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1. Breve enquadramento dos objetivos estratégicos  

A autoavaliação da Escola Profissional de Valongo (EPV) 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 as perspetivas adequadas à missão, visão e 

estratégia da organização. 

Tem como objetivo principal promover uma cultura de excelência, sustentada na partilha de 

informação descritiva e compreensiva, relativa à reflexão sobre os resultados obtidos nos 

Indicadores EQAVET selecionados: taxa de conclusão dos cursos (indicador 4a), taxa de 

colocação após  a conclusão dos cursos (indicador 5a), taxa de diplomados a exercer profissões 

relacionadas com o curso (indicador 6a) e taxa de satisfação dos  empregadores face aos 

diplomados empregados (indicador 6b3), bem como nos inputs obtidos através dos inquéritos 

de satisfação aplicados aos stakeholders definidos (internos e externos) e resultados da 

monitorização. 

Assim, pretende o presente relatório fazer um balanço geral do ano letivo 2020-2021 e do 

Sistema de Garantia de Gestão de Qualidade desde a atribuição do selo EQAVET pela ANQEP em 

setembro de 2020 até ao momento. 
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2. Objetivos estratégicos  

Face a análise prévia por parte dos diversos stakeholders e o projeto educativo delineado para 

o triénio 2020-2023, Escola Profissional de Valongo definiu como objetivos estratégicos, os 

seguintes:  

(OE1) – Diminuir 5% do absentismo injustificado, face ao último ano letivo; 

(OE2) – Diminuir 5% do número horas a recuperar, face ao último ano letivo; 

(OE3) – Diminuir o número de formandos/as com módulos em atraso, no final de cada ano letivo, 

para que em cada turma não seja ultrapassado 10% de formandos/as com módulos em 

atraso; 

(OE4) – Diminuir a taxa de desistências ao longo do ciclo de formação, para que cada turma 

conclua o mesmo, com a certificação de 85% dos/as formandos/as iniciais. 

(OE5) – Aumentar a participação dos pais/EE nas reuniões de direção de turma, para as quais 

são convocados, atingindo uma participação acima dos 75%. 

(OE6) – Sensibilizar 100% do pessoal docente e não docente para a Educação Inclusiva – segundo 

DL54/2018. 
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3. Metas e estratégias 2020-2021 

Os quadros que se seguem representam, para cada um dos objetivos estratégicos a trabalhar, a 

posição atual da Escola, bem como o histórico do ano letivo anterior. Para além disso, são 

apresentadas as metas propostas  para o ano letivo 2020/2021,  baseadas no valor padrão 

obtido no ano letivo 2018/2019 que serviu de base para a elaboração do plano de ação. 

 

 

Como se pode verificar no quadro acima apresentado, este objetivo não foi concretizado, tendo  

ficado muito aquém da meta estabelecida. 

As dificuldades que emergiram no ensino à distância (E@D), nomeadamente pela redução da 

participação dos/as alunos/as nas atividades de ensino não presencial contribuiu para o 

aumento do absentismo.   

Muitos/as formandos/as não tinham dispositivos digitais e ligação à Internet de qualidade e nem 

competências digitais para que pudessem acompanhar as aulas no E@D.  Para colmatar esta 

necessidade e comparativamente ao ano letivo anterior, foi possível colocar à disposição mais 

equipamentos e ligação à internet, uns gentilmente cedidos pela CDI Portugal e outros 

emprestados pela EPV. Esta medida permitiu assim beneficiar mais 28 formandos que puderam 

assim efetivar a sua participação online nas aulas.  

Simultaneamente, a escola colocou ao dispor dos/as formandos/as um serviço de assistência 

técnica, semanal, para superar as dificuldades que surgissem na utilização dos equipamentos.  

Ainda assim, verificou-se um maior absentismo injustificado em relação ao ano anterior.  Um 

dos motivos para o aumento das faltas injustificadas foi a redução de participação de inúmeros 

alunos que nas aulas à distância desligavam as câmaras para se ausentarem das mesmas sem 

qualquer justificação.  

Objetivo Estratégico 

nº 1 

 

 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados 

atingidos 

2020/2021 

Diminuir 5% do 

absentismo 

injustificado face ao 

último ano letivo 

8511h        228h* 1393h30m 
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Ainda que se tenha notado melhorias em termos de literacia digital de professores/as e 

alunos/as e um maior número de equipamentos distribuídos em relação ao ano letivo anterior 

foi, contudo, evidente o aumento de casos de “abandono de interesse e motivação” dos alunos, 

cansados do ensino online em particular a partir do segundo confinamento obrigatório, no ano 

letivo 2020/2021. 

Terá ainda corroborado para este aumento considerável de faltas injustificadas, os/as 

formandos/as que optaram por desistir do curso que frequentavam e que comunicaram muito 

tardiamente a decisão, tendo assim existido um hiato de tempo entre as ausências injustificadas 

e a formalização das suas desistências que veio acrescentar mais horas ao volume das faltas 

injustificadas.  

No sentido de evitar o afastamento vincular os/as formandos/as às aulas, os/as diretores/as de 

turmas e outros/as técnicos/as foram encetando contactos e tomado diligências com os/as 

formandos/as e encarregados/as de educação para reduzir o absentismo. 

 
 

 

No seguimento das contingências que emergiram com a pandemia e refletidas neste ano letivo, 

as faltas aumentaram consideravelmente como se observa nos resultados atingidos na 

concretização do objetivo nº 1.  Por conseguinte, o número de horas a recuperar também foi 

mais elevado, tendo ficado muito longe da meta proposta para o objetivo nº 2. 

No próximo ano letivo, serão tomadas medidas de melhoria para reduzir o desvio da meta que 

se pretende atingir.  

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 

nº 2 

 

 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados atingidos 

2020/2021 

Diminuir 5% do nº de 

horas a recuperar 
12322h 5499h 8648h30m 

Objetivo Estratégico 

nº 3 

 

 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados atingidos 

2020/2021 

Diminuir o nº de 

formandos/as com 

módulos em atraso 

63 42 71 
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Face às faltas existentes justificadas e injustificadas, vários/as formandos/as chegaram ao final 

do ano letivo com módulos em atraso. Verificou-se que no somatório dos/as formandos/as 

dos/as cursos profissionais, setenta e um deles não concluíram todos os módulos ministrados.  

Serão tomadas medidas de melhoria que permitam oportunamente os/as formandos/as 

concluírem as respetivas unidades de formação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo estratégico nº 4 não foi atingido e comparativamente aos resultados de 2019/2020 

(69%). Neste último ano letivo, 2020/2021 os resultados continuaram aquém da meta proposta, 

tendo atingido uma taxa de 65% de certificação no final de ciclo formativo 2018-2021, nos cursos 

profissionais.   

Neste ciclo de formação houve formandos/as que quando completaram a maioridade, por 

opção própria, tentaram ingressar no mercado de trabalho, tendo alegado necessidade de 

contribuir para os rendimentos dos seus agregados familiares. Os longos meses de instabilidade 

no emprego deixou bem claro as perdas das famílias dos/as formandos/as, causadas pela 

pandemia da Covid-19. 

Ainda em relação às desistências, existiram outros/as formados/as, que face às suas 

expectativas iniciais não correspondidas, optaram por sair e procurar outras alternativas de 

formação fora da EPV. 

 

 

  

 
 

 

Objetivo Estratégico 

nº 4 

 

 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados atingidos 

2020/2021 

Diminuir a taxa de 

desistência ao longo 

do ciclo de formação – 

certificação acima dos 

85% 

69% ≥85 % 65 % 
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Neste ano letivo, por motivos de medidas de segurança inerentes à pandemia, não foram 

realizadas reuniões em grupo com os/as encarregados/as de educação, em regime presencial. 

Em substituição das reuniões em grupo, os/as diretores/as de turma foram encetando contactos 

individuais, utilizando os meios tecnológicos à disposição, para também responsabilizar os/as 

encarregados/as de educação pelo envolvimento no percurso educativo e formativo dos/as 

formandos/as, quer a nível de identificação de problemas e, quer a nível da participação ativa 

na sua resolução. 

 

 

 

Por último, o objetivo estratégico 6: sensibilizar 100% do pessoal docente e não docente para a 

Educação Inclusiva – segundo DL 54/2018 foi atingido na sua totalidade.  

A EPV assumiu o compromisso com a construção de uma escola inclusiva, uma escola na qual 

todos/as alunos/as têm oportunidade de realizar aprendizagens significativas e na qual todos 

são respeitados e valorizados, e que pretende desenvolver o potencial de cada aluno/a, num 

trabalho colaborativo entre todos.  

Objetivo Estratégico 

nº 5 

 

 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados 

atingidos 

2020/2021 

Aumentar a 

participação dos 

Pais/EE nas reuniões 

de direção de turma, 

para as quais são 

convocados, atingindo 

uma participação 

acima dos 75%. 

81% ≥75% Não aplicável 

Objetivo Estratégico 

nº 6 

 

 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados 

atingidos 

2020/2021 

Sensibilizar 100% do 

pessoal Docente e Não 

Docente para a 

Educação Inclusiva – 

segundo DL54/2018.  

100% 100% 100 % 
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E quando são integrados novos elementos, quer formadores/as, quer assistentes operacionais, 

como ocorreu neste ano letivo, todos são sensibilizados para a educação inclusiva por forma a 

tomarem consciência da sua importância como intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem e desenvolvimento dos/as alunos/as. Assim, são estes profissionais sensibilizados 

para a participação colaborativa e para o respeito das diferenças individuais de modo a 

potenciar oportunidades adequadas a cada um/a dos/as formandos/as.  
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4. Caraterização da Escola - Pedagógica  

No presente ano letivo funcionaram na sua totalidade 11 turmas, duas inseridas nos cursos de 

educação e formação de jovens (CEF) e as restantes nos cursos profissionais (CP). 

 

Ano de 

escolaridade 

Curso Turma Nº alunos/as 

(início do ano letivo) 

Nº alunos/as 

(fim do ano letivo) 

Cursos Educação e Formação 

1º ano CEF- Assistente de 

Cuidados de Beleza 

1 12 11 

2º ano CEF- Assistente de 

Cuidados de Beleza 

 

1 15 14 

Cursos Profissionais 

1º ano Técnico/a Auxiliar de 

Saúde 

1 23  17 

 

1º ano Cabeleireiro/a 1 25 24 

 

1º ano Técnico/a de Gestão e 

Programação de 

Sistemas Informáticos  

1 27 24 

2º ano Técnico/a Auxiliar de 

Saúde 

1 19 16 

2º ano Cabeleireiro/a 1 20 19 

2º ano Programador/a de 

Informática 

1 14 13 

3º ano Técnico/a Auxiliar de 

Saúde 

1 19 18 

3º ano Técnico/a de Apoio à 

Gestão 

1 17 16 

3º ano Programador/a de 

Informática 

1 20 19 

     

Total  211 191 

 

Quadro 1-Formandos/as matriculados/as nos cursos de educação e formação de jovens e cursos 

profissionais no ano letivo 2020/2021 

 

O início do ano letivo começou com 211 formandos/as matriculados/as nos cursos promovidos 

pela EPV, quer os profissionais, quer os cursos de educação e formação de jovens tipo 2. Desses 
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formandos/as, 27 encontravam-se matriculados/as nos cursos de educação e formação de 

jovens. 

Nos cursos de educação e formação de jovens obteve-se uma taxa de abandono de 7%, 

enquanto nos cursos profissionais a taxa de abandono foi de 10%.  Ambas superaram a meta 

previamente estabelecida (15%) para o ano letivo 2020/2021. 

Mantiveram-se matriculados/as até ao final do ano letivo 166 formandos/as, tendo 18 

elementos desistido. As desistências verificadas nos primeiros anos dos cursos estiveram 

relacionadas com a insatisfação vocacional. Os/as alunos/as comunicaram que o curso não havia 

correspondido às suas expectativas e com o conhecimento dos/as encarregados/as de educação 

preferiram outras alternativas para o seu percurso. 

Os/As restantes formandos/as desistentes, que já tinham atingido a maioridade, optaram por 

ingressar no mercado de trabalho. Face à situação pandémica e o agravamento das dificuldades 

económicas das famílias, os jovens tomaram conscientemente a decisão de abandonar os 

respetivos cursos para auxiliar financeiramente o seu agregado familiar.  

Foram tomadas, por parte de direção de turma e da escola, diligências para demover a decisão 

e ajudar a encontrar outras soluções e/ou recursos, contudo os/as formandos/as e os/as 

seus/suas encarregados/as de educação seguiram as suas decisões já tomadas.  
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5. Caraterização da Escola - Parcerias  

A EPV tem desenvolvido uma procura permanente de parcerias, quer a nível público, quer a 

nível privado, considerando-as importantes na construção do percurso educativo e profissional 

dos/as seus/suas formandos/as. 

As entidades parceiras apresentadas no quadro seguinte estão indicadas por áreas de formação 

e pela natureza da parceria, tendo sido estas as que mais colaboraram neste ano letivo. 

