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Lista de Abreviaturas / Siglas / Acrónimos 
 
 

 ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

 CEF – Curso de Educação e Formação 

 EFP – Educação e Formação Profissional 

 EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais) 

 EPT Profensino – Escola Profissional e Tecnológica Profensino 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 PAP – Prova de Aptidão Profissional 

 POCH – Programa Operacional de Capital Humano 
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Nota Introdutória 

O presente relatório de avaliação intercalar assume-se como um instrumento ao serviço da melhoria 

contínua, no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade da Escola Profissional e Tecnológica - 

PROFENSINO. O relatório resulta da monitorização de resultados que acompanha todo o ano letivo, com o 

objetivo de ir verificando o alcance, ou os desvios face ao programado. Tem por base os indicadores e metas 

definidos quer nos processos de operacionalização, quer no Projeto Educativo/Documento Base. A deteção 

de desvios origina a recomendação de ações corretivas ou de melhoria que contribuam para a prossecução 

das metas delineadas. A elaboração deste relatório é da responsabilidade da Equipa de Monitorização da 

Qualidade. 

 

1. Objetivos da autoavaliação 

A autoavaliação é um processo contínuo que tem como principal finalidade analisar as áreas de sucesso e 

de melhoria dentro da organização escolar. Dela fazem parte vários atores que desempenham funções 

diversas, mas cujo papel é fundamental para auxiliar a Escola a atingir as suas metas e, consequentemente, 

a prestar um serviço educativo com qualidade reconhecida. 

A autoavaliação assenta nos seguintes princípios e objetivos: 

 promover a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos/as; 

 aferir o sucesso educativo segundo uma política de qualidade, exigência e responsabilidade; 

 identificar os pontos fortes dando-lhes destaque dentro e fora da organização; 

 identificar as áreas de melhoria de intervenção prioritária, com vista ao alcance das metas traçadas;  

 potenciar a melhoria do planeamento de ações e da gestão escolar; 

 promover uma cultura de melhoria contínua; 

 dar visibilidade à qualidade do trabalho desenvolvido na Escola, através da publicação dos 

resultados alcançados; 

 produzir informação que suporte a tomada de decisão por parte das estruturas de gestão da Escola. 
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2. Equipa de avaliação e metodologia de trabalho 

A avaliação está inevitavelmente ligada à qualidade, pelo que a equipa de avaliação coincide com a Equipa 

de Monitorização da Qualidade. A avaliação é, por isso, mais uma das suas competências. 

A metodologia de trabalho assentou nas seguintes ações: 

 Aplicação de questionários; 

 Análise documental; 

 Análise de informação estatística; 

 Observação direta de práticas letivas e não letivas; 

 Promoção e participação em reuniões; 

 Estabelecimento de contactos com as partes interessadas; 

 Criação de instrumentos de monitorização; 

 Elaboração de relatórios. 

 

3. Indicadores e instrumentos de avaliação 

 O processo de autoavaliação da Escola Profissional e Tecnológica - PROFENSINO assenta na avaliação dos 

indicadores e metas definidos quer no Projeto Educativo/Documento Base, quer nos processos de 

operacionalização que foram criados de modo a tornar a gestão da Escola mais eficiente. A avaliação é 

apoiada por um instrumento de monitorização fundamental (Monitorização de Processos- Controlo de 

Indicadores), que congrega todos os indicadores definidos pela Escola. Nesta ferramenta são lançados os 

dados recolhidos de acordo com uma calendarização previamente estabelecida e plasmada num outro 

documento de apoio à gestão, intitulado MP.03.00_MONITORIZAÇÃO DE INDICADORES - EQAVET. No 

presente relatório apresentam-se os resultados obtidos em relação aos seguintes indicadores: 

P.01 – RESPONSABILIDADE DE GESTÃO 

 Taxa de participação nas modalidades de EFP 

 Taxa de Não Conformidades na Auditoria Interna 

 Índice geral de procura 

 Grau de cumprimento do plano de ação 

 Grau de cumprimento do plano anual de atividades de enriquecimento curricular 

 Grau de satisfação com as atividades do plano anual de atividades de enriquecimento curricular 

 Grau de Satisfação dos stakeholders 
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  P.02 - ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

 Taxa de execução orçamental 

  P.03 - GESTÃO DE RECURSOS 

 Grau de cumprimento do plano de formação 

  P.04 - DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

 Taxa de desistência 

 Taxa de absentismo 

 Taxa de módulos em atraso 

 Ocorrências de comportamento 

 “Indicador nº 4 - Taxa de conclusão em cursos de Ensino e Formação Profissional (processo- 

produto- resultado)” 

 Média global das classificações dos alunos por curso 

  P.06 - ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL 

 “Indicador nº 5 - Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP” 

 Taxa de satisfação dos/as alunos/as diplomados 

 “Indicador nº 6 a) - Taxa de empregabilidade na área de formação” 

 “Indicador nº 6 b) - Taxa/Grau de Satisfação dos empregadores” 