 

PARCERIAS ATIVAS 2020/2021 
ÁREA DE 
EDUCAÇÃO E  
FORMAÇÃO 

EA-
FCT
* 

EE
* 

IES
* 

INST
* 

Agência Continental, Lda. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

AICD - Associação para a Inserção por Centros 
Digitais de Informação (doravante designada por 
CDI Portugal) 

481. Ciências 
Informáticas 

X   X 

Alberto Jorge Sousa Machado 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Aline e Vanessa Cabeleireiro e Estética, Lda. 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Ana Catarina Santos 
815. Cuidados 
de Beleza X    

Ana Leal 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Arnaldo Moreira Rodrigues, Lda. (Casactiva 
Interiores) 

345. Gestão e 
Administração 

X    

Associação das Empresas de Paredes     X 

Associação para o Desenvolvimento Integrado da 
Cidade de Ermesinde (ADICE) 

    X 

Associação para o desenvolvimento Integral de 
Lordelo 

    X 

Aurora Dias 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Auto-Recto -Acessórios para Automóveis, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Cabeleireiro CátiaBia 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Câmara Municipal de Valongo     X 

Câmara Municipal de Valongo - Divisão da Cidadania 
e Juventude 

481. Ciências 
Informáticas 

X    

Cardoso Silveira & Ferreira Vale, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    
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Casa da Saúde Santa Catarina, Lda. 
726. Saúde 

 
X    

Célia Ribeiro 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Centro Hospital do Tâmega e Sousa, E.P.E.                                                              
(Hospital Padre Américo, Penafiel) 

726. Saúde 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Centro Paroquial e Social Martinho de Campo     X 

Centro Social e Paroquial de Alfena 
345. Gestão e 
Administração 
726. Saúde 

X    

Centro Social e Paroquial de Recarei 726. Saúde X    

Centro Social e Paroquial Santo André de Sobrado 726. Saúde X    

Consulbit - João Luís Martins Esteves, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Cudell - Outdoor Solutions, S. A. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Daniel Alves (Mobnor) 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Daniela Ribeiro 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Dary Berry 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Discoteca Juvenil, SA 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Divercol - Indústrias Químicas, Lda. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Educasom- Associação de Artes e Cultura      X 

Época Gold Mobiliário Internacional, S.A. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Essência Cabeleireiros 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Fátima Alves - Cabeleireiros 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Felino - Fundição e Construções Mecânicas, S. A. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Fenabel, S.A. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Gtn - Comunicações e Serviços, Unipessoal Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Ilda Maria Ferreira Pinto 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Ilidia Marlene Silva Barbosa 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    
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IMG - Office Solutions, Lda. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Involvepeople, Gestão de Saúde e Unidade 
Hospitalar, Lda.    (Hospital do Terço) 

726. Saúde X    

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Valongo 

726. Saúde X    

JAPGest, Sa 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Josefina Teixeira 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

JPA - Serralharia Unipessoal, Lda. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

JSCaetano 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Leitão da Mota - Gabinete de Contabilidade, Lda. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Leonardo Robaina Diniz 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Liliana Maria Lopes Garrido Costa 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

LIPOR 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Maria dos Anjos Fernandes da Costa 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Mayette beauty care 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

MBL Cabeleireiros e Estética 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Mesconta - Contabilidade de Serviços e Comércio, 
Lda. 

345. Gestão e 
Administração 

X    

Microtónica, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Microtrónica, Lda 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

NEWNESS - Language and Technology Services, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Outscope Solutions, S.A. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Paulo Almeida, Unipessoal Lda. 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Paulo Cesar Nunes Ferreira 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Pedro Sousa - Salão de Cabeleireiros, Lda. 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Petrov Network Unipessoal, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    
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PMV - Policlínica, S.A. (Hospital 
S.Martinho_Campo/Valongo)  

726. Saúde X    

Projeto CLDS 4G +SOCIAL -Centro Social e Paroquial 
de Alfena (CSPA) 

 X   X 

Radelfe - Clinica de Radiologia de P.F., SA 726. Saúde X    

Rádio Popular, SA 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Reciclazenha - Reciclagem e Sucatas - Unipessoal 
Lda. 

481. Ciências 
Informáticas 

X    

Rosa Rocha Cabeleireiros Unisexo e Estética 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Rosinha Cabeleireiro 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Salesanty Cabeleireiros, Lda. 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Samsys - Consultoria e Soluções Informáticas, Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Sandra Lopes de Sousa 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Sara Nogueira - Contabilidade e Mediação de 
Seguros, Lda. 

345. Gestão e 
Administração 

X    

SER Clinica em Terapias Cláudia Teixeira 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Siria Cabeleireiros 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Stone Cabeleireiro 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

SublimeZen Unipessoal, Lda. 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Susana Maria Moutinho 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Tal2Log, Unipessoal Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Vera Estética e Cabeleireiro 
815. Cuidados 
de Beleza 

X    

Virage Mobiliário Lda. 
345. Gestão e 
Administração 

X    

Vitropor Sociedade Portuguesa de Vidro 
Temperado, S A. 

481. Ciências 
Informáticas 

X    

Workstation - Soluções Gráficas Lda. 
481. Ciências 
Informáticas 

X    

Quadro 2 - Listagem de parceiros ativos em 2020/2021 
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LEGENDA: 

EA-FCT- Entidade de Acolhimento da Formação em Contexto de Trabalho 

EE- Entidade Empregadora 

IES-Instituição de Ensino Superior 

INST- Institucional 

 

A EPV acredita que as organizações da sociedade civil exercem um papel fundamental para o 

processo de transformação das redes de ensino e escolas, numa perspetiva inclusiva. 

O estabelecimento de parcerias com essas organizações pôde ampliar a gama de serviços 

oferecidos pelos estudantes, nomeadamente a partilha dos seus conhecimentos e a sua 

disponibilidade em proporcionar momentos de bem-estar aos utentes que são apoiados por 

essas entidades e por conseguinte, fortalecer os vínculos comunitários entre a escola e o 

território em que está inserida. 

Algumas das parceiras estabelecidas, nomeadamente com a EDUCASOM e com ADICE, traduziu-

se no desenvolvimento de atividades que proporcionaram um contacto direto com a outras 

realidades, promovendo uma cultura de inclusão. As atividades desenvolvidas em conjunto 

foram facilitadoras da aceitação das diferenças individuais, da valorização das características de 

cada indivíduo, da convivência dentro da diversidade e da cooperação. 

Para além destas parcerias mais institucionais foram estabelecidos outros protocolos de 

cooperação com o tecido empresarial para cooperar na formação em contexto de trabalho 

(FCT), visando promover a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais 

e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. O/A formando/a, sob a 

supervisão de um/a tutor/a, deverá executar tarefas relacionadas com o seu perfil de saída, 

similares ao contexto real de trabalho, e obter formação prática no âmbito da sua área de 

estudo, dando cumprimento a um plano de trabalho individual elaborado com a participação da 

escola e da entidade de acolhimento. 

Entretanto, nem todos os parceiros que habitualmente colaboram no processo formativo, 

particularmente as entidades de acolhimento de FCT, e devido ao contexto atípico, puderam 

acolher os/as formandos/as como em anos anteriores, alegando dificuldades no cumprimento 

das orientações específicas da DGS para o setor de atividade concreto onde iria decorrer a 

formação. Face aos constrangimentos, a EPV teve de estabelecer novos protocolos com outras 
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entidades que se mostraram disponível para darem o seu contributo no processo formativo dos 

jovens. 

As parcerias estabelecidas são uma mais-valia para o desenvolvimento de competências sociais, 

pessoais e técnicas e para o envolvimento da comunidade escolar com a comunidade 

envolvente, que cada vez mais enfrenta novos desafios. No âmbito da formação em contexto de 

trabalho, beneficiaram sobretudo os jovens em termos de sensibilização e experiência do 

mundo do trabalho, compreensão das exigências de um emprego e das expectativas do 

empregador, bem como a pertinência da formação para as necessidades do empregador. 

Estas experiências permitiram criar ligações mais estreitas entre o conteúdo programático, as 

oportunidades de aprendizagem ao nível escolar/formativo e as necessidades das empresas «no 

mundo real», reunir informações atualizadas acerca das carreiras nos seus setores e elevar o 

perfil das carreiras, e, por conseguinte, facilitar a transição da escola para o mercado do 

trabalho.  

O contributo dos parceiros foi importante, tendo sido promovidas abordagens holísticas e 

colaborativas de ensino e aprendizagem em articulação com as necessidades das entidades 

parceiras e dos/as formandos/as. 

Indiscutivelmente, as parcerias produzem benefícios notáveis para todos os envolvidos, em 

particular para os jovens que contactam com o mundo laboral, apesar de existiram limitações 

de tempo e recursos que vão sendo superados com o profissionalismo e com o espírito de 

cooperação e de interajuda.  

A EPV caminha no sentido de estabelecer parcerias de muito maior alcance, traduzidas em 

acordos mediante os quais a organização e o desenvolvimento do todo da formação resulta de 

uma ação articulada entre a escola e os outros agentes formativos que com ela cooperam, de 

onde resulta que a formulação dos perfis profissionais, a organização e desenvolvimento dos 

currículos e a avaliação dos/as alunos/as e dos cursos são responsabilidade conjunta, embora 

salvaguardando, como se impõe, a especificidade do contributo de cada um dos intervenientes. 
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6. Caraterização da Escola - Recursos Humanos  

Colaboradores por categoria Nº total 

Diretor Geral 1 

Diretora Administrativa e Financeira 1 

Diretor Instalações e Equipamentos 1 

Diretor Pedagógico 1 

Formadores/as Internos/as 4 

Formadores/as Externos/as 31 

Assistentes Técnico/a 2 

Assistentes Operacionais 5 

Psicólogo/a 1 

Quadro 3 - Quadro de colaboradores/as internos/as e externos/as 

 

Os recursos humanos são o elemento mais importante para o sucesso de qualquer instituição. 

A autonomia criativa e a capacidade de inovação, aliadas às competências técnicas, convertem 

as pessoas num dos pilares das instituições e num recurso ativo das mesmas.  

O pessoal docente e não docente desempenha um papel ativo em todo o processo ensino-

aprendizagem, fomentando o saber-fazer, o saber-ser e saber-estar sendo uma mais-valia 

significativa para a concretização dos objetivos estratégicos da entidade.  

Dada a especificidade do modelo pedagógico do Ensino Profissional, torna-se determinante aliar 

a total estabilidade do corpo docente nas áreas sociocultural, científica e técnica (saúde, 

informática, comercial, gestão, cabeleireiro, cuidados de beleza) com a rotatividade/diversidade 

mínimas de outros cursos profissionais ministrados em diferentes triénios. Neste sentido, a EPV 

possui uma estrutura core do corpo docente estável, o que permite a passagem da mensagem 

junto dos/as novos/as formadores/as, partilhando a Visão e a Missão da organização e da sua 

cultura de trabalho. 

No que diz respeito ao corpo não docente, indispensável ao bom funcionamento da Escola 

Profissional de Valongo, este está distribuído por várias categorias e áreas de atividade: 

assistentes técnicos, assistentes operacionais e pessoal técnico em quantidade e nível de 

desempenho adequados às necessidades da escola.  
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O pessoal não docente e em particular os assistentes operacionais são quem garantem as 

condições logísticas para que o processo educativo e formativo, nas suas múltiplas vertentes, 

possa ser implementado com sucesso. 

Entretanto, desde novembro de 2019, a Escola Profissional de Valongo coloca à disposição da 

comunidade educativa, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). Este assume um papel 

prioritário, como primeira instância de resposta às necessidades e reencaminhamento dos/as 

formandos/as para as empresas e instituições. Este gabinete tem ainda como função: 

 Informar, apoiar e orientar os/as formandos/as para a inserção no mercado de 

trabalho, através da divulgação de oportunidades de emprego, entre outras 

atividades, sempre sob a orientação técnica dos responsáveis;  

 Organizar grupos para dinamização de sessões práticas sobre técnicas de procura de 

emprego; 

 Estimular a confiança e valorizar as qualidades pessoais e profissionais como 

princípios fundamentais, na procura ativa de emprego. 

 

Todos/As os/as colaboradores/As adotam a política da qualidade e comprometem-se com a 

continuidade da manutenção do Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o Quadro 

EQAVET, de forma a satisfazer as necessidades dos Stakeholders e a cumprir com as 

especificações, normas e outros requisitos legais aplicáveis. 
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7. Competências – Balanço do Plano de Formação  

Face às necessidades de formação diagnosticadas e em função dos objetivos estratégicos para 

a Escola Profissional de Valongo, a entidade delineou para o ano civil 2021 um plano de 

formação para os seus colaboradores internos com as seguintes ações de formação: 

 

Designação da Ação Horas 

Noções Básicas de Primeiros Socorros 8 

Educação Inclusiva (Decreto Lei nº 54/2018) 4 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 8 

Linguagem Inclusiva 4 

Comunicação Interna 4 

Igualdade de Oportunidades 4 

Igualdade Género 4 

Relacionamento Interpessoal 4 

Ergonomia no Posto de Trabalho 4 

“E@D nas Escolas", em formato MOOC (Massive Open Online Course) 15 

Formação Especializada para Psicólogos/as com Intervenção em Contexto Escolar: 
Abordagens Aplicadas para a Construção de uma Escola mais inclusiva 

28 

Seminário Online Reflexão e Melhoria na Implementação do EQAVET 3 

Gestão da Qualidade na Educação e Formação 7 

Quadro 4 - Ações de formação do Plano e Formação Interno para o ano 2021 

 

Face às exigências deste ano, decorrentes da situação pandémica, e ainda a não finalização do 

ano civil, o plano previsional não foi concretizado na íntegra. Foram realizadas apenas quatro 

ações que estavam previamente programadas:  

 “E@D nas Escolas", em formato MOOC (Massive Open Online Course)  

 Formação Especializada para Psicólogos/as com Intervenção em Contexto Escolar: 

Abordagens Aplicadas para a Construção de uma Escola mais inclusiva  

 Seminário Online Reflexão e Melhoria na Implementação do EQAVET  

 Gestão da Qualidade na Educação e Formação  

 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Como boa prática e como uma medida de melhoria, a EPV divulgou o seu plano de formação 

também aos/às formadores/as externos/as, convidando-os/as a participar nas ações propostas.  
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Para além do plano e considerando as opções estratégica alinhadas com a instituição, tem ainda 

o procedimento de divulgar outras ações promovidas por entidades externas que possam 

promover a aquisição e/ou reforço de competências do pessoal docente e não docente. 

Os resultados globais obtidos demonstram que a aposta no desenvolvimento profissional e das 

competências dos/as docentes e não docentes tem produzido efeitos benéficos na promoção 

do desenvolvimento pessoal e profissional dos/as colaboradores/as, por conseguinte na vida 

dos/as formandos/as. 

Não se circunscrevendo a um mero cumprimento da legislação do Código de Trabalho, a EPV 

continua a priorizar a valorização do seu capital humano, incentivando a aquisição e/ou reforços 

das competências dos/as seus/suas colaboradores/as, quer internos/as, quer externos/as. 
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8. Balanço do Plano Anual de Atividades  

 

O plano anual de atividade (PAA) apresenta um conjunto diversificado de atividades que são 

propostas pelas diversas estruturas de coordenação educativa ou individualmente pelos 

diferentes membros da comunidade educativa que concorrem para a concretização dos 

objetivos estratégicos delineados. 

No quadro seguinte são apresentadas, quer as atividades realizadas, quer as que não foram 

concretizadas no plano inicial desenhado para este ano letivo. São ainda expostas as atividades 

que foram realizadas e que não estavam inicialmente integradas no respetivo plano.  

Atividades 

Realizadas 

Atividades 

Não Realizadas 

Atividades realizadas 

fora do PAA 

14 18 22 

Quadro 5- contabilização das atividades realizada e não realizadas do plano anual de atividades e extraplano 

 

Como parte vital do funcionamento da Escola Profissional de Valongo, o plano anual de 

atividades não é um documento fechado e assenta numa dinâmica reconstrutiva, adaptável e 

versátil. À medida que as necessidades e oportunidades vão surgindo ao longo do ano letivo vão 

sendo ajustadas as atividades.  E não descurando os objetivos delineados, são executadas 

atividades extraplano que complementam o percurso formativo dos jovens e que promovem as 

competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Face à dificuldade na concretização da maioria das atividades inicialmente planeadas, o grau de 

cumprimentos do plano anual de atividade 2020/2021 ficou um pouco aquém do indicador 

(≥85%). Com os constrangimentos inerentes à situação pandémica, a EPV conseguiu atingir, na  

média, um grau de cumprimento de 52%, em todo o ano letivo.  

Por outro lado, o indicador que existia para as atividades fora do plano (≤10 atividades) foi 

largamente superado pela realização/participação em 22 atividades extras, algumas promovidas 

por entidades parceiras, outras por entidades externas que permitiram a participação efetiva 

dos/as formandos/as. 

No início do ano letivo e com o objetivo de informar e sensibilizar todos/as os/as alunos/as para 

redobrarem os cuidados higiénicos e cumprirem as recomendações fornecidas pela escola e DGS 

(direção geral da saúde) sobre as principais medidas para prevenir o contágio da covid-19, no 
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contexto escolar e fora dele, foi promovida uma ação de sensibilização sobre as medidas de 

prevenção COVID  para todas as turmas em funcionamento em 2020/2021  

Entre outras atividades concretizadas, dá-se particular destaque aquelas que deram o seu 

contributo na promoção da integração dos jovens no mercado de trabalho, nomeadamente as 

sessões de técnicas de procura ativa de emprego, em parceria com CLDS4G+ Social do Centro 

Social e Paroquial de  Alfena. As sessões visaram capacitar os/as formandos/as finalistas com 

ferramentas que pudessem facilitar a integração no mercado de trabalho. Foram também 

dinamizados workshops com a pretensão de clarificar diferentes conceitos relativos ao 

desenvolvimento pessoal e à orientação profissional e incentivar à descoberta e ao 

conhecimento das oportunidades educativas, formativas e profissionais. 

Foram também desenvolvidas outras iniciativas associadas ao tema de empreendedorismo e 

inovação. E no âmbito do Projeto Phereclos-Empreendedorismo jovem, os jovens da EPV 

puderam participar num workshop de empreendedorismo e inovação com a duração três dias, 

dinamizado pela Universidade do Porto e pela Porto Business School. No seguimento desta 

iniciativa, os mesmos jovens tiveram ainda a oportunidade de participar em Inspirational Talks, 

tendo contactado diretamente com empresários e/ou CEO’s de empresas de destaque nos seus 

setores e acedido a histórias de empreendedorismo na primeira pessoa e por conseguinte, a 

experiências e conhecimento muito válidos para aqueles que ambicionam ingressar no mundo 

empresarial.  

Ainda, fora do plano anual inicialmente delineado, surgiu a oportunidade dos/as formandos /as 

poderem contactar com jovens de outros países da Europa que estavam a desenvolver ações de 

voluntariado no concelho de Valongo, integrando projetos desenvolvidos na Junta de Freguesia 

de Ermesinde e Centro Social de Ermesinde, no âmbito "Programa do Voluntariado do Corpo 

Europeu de Solidariedade". Esta atividade teve um considerável contributo na promoção do 

desenvolvimento de cidadania ativa, democracia e da coesão social e dessa forma no 

desenvolvimento dos valores e princípios básicos da União Europeia, em particular: 

solidariedade, dignidade humana, desenvolvimento sustentável, igualdade e subsidiariedade. 

Respondendo ainda a uma recomendação de melhoria do processo de garantia da qualidade da 

EPV pelos peritos de verificação do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o 

Quadro EQAVET, a EPV estabeleceu uma parceria com Associação Nó Górdio e proporcionou 

aos/às formandos/as, acompanhados por dois elementos adultos do seu quadro de pessoal, a 

participação no Projeto ERAMUS + Active Rural Youth, em Agres (Espanha) durante nove dias. 
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O projeto teve como principal objetivo empoderar os jovens que viviam em áreas rurais e 

oferecer a oportunidade de viver uma experiência intercultural com outros jovens da Europa. 

Com foco na participação dos jovens envolvidos, este intercâmbio promoveu, 

fundamentalmente nos jovens intervenientes, uma cidadania europeia ativa e transformadora. 

Outra atividade que outros/as formandos/as puderam integrar foi também a participação no 

Projeto MEDEIA 12, 12º edição, iniciativa da Sociedade Portuguesa de Física (SPF) e da Redes 

Energéticas Nacionais (REN). O projeto incentivava os/as formandos/as a elaborar um projeto 

cientifico baseado em medições de campos elétricos e magnéticos de muita baixa frequência no 

meio ambiente, produzidos por qualquer equipamento ou circuito elétrico, na escola, no 

ambiente doméstico e na vizinhança de linhas de transporte de energia elétrica e a procura de 

informação cientificamente credível sobre os eventuais efeitos destes campos na saúde 

humana. Neste projeto foi possível a combinação da formação com aplicação de conhecimentos 

científicos, presentes nas aprendizagens essenciais, e o desenvolvimento de capacidades de 

pensamento crítico e autónomo, competências de trabalho colaborativo e capacidade de 

comunicação. 

Entretanto, a EPV reconhece a importância da literacia digital como indiscutível, na medida em 

que a tecnologia existe, vai continuar a evoluir e temos de aprender a lidar com ela, de forma 

segura, sábia e produtiva. Neste sentido, os/as formandos/as participaram em atividades de 

promoção de literacia para os media digitais com o objetivo de ficarem mais seguros e mais 

críticos na utilização da internet. Iniciativas como o "Workshop Roadshow Net Viva & Segura, 

iniciativa da DECO com o apoio de CDI Portugal foram realizadas. Nesas atividades foram 

abordados temas como utilização segura da internet, cuidados a ter com compras online ou da 

proteção de dispositivos, fake news e cyberbulling. Dinamizadas pela Escola Segura, as sessões 

sobre "Bullying e Cyberbullying"  foram ainda concretizadas na escola. 

Ainda no domínio das tecnologias de informação e para criar soluções tecnológicas para 

resolverem problemas da comunidade que afetam a vida dos cidadãos, os/as formandos/as 

participaram na 3ª Edição do Transforma TI. 

 Com os projetos criados nesta edição, a EPV participou na 1ª Edição do Switch to Innovation 

Summit. Os/As formandos/as deram o seu contributo ao participar nos Momentos Pitch das 

soluções produzidas e candidatas a concurso.  Neste evento, foi anunciado os vencedores e dois 

dos formandos concorrentes, obtiveram o honroso 2º lugar com app “Green” para reduzir a 
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pegada ecológico e o 4º lugar com app “Carwash” para selecionar e reservar estabelecimento 

para a lavagem do automóvel. 

Outra iniciativa foi ainda a participação programa educativo tecnológico, a 7ª Edição Apps for 

GOOD 2020/2021. Foi lançado o desafio aos/às alunos/as e professores/as para desenvolverem 

aplicações para smartphones ou tablets que mostrassem o potencial da tecnologia na 

transformação do mundo e das comunidades onde se inserem.  

Ao longo do ano letivo os/as formandos/as passaram pelos aspetos principais de 

desenvolvimento de um produto – desde a criação da ideia, viabilidade técnica e protótipo, até 

ao design do produto, escolha do modelo de negócio e marketing. Foram assim providenciados 

conteúdos pedagógicos divididos em módulos que o professor pôde utilizar em sala de aula, 

através do acesso a uma plataforma online. Os conteúdos ajudaram os jovens a contruir uma 

app móvel e produtos IoT (internet of things) em benefício da comunidade. 

Outra atividade dinamizada pela Associação EDUCASOM- Associação de artes e cultura e em 

parceria com a EPV foi o Concerto interativo Per(Curtir) na CX. Neste evento, decorrido nas 

instalações da escola, participaram algumas turmas dos cursos profissionais e os utentes 

portadores de deficiência da Casa do Xisto, que interagindo com os/as formandos/as puderam 

desenvolver novas capacidades, e na convivência e na cooperação conquistar nos jovens 

presentes, uma maior aceitação das diferenças individuais e valorização das suas características 

idiossincráticas. 

Definitivamente as atividades que foram promovidas ao longo do ano letivo, para além das que 

estão descritas no presente documento, foram também promotoras do enriquecimento 

formativo e pessoal dos jovens, tendo contribuído para a concretização de objetivos do Projeto 

Educativo e para a promoção das áreas de competências que o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória preconiza. 
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9. Balanço do estado da infraestrutura e necessidades de recursos   

Assegurar a segurança e higiene dos trabalhadores em todos os locais de trabalho e 

relativamente a todos os aspetos relacionados com o mesmo é uma prática constante na 

organização. As boas condições de trabalho contribuem para um bom ambiente e uma maior 

satisfação de todos que trabalham em conjunto para o sucesso. 

Considerando que o estado das infraestruturas da escola e os equipamentos disponíveis para a 

aprendizagem é outro fator importante, e muitas vezes marcante na garantia de um melhor 

aproveitamento dos/as formandos/as no processo ensino/aprendizagem, a direção da escola 

continuou a garantir as melhores condições e os recursos necessários para o pleno 

desenvolvimento da formação e para uma maior harmonia nas relações interpessoais.  

Atualmente as instalações da EPV ocupam uma área total de 2.100m2 divididos por três pisos: 

a) Piso 0 - Sala polivalente, bar, cozinha, refeitório, casas de banho dos/as formandos/as, 

despensa e arquivo geral, 2 salas de aula teóricas, 2 salas de informática, 1 sala de formação 

prática de cabeleireiro, 1 sala de formação prática der cuidados de beleza e 1 sala de 

formação prática de auxiliar de saúde e gabinete médico. 

b) Piso 1- Secretaria, gabinete da direção administrativa e financeira, gabinete da direção 

técnico-pedagógica, gabinete do diretor-geral, sala de diretores/as de turma/SPO, sala de 

reuniões, 2 salas de aula, arquivo corrente, casas de banho de colaboradores. 

c) Piso 2 – 7 salas de aulas teóricas, gabinete de equipamentos audiovisuais, lavandaria e 

vestiários do pessoal não docente. 

 

Como procedimento habitual, no final de cada período, no momento da interrupção de aulas e 

sempre que necessárias, são efetuadas obras de remodelação e beneficiação das instalações 

e/ou a reparação e/ou aquisição de equipamentos pertinentes para o desenvolvimento da 

formação. 

Com o arranque do ano letivo 2020/2021 e face à necessidade de minimizar o risco de 

contaminação no espaço escolar e as condições de propagação da pandemia, foram tomadas 

diligências para a realização das adaptações dos espaços face ao Plano de Contingência da Escola 

fazendo cumprir as orientações de Direção-Geral de Saúde e da DGESTE de forma a proteger a 

saúde dos/as formandos/as, docentes, trabalhadores/as não docentes e visitantes, assegurando 

a continuidade da atividade. 
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Para respeitar as regras de segurança, de distanciamento físico e evitar cruzamentos os espaços 

foram definidos circuitos de entrada e saída no edifício e nas salas de aula para cada grupo com 

o recurso a toda a sinalética indispensável. 

A organização e utilização dos refeitórios escolares tiveram também de ser acautelados, 

respeitando as regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes 

concentrações de alunos/as. Neste sentido e para minimizar o risco de contágio, a EPV adquiriu 

divisórias em acrílico para colocar nas mesas de refeições. 