 

4. Indicadores e instrumentos de avaliação 

P.01 – RESPONSABILIDADE DE GESTÃO 

 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

 

Analisados os resultados relativos ao indicador – Taxa de participação nas modalidades de EFP, verificamos 

que o ano letivo iniciou com 111 alunos/as nos cursos profissionais e 12 alunos/as no curso CEF, perfazendo 

um total de 123 alunos/as. Ao longo do 1.º Período desistiram 4 alunos/as e realizaram-se duas novas 

integrações, sendo o total de alunos/as a 31 de dezembro de 2020 igual a 121 alunos/as. 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de participação nas 
modalidades de EFP 

75% 90% * 
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*dados recolhidos a 31/12/2020 

A Taxa de Não Conformidades na Auditoria Interna no apurada no 1ºPeríodo foi de 44%, para uma meta em 

que se quer < 20%. 

Os documentos auditados foram os dossiers de direção de turma e de conselhos de turma de todas as turmas 

em funcionamento na escola. Foi também auditado o processo de seleção de alunos/as. Em ambas as 

verificações foram encontradas inconformidades, e foi produzido o respetivo relatório de auditoria para se 

proceder à sua correção. 

 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

Relativamente ao Índice Geral de procura, podemos verificar que durante todo o 1º Período não existiu 

procura para o próximo ano letivo. 

 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

As ações previstas para o cumprimento do plano de ação foram colocadas em prática durante este 1º 

Período. 

As ações que foram colocadas em prática foram: 

 Taxa de conclusão - Criar sinais de alerta para as disciplinas/módulos e atraso utilizando o software 

de gestão escolar eSchooling; 

 Taxa de conclusão - Identificar os/as alunos/as que rapidamente, ou de um momento para o outro, 

acumulam disciplinas/módulos em atraso e convocar os/as encarregados/as de educação logo que 

acumulem 3 módulos/disciplinas; 

 Taxa de conclusão - Realizar os momentos de avaliação necessários, de acordo com o estipulado no 

Regulamento Interno; 

 Taxa de conclusão - Promover apoios individuais a alunos/as com dificuldades de aprendizagem; 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de Não Conformidades na 
Auditoria Interna 

< 20% 44% * 

Indicador Meta Resultado 

Índice geral de procura 81% 0% * 

Indicador Meta Resultado 

Grau de cumprimento do plano 
de ação 

81% 100% * 
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 Taxa de conclusão - Aplicar diferentes metodologias de avaliação, adaptando-as ao perfil individual 

do aluno; 

 Taxa de conclusão - Implementar as avaliações com base nas Qualificações Baseadas em Resultados 

de Aprendizagem conforme orientações da ANQEP; 

 Taxa de conclusão - Promover o desenvolvimento de competências transversais através da realização 

de atividades multidisciplinares; 

 Taxa de conclusão - Promover a participação em projetos de âmbito local, nacional e transnacional; 

 Nota média global da PAP - Acompanhar de perto o desenvolvimento das PAP’s motivando 

permanentemente, de forma a promover a progressão do/a aluno/a; 

 Nota média global da PAP - Fazer um registo quinzenal de progressão do/a aluno/a no trabalho de 

PAP, envolvendo o/a Orientador/a de Turma e Encarregado/a de Educação, sempre que essa 

progressão fique aquém do definido previamente no plano de trabalho; 

 Taxa de desistência - Identificar e registar elementos de riscos (módulos em atraso, falta de 

assiduidade, registo de ocorrências disciplinares, situação socioeconómica);  

 Taxa de desistência - Sistematizar e monitorizar desistências a cada Conselho de Turma regular, 

fazendo com que estes identifiquem alunos/as enquadrados com este risco; 

 Taxa de desistência - Sensibilizar os/as Diretores/as de Turma sobre a importância em realizar um 

acompanhamento periódico; 

 Taxa de desistência - Reuniões com os/as Encarregados/as de Educação; 

 Grau de Satisfação dos Stakeholders - Manter as reuniões como momento privilegiado de 

relacionamento com os/as diferentes stakeholders; 

 Grau de Satisfação dos Stakeholders - Realizar, periodicamente, eventos da Escola que sejam abertos 

e/ou direcionado à participação dos stakeholders; 

 Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP - Estabelecer novas parcerias com empresas 

relacionadas com os cursos ministrados; 

 Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP - Promover ações de informação sobre a oferta 

do ensino superior em todas as turmas do 3º ano; 

 Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP - Orientar os/as alunos/as para inserção no 

mercado de trabalho e/ou prosseguimento de estudos; 

 Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP - Operacionalizar a visita de técnicos do IEFP à 

escola para orientar os/as alunos/as finalistas na procura de emprego; 

 Taxa de empregabilidade na área de formação - Potencializar a relação da escola com os/as 

empresários/as; 
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 Taxa de empregabilidade na área de formação - Promover mobilidade profissional no espaço 

europeu (Erasmus+); 

 Taxa de empregabilidade na área de formação - Acompanhamento pós formação dos/as alunos/as 

diplomados/as. 