No bar foi instalada uma máquina de snacks & refeições de venda automática para uso da 

comunidade educativa, provendo as devidas precauções para uma utilização segura.  

No final do ano letivo anterior surgiu a necessidade de melhorar a cobertura da rede wi-fi em 

todas as áreas da escola e por consequente, aumentar a velocidade da internet para atender as 

necessidades da comunidade educativa, tendo sido planeado o reforço para o início do ano 

letivo 2020/2021.  E neste sentido face às necessidades sentidas foram adquiridas onze 

webcams e algumas colunas de som para apetrechar as restantes salas de formação e poder 

proporcionar aos/às formandos/as presencialmente ausentes, mas com faltas devidamente 

justificadas, a participação à distância nas aulas que decorrerem em regime presencial. 

Preocupada com uma maior equidade no acesso aos conhecimentos e à possibilidade do estudo 

no ensino à distância dos/as seus/suas formandos/as, a escola colocou à disposição 11 

computadores, cedidos gentilmente pelo seu parceiro CDI- Portugal e routers mais 17 

computadores da escola, aquando o confinamento no final de janeiro de 2021. Os/As 

formandos/as puderam ainda contar durante este período com assistência técnica para resolver 

situações que comprometessem a aprendizagem, através destes meios. 

A EPV adquiriu também 20 cabeças académicas, cabeças de formação para que os/as alunos/as 

do Curso Cabeleireiro/a pudessem levar para o domicílio para treinamento, durante o período 

de confinamento. 

No início do ano letivo, a escola reformou a sua rede de comunicação móvel, tendo adquirido 

seis telemóveis mais aptos às suas necessidades.  Foi assim atribuído a cada diretor/a de turma 

um equipamento móvel para facilitar os seus contactos com formadores/as, formandos/as e 

encarregados/as de educação. 
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No ano anterior havia sido instalado o ar condicionado na sala técnica de apoio ao Curso 

Técnico/a Auxiliar de Saúde, e diagnosticado a necessidade de climatizar outras salas para 

proporcionar um ambiente mais confortável e acolhedor. Criadas as condições em janeiro de 

2021, foram comprados mais três equipamentos de ar condicionado para garantir frescura no 

verão e calor no inverno, tendo sido instalados nas salas de formação 5, 6 e 7. Atualmente na 

escola existem dez salas de formação convenientemente equipadas com ar condicionado e mais 

seis salas formativas com acumuladores de calor.  

Outro equipamento adquirido pela organização e de apoio ao registo das atividades promovidas 

no âmbito dos cursos, foi um estabilizador gimbal para captação de imagens de vídeos com 

smartphones, já anteriormente desejável para melhorar a qualidade dos registos audiovisuais 

das atividades desenvolvidas com os/as formandos/as. 

No sentido da melhoria contínua, a EPV recolheu o grau de satisfação dos diferentes 

stakeholders (formandos/as, formadores/as, pessoal não docente, encarregados/as de 

educação) solicitando o preenchimento de questionários que contemplavam parâmetros 

relacionados com os atributos dos equipamentos/mobiliário e espaços físicos, tendo obtido um 

grau elevado de satisfação.  

É importante referir que a EPV preza por outros mecanismos de levantamento de necessidade 

e receção de sugestões de melhoria, neste âmbito. Em momentos diferentes, a EPV ausculta 

regularmente os stakeholders, nomeadamente os representantes das turmas que em sede 

própria, no conselho pedagógico mensal, transmitem as opiniões das turmas quanto às 

condições das infraestruturas e equipamentos. Com este procedimento, é notável o 

envolvimento dos/as formandos/as e o zelo pelas condições de trabalho e de convivência entre 

pares, revelando dedicação e respeito pelos espaços e pela comunidade educativa. 
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10. Balanço e apreciação do Projeto Educativo  

Com a implementação do Sistema de Garantia de Qualidade, a EPV sentiu a necessidade de rever 

o Projeto Educativo para o triénio 2020-2023 e com o objetivo de apresentar a visão estratégica 

da instituição, o seu compromisso com a qualidade da oferta de educação e formação 

profissional e a caraterização do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o quadro 

EQAVET, agrupou o Documento Base ao respetivo Projeto Educativo. 

A elaboração do Projeto Educativo e Documento Base (PEDB) da EPV teve por base os quatro 

pilares do conhecimento, contemplando os domínios cognitivo, afetivo e relacional: aprender a 

conhecer, esta aprendizagem passa por adquirir os instrumentos de comunicação; aprender a 

fazer, para se poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, facilitando a 

participação e cooperação com os outros em todas as atividades humanas; por último o 

aprender a ser, via essencial que compreende os três precedentes. 

Este documento, instrumento globalizante que integra o Projeto Curricular e que define as linhas 

orientadoras da política educativa da EPV, será obrigatoriamente revisto de uma forma 

participada, por todos os intervenientes no processo educativo por si desenvolvido, assim que 

necessário. 

Neste documento encontram-se ainda plasmados os objetivos estratégicos sobre os quais foi 

desenvolvido o Plano de Ação. Foram apresentadas metodologias e estratégias, assim como os 

intervenientes e a previsão de monitorização que visão a concretização dos objetivos definidos 

para o triénio 2020-2023. 

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, e sem prejuízo da reformulação do PEDB, é 

realizada uma avaliação anual do trabalho desenvolvido, permitindo fazer ajustes estratégicos 

no mesmo. Esta autoavaliação garante a avaliação da instituição, obrigando a uma melhoria 

contínua da escola.  

As principais linhas de força do Projeto Educativo foram cumpridas na sua essência, ainda que 

os intervenientes tenham passado por diversas dificuldades e desafios que surgiram com a 

pandemia, acontecimento inesperado e atípico, com impacto no desenvolvimento do Projeto 

Educativo. 

A experiência que se viveu desde março de 2020 veio apressar a digitalização da educação com 

as suas possibilidades quase infinitas de acesso à informação, de comunicação e colaboração a 

distância, de diferenciação de ritmos, lugares e tempos de aprendizagem. 
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A EPV teve que acionar mecanismos, com as forças e os meios de que dispunha e que pôde 

arquitetar, para garantir a organização de rotinas diárias de trabalho e a continuação das 

aprendizagens, com o menor prejuízo para todos. 

Numa realidade excecional, o esforço, a dedicação, a capacidade de adaptação da comunidade 

educativa e o apoio dos parceiros, neste último ano letivo, permitiu à Escola Profissional de 

Valongo: 

 Assegurar a aquisição de saberes e competências de natureza sociocultural, científica 

e técnica aos jovens;  

 Contribuir para a formação dos jovens e adultos com respeito pelos valores 

fundamentais da liberdade, democracia e solidariedade;  

 Capacitar os jovens e os adultos para o exercício profissional qualificado sem descurar 

a possibilidade de prosseguimento de estudos; 

 Adotar práticas e modelos pedagógicos assentes na estrutura modular, pedagogia de 

projeto e pedagogia da individualização;  

 Adotar mecanismos de aproximação da Escola ao meio empresarial e à comunidade 

envolvente;  

 Manter e melhorar os mecanismos de inserção na vida ativa e de acompanhamento 

profissional dos diplomados;  

 Adotar uma política de dotação de instalações, equipamentos e recursos humanos 

ajustada às necessidades da escola; 

 Adotar uma postura de rigor na utilização dos recursos por forma a estabelecer o 

equilíbrio económico e financeiro da Escola. 

Entretanto, neste ano letivo, os objetivos estratégicos não foram atingidos na totalidade, tendo 

sido reflexo inevitavelmente da situação pandémica que assolou também o setor de ensino e 

formação profissional, nas suas inúmeras vertentes.  

Face à realidade atual e com as mudanças repentinas que o ensino sofreu nos últimos tempos, 

EPV considera pertinente rever os objetivos estratégicos aquando a reformulação do seu Projeto 

Educativo estabelecido para o triénio 2020/2023. 
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11. Resultados dos processos  

11.1. Mapa de indicadores: objetivos/processos  

Numa lógica de abordagem por processos, interligada com o ciclo PDCA para a melhoria 

contínua, e integrando o pensamento baseado em risco, a EPV desenhou os processos mais 

relevantes para a sua organização, tendo sido suportados pela informação documentada 

necessária para a sua operacionalização e para obter confiança que seriam implementados de 

acordo com o planeado.  

Os resultados consistentes e previsíveis têm sido atingidos de modo mais eficaz e eficiente 

porque as atividades são compreendidas e geridas como processos inter-relacionados que 

funcionam como um sistema coerente. Esta abordagem permite compreender as 

interdependências dos processos e analisar o efeito de modificações em processos individuais 

sobre o sistema como um todo. 

Para que a organização otimize o sistema e o seu desempenho, a EPV tem definidos oito 

processos para alcançar os resultados pretendidos:  

 PP.001 - Planeamento da Formação 

 PP.002 - Seleção de Formandos/as 

 PP.003 - Desenvolvimento Plano de Formação 

 PP.004 - Formação em Contexto de Trabalho e Empregabilidade 

 PP.005 - Gestão Administrativa e Financeira 

 PP.006 - Marketing e Publicidade 

 PP.007 - Gestão de Recursos 

 PP.008 - Gestão do Sistema de Gestão da Qualidade e Melhoria Continua 

 

A abordagem por processo permite que a organização forneça confiança às partes interessadas 

no que diz respeito à sua consistência, eficácia e eficiência. Neste sentido, para cada processo, 

estão indicados os principais indicadores a considerar com as respetivas metas e os resultados 

alcançados, relativos ao ano letivo 2020/2021. Segue o quadro seguinte com a informação 

relativa aos processos. 
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Processos  
Gestor 

Processo 
Indicadores Métrica 

Periodicidad
e 

Meta  
TOTA
L CP 

PP.001/1 - 
Planeamento da 

Formação 

Direção 
Pedagógica 

Grau de 
cumprimento do 
PAA 

(Atividades 
realizadas/Atividade
s planeadas) x100 

Trimestral 
>=80

% 
52% 

Número de 
atividades 
efetuadas fora 
do plano anual 

Valor absoluto Anual  ≤ 10 22 

Número de 
turmas obtidas 
face às 
planeadas 

(Nº turmas 
obtidas/Nº turmas 
planeadas) x100 

Anual 100% 100% 

PP.002/1 - 
Seleção de 

formandos/as 

Direção 
Pedagógica 

Nº de 
candidatos/as 
elegíveis (por 
turma) 

Valor absoluto Anual ≥22 32 

Nº de 
candidato/as s 
entrevistados/as 

(Nº candidatos 
entrevistados/Total 

candidatos 
interessados) x100 

Anual ≥ 75%  76% 

Nº de 
candidatos/as 
selecionados/as 
(por turma) 

Valor absoluto Anual ≥22 27 

Taxa de 
desistência 
após a selecção 

(Nº candidatos 
desistentes/Total 

candidatos 
selecionados) x100 

Anual ≤ 10% 15% 

Nº de 
formandos/as 
matriculados/as 
(por turma) 

Valor absoluto Anual ≥22 23 

PP.003/1 
Desenvolviment

o plano de 
formação 

Direção 
Pedagógica 

Taxa de 
execução de 
módulos 

(Nº de módulos 
realizados / Nº total 

de módulos 
planeados) x100 

Anual 100% 100% 

Taxa de 
abandono 
escolar 

(Nº formandos 
desistentes / Nº 

formandos 
matriculados) x100 

Anual  ≤ 15% 10% 

Cumprimento 
da carga horária 

(Nº de horas 
realizadas / Nº total 

de horas 
planeados) x100 

Anual 100% 100% 

Taxa de 
conclusão 

(Nº de formandos 
diplomados / Nº de 

formandos 
matriculados) x100 

Anual ≥75% 98% 

Taxa de 
satisfação dos 
Formandos/as 
aos/às 
Formadores/as 

Média global de 
satisfação 

Trimestral ≥ 80% 93% 

Taxa de 
satisfação 
dos/as 
Formandos/as 
aos Serviços 

Média global de 
satisfação 

Trimestral ≥ 80% 94% 

Taxa de 
satisfação 
dos/as EE aos 
Serviços 

Média global de 
satisfação 

Anual ≥ 80% 98% 

Taxa de 
satisfação 
dos/as 
Formadores/as 
aos Serviços 

Média global de 
satisfação 

Anual ≥ 80% 98% 
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PP.004/1 FCT e 
Empregabilidad

e 

Direção 
Pedagógica 

Taxa de 
empregabilidad
e (6 meses 
após final do 
ano letivo n-1) 

( Nº formandos 
empregados após 6 

meses de 
conclusão do curso 

/ Nº formandos 
diplomados ano 
letivo n-1) x100 

Anual ≥ 50% 60% 

Taxa de 
empregabilidad
e na área de 
formação (6 
meses após 
final do ano 
letivo n-1) 

(Nº formandos 
empregados na 

área de formação 
após 6 meses de 

conclusão do curso 
/ Nº formandos 

empregados) x100 

Anual ≥ 35%  53% 

Taxa de 
prosseguimento 
de estudos (6 
meses após 
final do ano 
letivo n-1) 

(Nº formandos a 
estudar após 6 

meses de 
conclusão do curso/ 

Nº formandos 
diplomados ano 
letivo n-1) x100 

Anual ≥ 5%  10% 

Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 
(6 meses após 
final do ano 
letivo n-1) 

Média global de 
satisfação  

Anual ≥ 80% NA 

Nº de parcerias 
ativas 

Valor absoluto Anual ≥70 83 

Taxa de 
satisfação 
dos/as 
Formandos/as à 
FCT 

Média global de 
satisfação 

Anual ≥ 80% 98% 

Taxa de 
satisfação 
Entidade de 
Acolhimento à 
FCT 

Média global de 
satisfação 

Anual ≥ 80% 99% 

PP.005/1 Gestão 
administrativa e 

financeira 

Direção 
Administrativ

a e 
Financeira 

Nº de 
reclamações 

Valor absoluto Trimestral ≤ 10 0 

Taxa de 
execução 
orçamental 

(Custos efetivos / 
custos previstos) 

x100 
Anual 100% 100% 

PP.006/1 
Marketing e 
publicidade 

Departament
o de 

Marketing e 
Comunicação 

Dados 
estatísticos de 
acesso ao site 

Valor absoluto Anual 
≥ 10/ 
dia 

≥ 10/ 
dia 

Nº de 
participações 
em feiras / 
ações de 
divulgação 

Valor absoluto Anual ≥ 3 0 

Publicações na 
Rede Social 
Facebook 

Valor absoluto Mensal 

≥ 
15/mê

s 
20 

PP.007/1 Gestão 
de recursos 

Direção 
Administrativ

a e 
Financeira 

Resultado da 
avaliação de 
desempenho 

Média global de 
avaliação de 
desempenho 

Anual ≥ 80% 98% 

Taxa de 
satisfação 
dos/as 
colaboradores/a
s 

Média global de 
satisfação 

Anual ≥ 80% 95% 

Taxa de 
cumprimento do 
plano de 
formação 
interna 

(Nº de ações 
executadas / Nº de 
ações previstas) x 

100 

Anual 100% 44% 
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PP.008/1 Gestão 
do SGQ e 
Melhoria 
Contínua 

Direção da 
Qualidade 

Taxa de 
cumprimento da 
meta dos 
Indicadores 

Metas cumpridas 
dos indicadores 

Trimestral ≥ 80% 82% 

Quadro 6 - Indicadores monitorizado com as respetivas metas e resultados atingidos no âmbito da abordagem por 
processos. 
 

 

No ano letivo 2020/2021, o Grau de cumprimento do plano anual de atividades ficou aquém 

da meta pretendida, tendo sido atingida uma taxa de 52%. Não foi possível atingir o grau de 

cumprimento do plano anual de atividades desejado (≥80%) resultante do confinamento 

obrigatório no final de janeiro até abril, embora no último período a taxa de execução tenha 

atingido 80%. 

O indicador Número de participações em feiras/ações de divulgação ficou também aquém do 

desejado. As feiras e as ações presenciais de divulgação da oferta formativa da EPV foram 

canceladas devido à pandemia, tendo sido seguidas as orientações dos organismos de saúde 

pública. Pretende-se, no entanto, retomar esta prática que era habitual para divulgação da 

oferta formativa da EPV juntos do público-alvo, assim que existirem condições de segurança 

para a realização dos eventos. 

O indicador Taxa de cumprimento do plano de formação interna ficou também abaixo da meta 

previamente estabelecido (100%), tendo atingido 44%. Esta taxa incidiu apenas sobre as ações 

que estavam previstas no plano inicial (nove ações). Contudo, face às necessidades que 

emergiram ao longo no ano civil 2020, decorrentes da situação pandémica, foi decisão privilegiar 

outras ações não programadas no plano inicial para melhor preparação dos recursos humanos, 

tendo sido executadas fora do plano seis ações em detrimento de cinco ações que estavam no 

plano inicial. As seis ações extras não foram contabilizadas para o cálculo da taxa de 

cumprimento do plano de formação interna. 

Apesar de a EPV reconhecer que o presente ano letivo decorreu num contexto atípico e 

inesperado, considera que a grande maioria das metas a que se propôs foi superada com o 

esforço, empenho e dedicação de todos os intervenientes.  
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11.2. Indicadores EQAVET 

Com o processo de implementação do EQAVET, a Escola Profissional de Valongo passou a medir 

de forma sistemática e rigorosa, indicadores considerados de grande relevo. Para tal, o Sistema 

de Gestão da Qualidade, garante uma metodologia de controlo que permite o acompanhamento 

do percurso dos/as seus/suas ex-alunos/as após a conclusão da formação.  

Os resultados obtidos para os referidos indicadores no triénio 2016-2019, respeitando as 

normas/métricas do EQAVET e para comparação, os indicadores do triénio 2015/2018 são 

apresentados no quadro seguinte: 

 

Indicadores EQAVET (Finais Ciclo) 
 

 2015/2018 2016/2019 

4a) Taxa de conclusão dos cursos (D+E) 87,5% 80,8% 

 Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto (D) 87,5% 80,8% 

 
 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto (E) 0% 0% 

 

5a) Taxa de colocação no mercado de trabalho L= (H+J+K+I) 79,2% 77,8% 

 Taxa de diplomados empregados por conta de outrem (H) 67,5% 52,4% 

 
 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria (J) 0% 3,2% 

 
 

Taxa de diplomados a frequentar* estágios profissionais (K) 0% 4,8% 

 Taxa de diplomados à procura de emprego (l) 11,7% 17,5% 

 

5a) Taxa de prosseguimento de estudos O= (M + N) 15,6% 15,9% 
 Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior (N) 6,5% 7,9% 

 
 

Taxa de diplomados a «frequentar formação de nível pós-
secundário (M) 

9,1% 7,9% 

 

5a) Taxa de diplomados noutras situações (P) 0% 0% 

 

5a) Taxa de diplomados em situação desconhecida (Q) 5,2% 6,3% 
 

6a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e 
não relacionadas com o curso/AEF 

67,5% 55,6% 

 Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o 
curso/AEF concluído 

27,3% 23,8% 

 Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas 
com o curso/AEF concluído 

40,3% 31,7%  
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6b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos 
empregadores 

63,5% 57,6% 

 Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões relacionadas e não relacionadas 
com o curso/AEF concluído 

100% 94,7% 

 Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 
concluído 

100% 100% 

 Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões não relacionadas com o 
curso/AEF concluído 

100% 90,9% 

 Média de satisfação dos empregadores por competência face 
aos diplomados empregados em profissões relacionadas e 
não relacionadas com o curso/AEF concluído 

3,4 3,6 

 Média de satisfação dos empregadores por competência 
face aos diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

3,6 3,7 

 Média de satisfação dos empregadores por competência 
face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

3,3 3,5 

Quadro 7 - Indicadores EQAVET dos ciclos de formação 2015-2018 e 2016-2019 

 

Ao verificar o quadro acima apresentado, os resultados na generalidade são satisfatórios, apesar 

da maioria dos indicadores ter sido inferior aos indicadores medidos no ciclo formativo anterior.  

Os dados foram recolhidos entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, havendo 

necessariamente um hiato temporal entre o ano letivo do término do ciclo formativo do curso 

e o ano letivo em que foram recolhidos os indicadores EQAVET. 

No ciclo de formação 2016/2019 registou-se um resultado de 80,8%, verificando uma redução 

da taxa de conclusão dos cursos na EPV em relação ao triénio anterior (87,5%).  Neste ciclo de 

formação existiram formandos/as que quando completaram a maioridade tomaram a decisão 

de ingressar no mercado de trabalho para colaborar financeiramente no seu agregado familiar.  

Outros desistiram numa fase inicial do curso por considerarem que o mesmo não correspondeu 

às suas expetativas.  

A EPV tem consciência que necessita de continuar a melhorar para aumentar a respetiva taxa. 

O seu objetivo é que este resultado possa ainda melhorar nos próximos ciclos, resultado da 

implementação de novas medidas relacionadas com os indicadores de monitorização 

subjacentes a este indicador (taxa de procura, taxa de sucesso e taxa de absentismo).  
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No que diz respeito à taxa de colocação no mercado de trabalho, existe simultaneamente uma 

redução na taxa comparativamente ao ciclo formativo anterior (2015-2018), tendo aumentado 

necessariamente a taxa de diplomados à procura de emprego, que de 11,7% no ciclo de 

formação 2015-2018 subiu para 17,5% no ciclo posterior (2016-2019) e baixado a taxa de 

diplomados empregados por conta de outrem no último ciclo de formação avaliado (52,4%). 

Considera-se que esta redução esteja diretamente relacionada com o momento de crise 

pandémica que a economia portuguesa e mundial atravessa desde março de 2020. O impacto 

económico da crise do coronavírus foi variável consoante os setores e as empresas e em função 

de diversos fatores. No caso em particular do setor de turismo, o cancelamento de viagens 

internacionais e a diminuição dos passageiros aéreos influenciou negativamente todo o setor: 

suspensão de contratações temporárias e sazonais; inatividade com implicação em situação de 

lay-off; despedimentos que resultaram de encerramentos temporários ou permanentes de 

empresas turísticas e ainda falências. os diplomados do Curso Técnico/a de Turismo que 

estavam a exercer profissões no setor sofreram inevitavelmente com a situação. E no momento 

em que foram questionados sobre a sua situação no mercado de trabalho, 21% estavam 

desempegados e à procura de emprego. Os restantes diplomados do curso exerciam profissões 

não relacionados com o curso.  

No entanto, verifica-se que face à diminuição na taxa de colocação no mercado de trabalho, 

existe simultaneamente um aumento na taxa de prosseguimento de estudos (15,9%), tendo 

sobressaído uma maior taxa de diplomados a frequentar o ensino superior (7,9%) 

comparativamente ao ciclo anterior (6,5%). Considera-se que o Decreto-Lei 11/2020 de 2 de 

abril, que criou os concursos especiais de ingresso no ensino superior para os estudantes que 

tenham concluído o nível secundário de educação através das vias profissionalizantes e de 

cursos artísticos especializados, tendo produzido efeitos a partir da candidatura à matrícula e 

inscrição no ensino superior do ano letivo de 2020-2021, possa ter impulsionado o 

prosseguimento de estudos dos/as formandos/as. 

Relativamente à taxa de prosseguimento de estudos, confirma-se uma ligeira subida (15,9%) no 

ciclo de formação 2016-2019. Para esta subida, contribuiu o aumento da taxa de diplomados a 

frequentar o ensino superior (7, 9%), ainda que a taxa de diplomados a frequentar formação de 

nível pós-secundário tenha baixado (7,9%) no ciclo de formação2016-2019.  

Em termos de taxa de diplomados em situações desconhecidas confirma-se um aumento (6,3%) 

em relação ao ciclo anterior (5,2%), apesar das diligências tomadas para contactar os 
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diplomados, não tendo sido possível atempadamente conhecer a situação em que se 

encontravam. 

Quanto ao indicador Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas 

com o curso/AEF (6a) observa-se uma descida global de 67,5% (2015-2018) para 55, 6% (2016-

2019), também reflexo da diminuição da taxa de colocação no mercado de trabalho no 

momento em que os diplomados foram inquiridos.  Importante relembrar que a economia 

portuguesa levou um tombo de 7,6% registado em 2020, na sequência da pandemia de covid-

19 e que o país voltou ao confinamento geral mais dois meses (de meio de janeiro e meio de 

março), tendo repercutido na economia e por conseguinte na taxa de colocação dos diplomados 

no momento que foram inquiridos. 

Por último, o indicador Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores (6b3) 

revela que as entidades empregadoras estão satisfeitas com as competências técnicas e pessoais 

demonstradas pelos seus colaboradores, oriundos da EPV e particularmente com os diplomados 

empregados em profissões relacionadas com o curso concluído (100%).  

No entanto, importa realçar que este indicador é um dos que tem uma amostra menos 

representativa. No momento da recolha da informação, final de janeiro e início de fevereiro, o 

país estava novamente confinado devido ao nível alto de contagio da COVID-19 e por 

conseguinte muitos dos contactos efetuados, quer via telefone, quer via e-mail não foram 

atendidos. A EPV sente a necessidade de continuar a multiplicar esforços, para obter o maior 

número de respostas possível no próximo período de avaliação. 
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11.2.1. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos  

 

 

 
Gráfico 1 - Taxa de conclusão global (conclusão no tempo previsto e após o tempo previsto) no ciclo de formação 

2016-2019 

 

Dos 25 formandos/as que ingressaram no Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde, 88% concluíram 

no tempo previsto (até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação), tendo 3 elementos 

desistido. 

Dos 25 formandos/as que ingressaram no Curso Técnico/a de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos, 88% concluíram as suas opções formativas. Apenas 3 elementos 

desistiram ao longo do ciclo formativo. 

Dos 28 formandos/as que ingressaram no Curso Técnico/a de Turismo, 68% concluíram o curso 

no tempo previsto. Desistiram 9 elementos durante o tempo de duração do curso. 

No que concerne à taxa de conclusão após o termo previsto (até 31 de dezembro do ano seguinte 

ao último ano do ciclo de formação) verificou-se 0% em todos os cursos. 

Em termos de taxa de não aprovação até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo 

de formação, correspondente à percentagem do número de formandos/as que tendo 

frequentado o curso até ao seu final, não obtiveram aprovação em qualquer uma das suas 

componentes (ex. módulos, prova final, formação em contexto de trabalho), verificou-se uma 

taxa de 0%. 

88% 88%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Técnico/a Auxiliar de Saúde Técnico/a de Gestãoe
Programação de Sistemas

Informáticos

Técnico/a de Turismo



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 

42 RAA-02 

 

 

 
Gráfico 2 - Taxa de desistências no ciclo de formação 2016-2019 

 

 

No que diz respeito à taxa de desistência, correspondente à percentagem do número de 

formandos/as que deixaram de frequentar o curso em qualquer momento do ciclo de formação, 

verificou-se a taxa mais elevada (32%) nos Cursos Técnico/a de Turismo. Os resultados 

mostraram ainda a mesma taxa de desistência (12%) nos Cursos Técnico/a Auxiliar de Saúde e 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas de Informáticos. 

Neste ciclo de formação 2016-2019 desistiram na totalidade 15 formandos/as, dos quais sete 

eram do género masculino e 5 feminino.  

As desistências verificadas nos primeiros anos dos cursos estiveram relacionadas com a 

insatisfação vocacional. Os/As alunos/as concluíam que o curso não havia correspondido às suas 

expectativas, tendo optado por outras situações. 

Outras desistências correspondiam a formandos/as que já tinham atingido a maioridade e que 

optaram por ingressar no mercado de trabalho. A agravamento das dificuldades económicas das 

famílias e a independência económica foram fatores que precipitaram a decisão dos jovens.  
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11.2.2. Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após 
Conclusão dos Cursos  

 

 

 
Gráfico 3 - Taxa de total de empregados no ciclo de formação 2016-2019 

 

 

A taxa de total de empregados corresponde à percentagem do somatório dos diplomados que 

estão empregados por conta de outrem, quer estejam a tempo completo ou parcial quer tenham 

contrato sem termo ou a termo. Como se pode verificar no gráfico 3, a taxa mais alta (64%) 

corresponde ao Curso Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas de Informáticos e a mais 

baixa (42%) ao Curso Técnico/a de Turismo.  

Um dos motivos para a taxa mais reduzida se verificar no Curso Técnico/a de Turismo está 

certamente relacionada com a crise pandémica que afetou profundamente o setor do turismo 

que desencadeou em suspensão de contratações temporárias e sazonais; inatividade com 

implicação em situação de lay-off; despedimentos que resultaram de encerramentos 

temporários ou permanentes de empresas turísticas e ainda falências.  
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Gráfico 4 - Taxa de total diplomados no mercado de trabalho 

 

O gráfico 4 apresenta a taxa global dos diplomados no mercado, considerando o somatório dos 

diplomados que estão no mercado de trabalho: empregados, à procura de emprego, a trabalhar 

por conta própria, a frequentar estágios profissionais. 

O curso que obteve a menor percentagem na totalidade dos cursos foi o Técnico/a de Turismo 

(68%), condizente com a dificuldade que os diplomados sentem na procura de um trabalho que 

oscila com a sazonalidade e no momento atual com a crise pandémica. 

Os cursos Técnico/a Auxiliar de Saúde e Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos obtiveram a mesma taxa (82%).  

 

 

 
Gráfico 5 - Taxa de total de empregados por conta própria no ciclo de formação 2016-2019 

 

Tendencialmente no início de carreira, os jovens que não prosseguem os estudos procuram 

experienciar uma atividade profissional por conta de outrem, ainda que percecionem o mercado 

atual como precário e instável, contudo ainda existem um número reduzido que arrisca a 

trabalhar por conta própria como se pode observar no gráfico acima apresentado. 
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Considerando a taxa de trabalhadores por conta própria, neste ciclo formativo verificou-se um 

aumento de taxa, quer no Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde (5%), quer no Curso Técnico/a de 

Turismo (5%), comparativamente aos resultados obtidos no ciclo 2015-2018, com uma taxa de 

0% em todos os diplomados dos cursos. 

Assim, na totalidade dos inquiridos diplomados nos três cursos apresentados, 3% trabalhavam 

por conta própria. 

 

 

Gráfico 6 - Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais no ciclo da formação 2016-2019 

 

No ciclo formativo anterior 2015-2019, não se verificou a existência de diplomados a frequentar 

estágios profissionais, contrariamente ao que se pôde apurar no ciclo 2016-2019. Exceto no 

Curso Técnico/a de turismo, observou-se uma taxa de 5% no Curso Técnico/a de Auxiliar de 

Saúde e uma taxa ligeiramente superior (9%) no Curso Técnico/a de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos.   

 

 

 
Gráfico 7 - Taxa de diplomados à procura de emprego no ciclo de formação 2016-2019 
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Em termos de taxa de diplomados, correspondente à percentagem de diplomados que estavam 

à procura de emprego, verificou-se a taxa mais elevada no Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde 

(23%), seguido o Curso Técnico/a de Turismo (21%). A taxa mais baixa observada foi no Curso 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (9%), corroborando assim com a 

taxa total de empregado de 64% verificada nos diplomados deste curso.  

 

 
Gráfico 8 - Taxa total em prosseguimento de estudos no ciclo de formação 2016-2019 

 

A taxa total em prosseguimento de estudo, correspondente à percentagem do somatório dos 

diplomados de ambos géneros a frequentar formação de nível pós-secundário e a frequentar o 

ensino superior, é notoriamente mais elevada (21%) no Curso Técnico/o de Turismo e mais baixa 

(9%) no Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde. Para esta situação contribui a facilidade que os 

diplomados do Curso Técnico/a de Auxiliar de Saúde têm em encontrar trabalho nos momentos 

imediatos ao término do curso, podendo ser assim um fator de dissuasão para o prosseguimento 

dos estudos. 

 

Gráfico 9 - Taxa de diplomados que estão a frequentar formação de nível pós-secundário 

No ciclo de formação 2016-2019 
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No que diz respeito à taxa de diplomados que estão a frequentar formação de nível pós-

secundário (CET, CETSP) de ambos os géneros, verificou-se uma taxa superior (14%) no Curso 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, seguido do Curso Técnico/a de 

Turismo (11%).  Na totalidade dos cursos, verificou-se 8% dos diplomados optaram por 

percursos de formação especializada, prosseguindo o ensino pós-secundário a nível não 

superior. 

 

Gráfico 10 - Taxa de diplomados que estão a frequentar ensino superior no ciclo de formação 2016-2019 

 

 

Relativamente à taxa de diplomados que estão a frequentar o ensino superior, observou-se uma 

maior percentagem no Curso Técnico/a de Turismo (11%), seguido do Curso Técnico/a Auxiliar 

de Saúde (9%) e por último o Curso Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos com a percentagem de 5%. 

Na totalidade dos cursos, verificou-se uma taxa de 8% dos diplomados a frequentar o ensino 

superior, ligeiramente superior à taxa do ciclo formativo anterior 2015-2018 (6%). 
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Gráfico 11 - Taxa de diplomados em situação desconhecida no ciclo de formação 2016-2019 

 

 

No que diz respeito à taxa de situação desconhecida, respeitante à percentagem de diplomados 

cuja a situação é desconhecida no momento da recolha dos dados, verificou-se a taxa mais 

elevada no Curso Técnico/a de Turismo (11%), seguida da taxa de 9% no Curso Técnico/a Auxiliar 

de Saúde, concluindo que 6% dos diplomados na totalidade dos cursos se desconhecida a sua 

situação.  
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11.2.3. Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre Diplomados a trabalhar 
na respetiva Área de Educação e Formação  

 

 

 
Gráfico 12 - Taxa de diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF concluído 

No ciclo de formação 2016-2019 

 

Quanto à taxa de diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF concluído, 

respeitante à percentagem do somatório do número de diplomados a trabalhar por conta de 

outrem e por conta própria, no gráfico 12 observa-se a taxa mais elevada no Curso Técnico/a 

Auxiliar de Saúde (83%) e a taxa mais baixa no Curso Técnico/a de Turismo (0%).  

O Curso Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos manteve a mesma 

percentagem (36%),  referente ao ciclo anterior 2015-2018, enquanto que no Curso Técnico/a 

Auxiliar de Saúde (83%) subiu substancialmente em relação ao ciclo anterior (50%).  

 

 

 
Gráfico 13 - Taxa de diplomados que exercem profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 

No ciclo de formação 2016-2019 
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Quanto à taxa de diplomados que exercem profissões não relacionadas com o curso/AEF 

concluído, respeitante à percentagem do somatório do número de diplomados a trabalhar por 

conta de outrem e por conta própria, verificou-se a taxa mais elevada Curso Técnico/a de 

Turismo (100%)  e a taxa mais baixa no Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde (17%), de acordo com 

o gráfico 13. 

Comparativamente ao ciclo formativo anterior 2015-2018, a taxa dos diplomados no Curso 

Técnico/a Auxiliar de Saúde baixou consideravelmente de 50% para 17% no ciclo 2016-2019, 

podendo ser justificado com o maior número de ofertas de trabalho nesta área de formação. 

No Curso Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, as taxas mantiveram-

se em ambos os ciclos de formação (64%), enquanto que a taxa dos diplomados no Curso 

Técnico/a de Turismo subiu de 71% no ciclo 2015-2018 para 100% no ciclo 2016-2019. 
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11.2.4. Indicador EQAVET 6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos 
Empregadores 

 

Com o propósito de, por um lado, aferir a pertinência e a qualidade da formação obtida pelos 

diplomados, e, por outro lado, potenciar a utilização das competências adquiridas durante a 

formação no local de trabalho, foram elaborados inquéritos de satisfação dos empregadores. 

Foi assim recolhida informação acerca das competências profissionais (técnicas e transversais) 

a avaliar pelos empregadores no desempenho dos diplomados que empregaram, tendo sido 

utilizada uma escala de satisfação de 1 a 4 por competência (C1, C2, C3, C4 e C5).  

 

 
Gráfico 14 -  taxa de satisfação dos empregadores por competência dos diplomados empregados em profissões 

relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído no ciclo de formação 2016-2019 

 

No gráfico 14 observa-se a taxa de satisfação dos empregadores por competência dos 

diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

concluído.  A taxa maior de satisfação é atribuída à competência do trabalho de equipa (100%), 

seguida das competências técnicas inerentes ao posto de trabalho, planeamento e organização,  

comunicação e relações interpessoais com uma percentagem também elevada (95%). A taxa 

mais baixa que se verificou foi a satisfação face à competência responsabilidade e autonomia 

(89%). 
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Gráfico 15 - Taxa total de satisfação dos empregadores por competência dos diplomados empregados em profissões 
relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído em todos os cursos 

 

 

 

 
Gráfico 16 - Média de satisfação dos empregadores por competência na totalidade dos diplomados empregados em 
profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído no ciclo de formação 2016-2019 

 

No gráfico 15 pode-se observar a taxa de satisfação dos empregadores pelos diplomados, tendo 

sido atingida a taxa de 100% em todas competências nos Cursos Técnico/a Auxiliar de saúde e 

Técnico/a de Gestão e programação de Sistemas Informático. 

No gráfico 16 verifica-se que as competências dos diplomados que mais satisfizeram a entidade 

empregadora foi C4 - Comunicação e Relações Interpessoais e C5 -Trabalho em Equipa. 
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O gráfico seguinte presenta a média de satisfação dos empregadores por competência na 

totalidade dos diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o 

curso/AEF concluído no ciclo de formação 2016-2019, discriminada pelos três cursos 

apresentados. 

 

 

 
Gráfico 17 - Média de satisfação dos empregadores por competência na totalidade dos diplomados empregados em 
profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído no ciclo de formação 2016-2019 

 

 

Efetivamente os empregadores mostram-se mais satisfeitos com os diplomados do Curso 

Técnico/a Auxiliar de Saúde na maioria das competências avaliadas. Na totalidade das 

competências obteve-se uma média de 3,8 no Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde, seguida de 3,5 

do Curso de Técnico/a de Turismo e por último o Curso Técnico/a de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos, com a média de 3,6 nas respostas obtidas. 
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12. Resultados da Avaliação Interna da Escola - stakeholders  

Para a avaliação interna da escola, e como boa prática, foram aplicados questionários aos 

formandos/as, formadores/as, pais/encarregados/as de educação e empresas/entidades 

parceiras. Foram assim avaliados stakeholders, quer nos cursos profissionais, quer nos cursos de 

educação e formação de jovens.  

Os questionários foram aplicados em suporte informático, através da plataforma Google Forms 

para facilitar o tratamento estatístico dos dados. 

Seguidamente são sintetizados e apresentados os principais resultados destes inquéritos 

aplicados no final de cada período aos/às formandos/as e anualmente, no final do ano letivo, 

aos restantes stakeholders.  

 

12.1. Avaliação da escola pelos/as alunos/as 

O inquérito aplicado online aos/às formandos/as (IMP. 052_A/1) no final de cada período do 

ano letivo contemplava uma escala de likert de quatro níveis de 1 a 4, nos quais 1 (insatisfeito/a) 

– 2 (pouco satisfeito/a) – 3 (satisfeito/a) – 4 (muito satisfeito/a), para avaliar a satisfação dos/as 

formandos/as em relação aos seguintes itens:  

 Atributos relacionados com a Direção Administrativa e Financeira; 

 Atributos relacionados com a Direção Técnico-Pedagógica; 

 Atributos relacionados com equipamentos/mobiliário e espaços físicos; 

 Atributos relacionados com os serviços de apoio (bar, cantina, serviços de limpeza); 

 Atributos gerais. 
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Gráfico 18 - Grau de satisfação dos/as formandos/as em relação à EPV, no primeiro período do ano letivo 2020/2021 

 

 

 

Gráfico 19 - Grau de satisfação dos/as formandos/as em relação à EPV, no segundo período do ano letivo 2020/2021 
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Gráfico 20 - Grau de satisfação dos/as formandos/as em relação à EPV, no terceiro período do ano letivo 2020/2021 

 

Em termos gerais, os/as alunos/as manifestam um grau de satisfação elevado em relação à 

escola. Em todas as turmas, o grau de satisfação superou os 90%, exceto no 2º ano do Curso 

Cabeleireiro/a no primeiro período (81%) e no 3º ano do Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde 

(86%), que foram posteriormente auscultadas para compreender os motivos de insatisfação e 

colmatadas as necessidades.  

Para o indicador de taxa de satisfação dos/as formandos/as em relação à escola, a EPV tinha 

estabelecido a meta de ≥80% e com os resultados obtidos nos questionários aplicados conseguiu 

nos cursos profissionais ultrapassar a meta estabelecida, perfazendo na média 94%. 
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12.2. Avaliação pelos/as encarregados/as de educação 

O inquérito (IMP. 053_A/1) aplicado online, via google forms, no final do ano letivo 2020/2021, 

aos/às encarregados/as de educação contemplava uma escala de likert de quatro pontos:  1 - 

insatisfeito/a; 2 - pouco satisfeito/a; 3 - satisfeito/a; 4 - muito satisfeito/a, para avaliar a sua 

satisfação em relação aos seguintes parâmetros:  

 

Direção de turma  

Informações dadas de forma clara e precisa 
 Informações dadas atempadamente 
 Atendimento de forma adequada 
 Disponível para prestar esclarecimentos 
 Problemas denunciados foram resolvidos 

  
 
Direção Técnico-Pedagógica  

Informações dadas de forma clara e precisa 
 Informações dadas atempadamente 
 Atendimento de forma adequada 
 Disponível para prestar esclarecimentos 
 Problemas denunciados foram resolvidos 

  
 
Direção Administrativa e financeira  

Informações dadas de forma clara e precisa 
 Informações dadas atempadamente 
 Atendimento de forma adequada 
 Disponível para prestar esclarecimentos 
 Problemas denunciados foram resolvidos 

  
 
Serviços de apoio -Secretaria  

Forma de Atendimento 
 Prontidão no Atendimento 
 Disponibilidade 

  
Atributos Gerais  

Atividades extracurriculares 
 Resposta da Entidade a pedido/solicitações  
 Eficácia do apoio 
 Intervenção da entidade perante reclamações 
 Apreciação global da entidade 

 
 
A taxa de respostas foi de 30%, referente às respostas obtidas junto dos/as encarregados/as de 

educação. As respostas foram anónimas, não sendo possível identificar ou relacionar os 

respondentes.  
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Das 63 respostas obtidas nos inquéritos, aplicados no final do ano letivo aos/às encarregados/as 

de educação dos/as formandos/as, quer dos cursos de educação e formação de jovens, quer dos 

cursos profissionais, obtiveram-se os seguintes resultados 

 

 

Gráfico 21 - Grau de satisfação dos/as encarregados/as de educação em relação à EPV no final do ano letivo 
2020/2021 

 

No gráfico 23 pode-se observar que os/as encarregados/as de educação manifestaram um 

elevado grau de satisfação, tendo superado em todas as turmas os 95%, exceto a turma do 3º 

ano do Curso Programador/a de Informática (94%).  

Para o indicador de taxa de satisfação dos/as encarregados/as de educação, a EPV tinha 

estabelecido a meta de ≥80% e com os resultados obtidos nos questionários aplicados conseguiu 

nos cursos profissionais ultrapassar a meta estabelecida, perfazendo na média 98%. 

 

Gráfico 22 - Média de satisfação dos/as  encarregados/as de educação em relação à EPV no final do ano letivo 
2020/2021 
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Analisadas as respostas em todos os parâmetros avaliados pelos/as encarregados/as de 

educação, quer dos/as formandos/as do CEF, quer dos/as formandos/as dos cursos 

profissionais, obteve-se a média de 3,7 na escala de likert de quatro pontos:  1 - insatisfeito/a; 2 

- pouco satisfeito/a; 3 - satisfeito/a; 4 - muito satisfeito/a. 

 

12.3. Avaliação pelo corpo docente 

O inquérito (IMP. 052_A/1) aplicado online no final do ano letivo 2020/2021 contemplava uma 

escala de likert de quatro pontos:  1 - insatisfeito/a; 2 - pouco satisfeito/a; 3 - satisfeito/a; 4 - 

muito satisfeito/a, para avaliar a sua satisfação em relação aos: 

 Atributos relacionados com a Direção Administrativa e Financeira; 

 Atributos relacionados com a Direção Técnico-Pedagógica; 

 Atributos relacionados com equipamentos/recursos didáticos; 

 Atributos relacionados com os serviços de apoio (Bar, Cantina, Serviços de Limpeza); 

 Atributos gerais. 

 

Cada atributo contempla um conjunto de itens a avaliar, mencionados de seguida. 

 

Direção Administrativa e financeira   

Informações dadas de forma clara e precisa 
Informações dadas atempadamente 
Atendimento  
Disponibilidade 
Resolução de problemas denunciados  

   
Direção Técnico-Pedagógica   

 Informações dadas de forma clara e precisa 
 Informações dadas atempadamente 
 Atendimento  
 Disponibilidade  
 Resolução dos problemas denunciados 

   
Equipamentos/recursos didáticos   

 Adequação/qualidade da plataforma utilizada para o E@D (Google meet) 
 Adequação/qualidade da plataforma para recuperação de horas (Classroom) 
 Disponibilidade da entidade em responder às dificuldades manifestadas pelos/as  
              Formandos/as no E@D (emprestar Pc’s, internet, disponibilizar serviço técnico) 

 
   
Serviços de apoio  
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Secretaria  

Atendimento 
Disponibilidade 

 
   
Atributos Gerais  

Resposta da entidade a pedido/solicitações  
Eficácia do apoio 
Forma de intervenção da entidade perante reclamações e problemas ocorridos durante a 
formação 
 

A apreciação global da entidade por parte dos/as docentes/formadores/as aos serviços da EPV 

foi efetuada no final do ano letivo 2020/2021. A taxa de resposta foi de 68%, tendo respondido 

ao inquérito, 21 formadores/as, quer internos/as, quer externos/as. 

Na totalidade dos/as formadores/as obteve-se um grau e satisfação elevado (98%) que superou 

largamente a meta estabelecida pela escola (≥80%) para este indicador. 

 

 

Gráfico 23 - Média de satisfação dos/as formadores/as em relação à EPV no final do ano letivo 2020/2021 

 

Analisando o gráfico 25 verifica-se que a média de respostas em relação à satisfação em todos 

os parâmetros avaliados foi de 3,9 na escala utilizada.  
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12.4. Avaliação pelo corpo não docente 

O inquérito (IMP. 074_A/1) aplicado no final do ano letivo contemplava uma escala de likert de 

quatro pontos: 1 (insatisfeito/a) – 2 (pouco satisfeito/a) – 3 (satisfeito/a) – 4 (muito satisfeito/a), 

para avaliar a sua satisfação em relação: 

 

 

Satisfação global dos colaboradores com a organização 

Imagem da organização 
Desempenho global da organização 
Forma como a organização gere os conflitos de interesse 
Nível de envolvimento dos colaboradores na organização e na respetiva missão 
Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão 
Envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria 
Mecanismo de consulta e diálogo entre os colaboradores e gestores 
Aptidão da liderança para conduzir a organização 
Forma como a organização recompensa os esforços individuais 

  
Satisfação com as condições de trabalho  

Ambiente de trabalho 
Modo como a organização lida com os conflitos, queixas ou problemas pessoais 
Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais 
Possibilidade de conciliar o trabalho com assuntos relacionados com a saúde 
Igualdade de tratamento na organização 

  
Satisfação com estilo de liderança  

Lidera através do exemplo  
Aceita críticas construtivas 
aceita sugestões de melhoria 
Estimula a iniciativa das pessoas 
Encoraja a confiança mútua e o respeito 
Promove ações de formação 
Reconhece e premeia os esforços individuais 

  
Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços  

Equipamentos disponíveis 
Condições de Higiene 
Condições de segurança 
Serviço de bar 
Serviço de refeitório 

 

 

A taxa de resposta foi de 75%, tendo obtido respostas de 12 elementos.  Na totalidade dos/as 

formadores/as, obteve-se um grau e satisfação elevado, perfazendo 95%. 

 

Os resultados obtidos seguem no gráfico seguidamente apresentado:  
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Gráfico 24- Média de satisfação do pessoal não docente em relação aos serviços da EPV no final do ano letivo 

2020/2021 

 

 

A média de satisfação do pessoal não docente em relação aos diferentes parâmetros avaliados 

foi acima dos 3 pontos, na escala utilizada, tendo existindo uma discrepância mínima entre os 

parâmetros avaliados pelo pessoal não docente.  
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12.5. Avaliação dos professores pelos/as alunos/as 

O inquérito (IMP. 051_A/1) aplicado no final de cada período contemplava uma escala de likert 

de quatro pontos:  1 - insatisfeito/a; 2 - pouco satisfeito/a; 3 - satisfeito/a; 4 - muito satisfeito/a, 

para avaliar a sua satisfação em relação aos/às formadores/as da turma nos seguintes itens: 

 

 Relação com o/a formando/a 

 Domínio da matéria lecionada  

 Disponibilização de materiais de apoio às aulas 

 Disponibilidade para tirar dúvidas 

 Capacidade de comunicação e transmissão de conhecimentos 

 Utilização de métodos adequados nas aulas 

 Utilização de métodos variados nas avaliações 

 Motiva os/as formandos/as para a disciplina 

 

No entanto, e excecionalmente no 2º período por motivos do confinamento dos/as 

formandos/as, o questionário aplicado sofreu algumas alterações no que diz respeito às 

dimensões a avaliar nos/nas formadores/as, passando a responder aos seguintes itens: 

 

 Dinamização, condução e moderação das aulas síncronas. 

 Estratégias de motivação e envolvimento dos/as formandos/as E@D. 

 Disponibilização de material de estudo e de apoio às aulas síncronas. 

 Orientações adequadas e esclarecimento de dúvidas e/ou questões dos/as 

formandos/as no E@D. 

 Diversidade de recursos utilizados (ex.: chat, videoconferências) na facilitação da 

aprendizagem no E@D. 

 Ferramentas, técnicas e instrumentos utilizados para avaliação no E@D. 

 

Os gráficos que se seguem apresentam a média de satisfação global dos/as formandos/as das 

turmas dos 1º anos e dos 2º anos do Curso Assistente de Cuidados de Beleza (CEF) em relação 

aos/às formadores/as, avaliados/as nos níveis 3 e 4 da escala de avaliação. 

 



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 

64 RAA-02 

 

 

Gráfico 25 -  Grau de satisfação dos/as formandos/as dos cursos de educação e formação de jovens em relação aos/às 
formadores/as, no decorrer do ano letivo 2020/2021 

 

No decorrer do ano letivo, os/as formandos/as foram revelando um maior grau de satisfação, 

em ambos os anos dos cursos de educação e formação de jovens, tendo os/as formadores/as 

correspondido largamente às suas expectativas no final do ano letivo.  

 

 

 

Gráfico 26 -  Grau de satisfação dos/as formandos/as dos cursos profissionais em relação aos/às formadores/as no 
primeiro período do ano letivo 2020/2021 
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Gráfico 27 -  Grau de satisfação dos/as formandos/as dos cursos profissionais em relação aos/às formadores/as no 

segundo período do ano letivo 2020/2021 

 

 

 

 
Gráfico 28 -  Grau de satisfação dos/as formandos/as dos cursos profissionais em relação aos/às formadores/as no 

terceiro período do ano letivo 2020/2021 

 

Nos gráficos 26, 27 e 28 verifica-se, na generalidade, uma elevada satisfação por parte dos/as 

formandos/as em relação aos/às formadores/as. No somatório dos três períodos obteve-se uma 

média 93% no grau de satisfação, tendo superado largamente a meta (≥80%) estabelecida pela 

escola para este indicador. 
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12.6. Avaliação da escola pelas empresas/entidades parceiras - FCT  

Pretende-se, através da auscultação e envolvimento dos stakeholders, nomeadamente das 

empresas/entidades parceiras em FCT nos cursos profissionais e nos cursos de educação e 

formação de jovens, perceber forças e fragilidades existentes nos cursos e, em sequência, 

ajustar estratégias condutoras da melhoria da qualidade do ensino profissional. 

Neste sentido, o inquérito aplicado às entidades de acolhimento dos/as formandos/as em 

formação em contexto de trabalho (IMP. 090_A/2) compreendia alguns itens para avaliar ação 

da EPV face a este período formativos dos/as formandos/as.  Contemplava uma escala de likert 

de 4 pontos:  1 - insuficiente; 2 - suficiente; 3 - bom; 4 - muito bom. 

Os itens avaliados junto das entidades parceiras em FCT foram:  

 Organização do dossier de estágio  

 Acompanhamento do/a formando/a estagiário/a  

 Resposta da entidade formadora na resolução de problemas 

 

 

 

 

Gráfico 29 - Grau de satisfação das entidades de acolhimento dos/as formandos/as em relação à EPV no ano letivo 
2020/2021 

 

 

No gráfico acima verifica-se o grau de satisfação da entidade de acolhimento em relação à EPV, 

calculada com o total de avaliações atribuídas pelos empregadores (nível 3 e nível 4). 
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Na sua totalidade, 99% das entidades de acolhimento dos/as formandos/as em formação em 

contexto de trabalho classificaram bom (nível 3) e muito bom (nível 4) os itens que foram 

avaliados neste âmbito. 

O gráfico 3 demonstra assim o elevado grau de satisfação das entidades que acolheram os/as 

formandos/as durante a formação em contexto de trabalho, tendo sido ≥ 94%.  

A taxa de satisfação em quase todos os cursos profissionais foi de 100%, exceto nos cursos do 

3º Programados de Informática (97%) e do 2º Cabeleireiro (96%). 

Quanto ao Curso Assistente de Cuidados de Beleza, verificou-se uma ligeira descida da taxa de 

satisfação (92%) comparando com a avaliação das entidades parceiras FCT dos cursos 

profissionais. 

No seguinte gráfico observa-se a média de respostas por parâmetros avaliados pelos tutores nas 

entidades de acolhimento.  

 

 

Gráfico 30 – Média de satisfação quanto ao acompanhamento da EPV em formação em contexto de trabalho no ano 
letivo 2020/2021 
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13. 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   

A EPV apoiou com entusiamo a implementação de Sistema de Gestão da Qualidade, alinhado 

com o quadro EQAVET. Para a entidade este processo possibilitou o seu posicionamento 

relativamente a cada uma das práticas de gestão, permitindo auscultar os diferentes 

stakeholders.   

O exercício de autoavaliação, de identificação das práticas e das estratégias a melhorar, em 

particular as que estão associadas às principais componentes do Quadro EQAVET, foi bastante 

proveitoso para toda a organização. 

O alinhamento do Sistema de Gestão de Garantia da Qualidade, realizado numa abordagem de 

processos por forma a garantir um encadeamento das fases do ciclo da qualidade e alinhado 

com o Quadro EQAVET conduziu a EPV para um redobrado esforço de sistematização concetual 

e processual, tendo em consideração o ciclo PDCA da qualidade.  

Com o alinhamento do Sistema de Garantia de Qualidade, a EPV verificou as seguintes mudanças 

sistémicas: 

 Promoção de uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade por parte dos 

do pessoal docente e não docente, baseada em práticas de autoavaliação; 

 Desenvolvimento da articulação da política de garantia e melhoria contínua da 

qualidade com os objetivos estratégicos da EPV; 

 Adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do Quadro 

EQAVET - quatro fases do ciclo de qualidade, critérios de qualidade EQAVET e respetivos 

descritores indicativos; 

 Recolha de dados e análise sistemática e contextualizada dos resultados alcançados 

sobre a atividade desenvolvida e reflexão desse exercício na melhoria contínua das 

práticas de gestão da EPV. 

No âmbito de uma cultura participativa, a Escola Profissional de Valongo afinou os seus 

indicadores, tendentes a um melhor desenvolvimento da formação dos seus jovens. Procurou, 

também, obter recomendações/sugestões de melhoria da sua ação junto dos stakeholders, 

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. 
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Os resultados aferidos possibilitaram identificar alguns pontos menos positivos e áreas de 

melhoria e assim melhor compreender a qualidade da formação ministrada nos cursos  

profissionais, que pretendem capacitar e dotar os jovens de competências pessoais e 

profissionais para que se tornem cidadãos mais pró-ativos na vida em sociedade e contribuam 

para o desenvolvimento económico e social do país e/ou da região em que se inserem.  

De acordo com os dados obtidos através do processo de avaliação interno (autoavaliação) e dos 

resultados relativos às conclusões de curso, bem como aos dados obtidos, a partir dos 

questionários aplicados aos/às alunos/as, docentes, não docentes, encarregados/as de 

educação, às entidades acolhedoras de estágios (no âmbito da FCT - Formação em Contexto de 

Trabalho), entidades empregadoras foi possível averiguar se os objetivos foram atingidos, 

preparando os/as alunos/as não só para o mercado de trabalho, mas também para o 

prosseguimento de estudos.  

As melhorias dos processos, nomeadamente os que estão relacionados com o ensino-

aprendizagem levaram a Escola a auscultar a opinião dos shateholders (formandos/as, 

formadores/as internos/as e externos/as, pessoal não docente, encarregados/as de educação, 

entidades de acolhimentos, entidades empregadoras, parceiros institucionais, entre outros. 

Contudo, constata-se que ainda se está ligeiramente aquém de uma participação mais pró-ativa. 

Nestes últimos tempos, com as constantes mudanças decorrentes da situação pandémica, 

surgiram inúmeros desafios e até alguns impedimentos para uma participação mais próxima e 

mais envolvente dos stakeholders. O confinamento geral obrigatório que foi decretado durante 

este último ano letivo contribuiu, em certa medida, para esta situação.  

Confiante que no próximo ano letivo existirão medidas menos restritivas, no que diz respeito à 

pandemia, a EPV irá afinar algumas metodologias para promover uma maior participação dos 

stakeholders e continuar a apostar em mecanismos de melhoria da qualidade tendo como base, 

o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação 

Profissionais (EQAVET) e ir ao encontro das necessidades de todos stakeholders. 
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14. Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa  

 
14.1 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 

 

AM1 
Taxa de Conclusão 

dos Cursos 

O1 

Diminuir o número de formandos/as com 

módulos em atraso no final de cada ano letivo, 

(menos 10% face ao total de formandos/as 

com módulos em atraso ). 

O2 
Atingir 100% de aproveitamento na realização 

do Projeto de Aptidão Profissional. 

O3 
Atingir 100% de aproveitamento na realização 

da Formação em Contexto de Trabalho. 

AM2 
Taxa de Abandono 

Escolar 
O4 

Diminuir o nº de desistências, de forma a não 

ultrapassar, no ano letivo 2021/2022, a 

percentagem de 5% de taxa de abandono 

escolar do total de alunos/as inscritos/as no 

início do ano letivo 

AM3 Assiduidade 

O5 
Diminuir 5% do absentismo injustificado face 

ao último ano letivo. 

O6 
Diminuir a taxa de absentismo global, para um 

valor inferior a 10% face ao ano letivo anterior. 

AM4 
Parcerias e 

Empregabilidade 

O7 

Aumentar o número de parcerias ativas, de 

modo a satisfazer as necessidades de FCT, 

realização de visitas de estudo e/ou a 

realização de palestras com profissionais das 

áreas dos cursos ministrados. 

08 

Celebrar protocolos com instituições do ensino 

superior para promover o prosseguimento dos 

estudos. 

O9 

Atingir 50% de formandos/as diplomados/as 

integrados no mercado de trabalho, após 6 

meses da conclusão do curso. 

10 

Aumentar 10% no nº de respostas, face ao 

último ano letivo,  das entidades 

empregadoras ao questionário de Satisfação 

dos Empregadores – indicador EQAVET 6b3. 
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14.2. 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 

A1 

Criar atividades de recuperação para as 

situações de formandos/as com módulos em 

atraso, envolvendo os/as formadores/as e 

encarregados/as de educação para apoiar e 

motivar os/as formandos/as na conclusão 

atempada dos respetivos módulos. 

09/2021 08/2022 

A2 

Recorrer ao apoio do Serviço de Psicologia e 

Orientação para a gestão do estudo, dos 

objetivos e da motivação dos/as 

formandos/as. 

09/2021 08/2022 

A3 

Analisar os processos individuais dos/as 
formandos/as recém-chegados com a 
colaboração do SPO e fazer o levantamento 
das medidas de suporte à aprendizagem já 
anteriormente mobilizadas por forma a 
sinalizar atempadamente os/as formandos/as 
que necessitem de medidas seletivas ou 
adicionais. 

09/2021 12/2021 

A4 

Garantir o acompanhamento mensal e as 

avaliações periódicas ao longo do 

desenvolvimento do projeto de aptidão 

profissional (PAP) entre os/as formandos/as e 

os/as orientadores/as de PAP e Direção 

Técnico-Pedagógica. 

09/2021 03/2022 

A5 

Estreitar ligações entre os orientadores de FCT 

e os respetivos tutores das entidades 

parceiras com visitas regulares às empresas de 

acolhimento para fomentar uma maior 

proximidade e acompanhamento dos/as 

formandos/as em FCT. 

03/2021 08/2022 

 

AM2 
A6 

Promover um maior envolvimento dos/as 

formandos/as nas dinâmicas de organização e 

gestão pedagógica, realizando mensalmente 

reuniões do conselho pedagógico e auscultar 

09/2021 08/2022 
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os/as formandos/as para a realização do plano 

anual de atividades. 

A7 

Promover o trabalho colaborativo entre os 
agentes educativos, com reuniões regulares, 
para implementar medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão adequadas às 
necessidades e potencialidades de cada 
formando/a, promovendo a equidade e a 
igualdade de oportunidades no acesso ao 
currículo, na frequência e na progressão ao 
longo do percurso formativo. 

10/2021 08/2022 

A8 Participar em projetos transnacionais, no 
âmbito do programa ERAMUS+. 

10/2021 08/2022 

A9 

Criar novos parcerias, como no ano letivo 
anterior,  com entidades externas que apoiem 
na resolução de situações problemáticas 
dos/as formandos/as e suas respetivas 
famílias por forma a evitar um abandono 
escolar precoce. 

09/2021 08/2022 

A10 

Realizar a manutenção regular e vistorias 
mensais das instalações e equipamentos por 
forma a proporcionar aos/às formandos/as 
contextos físicos seguros, acolhedores e 
estimulantes no processo ensino-
aprendizagem. 

09/2021 08/2022 

AM3 

A11 

Fomentar a responsabilidade dos 
encarregados/as de educação para um maior 
envolvimento no percurso educativo e 
formativo dos jovens, convocando-os para 
reuniões trimestrais com a direção de turma e 
convidando-os na participação das atividades 
extracurriculares a desenvolver. 

09/2021 08/2022 

A12 

Efetuar contactos perseverantes com os/as 
encarregados/as de educação sempre que 
os/as formandos/as faltem sem apresentar 
justificação dentro dos prazos previstos. 

09/2021 08/2022 

A13 
Identificar e sinalizar os jovens em situações 
de risco de abandono escolar junto das CPCJ’s 
e outras entidades competentes. 

09/2021 08/2022 

AM4 

A14 
Encetar novos contactos com potenciais 
entidades parceiras para a realização de novos 
protocolos de parceria e cooperação. 

01/2021 06/2022 

A15 

Continuar a desenvolver contactos com 
entidades do tecido empresarial para 
colaborarem nas ações desenvolvidas em 
projetos de empreendedorismo e inovação 
(ex PHERECLOS 2020-2021) 

09/2021 08/2022 

A16 Realizar ações de formação para capacitar 
os/as formandos/as na aquisição de técnicas e 

01/2022 07/2022 
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Quadro 8 - Ações a desenvolver e calendarização para o ano letivo 2020/2021 

 

 

 

 

estratégias de procura/obtenção e/ou criação 
do primeiro emprego. 

A17 
Recolher ofertas de emprego existentes no 
mercado, das respetivas áreas de formação, e 
divulgá-las junto dos diplomados da EPV. 

09/2021 08/2022 

A18 

Recolher informação sobre a satisfação dos 
empregadores, redobrando os contactos com 
as entidades empregadoras, utilizando 
contactos telefónicos, utilização de e-mail, 
redes sociais ou mesmo presencialmente. 

01/2022 02/2022 
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15. Considerações Finais 

A EPV considera o processo de autoavaliação como um percurso de melhoria. Neste sentido e 

num quadro de alinhamento do Sistema Garantia da Qualidade com o Quadro EQAVET, foi 

definida uma monitorização contínua, com a elaboração de um relatório de balanço no final do 

ano letivo 2020/2021, de modo a verificar os desvios das metas traçadas e dos resultados 

alcançados. 

O exercício de autoavaliação que se preza na EPV tem como missão contribuir para a promoção 

da melhoria da qualidade do sistema educativo e formativo da Escola Profissional de Valongo e 

dos seus níveis de eficiência e eficácia, estimulando uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade. Enquadra-se numa nova abordagem ao trabalho da organização, enquanto 

processo de reflexão sobre o modo como a entidade se organiza e gere os seus recursos internos 

e externos para a prossecução dos objetivos de melhoria da qualidade educativa, através de 

boas práticas.  

A escola é cada vez mais encarada como uma organização aprendente e, como tal, torna-se 

imperativo adotar mecanismos de autorregulação em função das mudanças emergentes no 

contexto social e na procura permanente de novas soluções que sirvam o propósito da melhoria. 

O ano letivo de 2020-2021 foi mais um ano exigente para a Escola que teve de reorganizar-se e 

afinar alguns dos procedimentos para ir ao encontro das necessidades sentidas durante vários 

meses. O ensino remoto de emergência trouxe à discussão novas formas de ensino e uma 

premente utilização das tecnologias como meio de suporte, assim como a adequação das 

oportunidades de aprendizagem às necessidades individuais e específicas dos alunos e a 

diversificação de instrumentos e métodos de avaliação das aprendizagens. Neste sentido, a EPV 

procurou recolher 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 para responder àqueles que a 

procuram. 

Entretanto, para a construção e aperfeiçoamento de indicadores, tendentes a um melhor 

desenvolvimento da formação dos seus jovens, a escola continuará a apostar numa cultura 

participativa mais pró-ativa dos stakeholders, por forma que o Sistema de Gestão de Qualidade 

alinhado com o Quadro EQAVET seja amadurecido e reflexo dos esforços intensificados de 

sistematização concetual e processual, tendo em conta o ciclo PDCA da qualidade, num processo 
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de planificação permanente, de processo aberto e dinâmico em implementação constante, de 

reflexão e avaliação partilhada, de revisão para a melhoria contínua do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrado, 27 de setembro de 2021 

O Grupo Dinamizador da Qualidade 

 