 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

Relativamente ao grau de cumprimento do plano anual de atividades de enriquecimento curricular, podemos 

verificar que o foi cumprido 85% do plano para o 1º período, estando acima da meta estabelecida para este 

período. 

 

Relativamente ao Grau de satisfação com as atividades do plano anual de atividades de enriquecimento 

curricular, foi um indicador que começamos este ano letivo a monitorizar. Pela análise dos dados podemos 

perceber que 66% dos/as alunos/as avaliaram as atividades desenvolvidas como “Bom” ou “Muito Bom”. 

 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

 

Em relação ao Grau de Satisfação dos stakeholders, foram recolhidos os dados dos inquéritos de satisfação 

ministrados aos/às alunos/as, Encarregados/as de Educação, docentes e não docentes e empregadores/as.  

Após a análise dos resultados, concluímos que 85% dos nossos stakeholders estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos com a EPT PROFENSINO. 

 

Indicador Meta Resultado 

Grau de cumprimento do plano 
anual de atividades de 

enriquecimento curricular 

66% 85% * 

Indicador Meta Resultado 

Grau de satisfação com as 
atividades do plano anual de 

atividades de enriquecimento 
curricular 

-- 66% 

Indicador Meta Resultado 

Grau de Satisfação dos 
stakeholders 

76% 85% 
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P.02 - ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

*dados recolhidos a 31/12/2020 
 

P.04 - DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

A taxa de desistência apurada até à data da recolha de dados é de 3,1% nos cursos profissionais. Com efeito, 

ocorreram 3 desistências no mês de dezembro nos cursos de TUR18 - Técnico/a em Animação de Turismo, 

MA19A - Técnico/a de Mecatrónica Automóvel e MA20B - Técnico/a de Mecatrónica Automóvel. Assim 

sendo, encontra-se abaixo da meta estabelecida, sendo, desta forma, uma avaliação positiva. 

 

*dados recolhidos a 31/12/2020 

A taxa de absentismo apurada até à data da recolha de dados é de 37%. Este resultado encontra-se acima da 

meta estabelecida (< 30%).  

*dados recolhidos a 31/12/2020 

Em relação à taxa de módulos em atraso, esta encontra-se a dentro dos valores estabelecidos como meta 

para este 1º Período. 

*dados recolhidos a 31/12/2020 
 

Relativamente às ocorrências, estas são de atraso, material e comportamental. 

Dado que existem uma distribuição de ocorrência/turma de caracter muito diverso, no quadro seguinte 

ilustra a distribuição das mesmas por turma. 

 

 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de execução orçamental -- -- 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de Desistência < 24% 3,1% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de absentismo < 30% 37% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de módulos em atraso < 30% 1% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de Ocorrências de 
Comportamento/Período 

-- 3,4 
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 TURMAS CURSOS 
Nº de ocorrências 1ºP 

Atraso Material Comportamento TOTAL 

EAC18 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 1 1 7 9 

TUR18 Técnico/a em Animação de Turismo 5 -  7 12 

MA19A Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 8 39 4 51 

MA19B Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 5 3 3 11 

MEBE18 Técnico/a de Massagem de Estética e Bem Estar 31 5 27 63 

MA20A Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 38 1 22 61 

MA20B Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 37 40 1 78 

EST20 Esteticista 34 4 2 40 

  TOTAL 159 93 73 325 

 N.º ocorrências p/aluno/a 1,7 1 0,8 3,4 

 

** dados referentes ao ciclo de formação 2017/2020 
 

No quadro seguinte refere-se à taxa de conclusão do ciclo de formação 2017/2020. 

Os campos assinalados a vermelho representam resultados que ficaram aquém dos resultados 

contratualizados que eram 70%, no entanto pretendemos melhorar significativamente estes valores através 

da definição de novas estratégias mais eficazes. 

 

 

 

 

 

A - 

Código 

AEF

B - Curso

m f t m
Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)

522
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Computadores
9 9 18 4 44% 3 33% 7 38,9% 0 0% 0 0% 0 0,0% 4 44% 3 33% 7 38,9%

522 Técnico/a de Instalações Elétricas 16 0 16 9 56% 0 0% 9 56,3% 0 0% 0 0% 0 0,0% 9 56% 0% 0% 9 56,3%

25 9 34 13 52% 3 33% 16 47,1% 0 0 0 0 0 0 13 52% 3 33% 16 47,1%Totais

C – Ingressos D - Conclusão no tempo previsto

(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação)

E - Conclusão após o tempo previsto

(Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do 

ciclo de formação)

F - Conclusão Global

(D+E)

Indicador Meta Resultado 

Indicador nº 4 
Taxa de conclusão em cursos de 
Ensino e Formação Profissional 
(processo- produto- resultado) 

 
70% 

 
47,1%** 
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*dados recolhidos a 31/12/2020 
 

No quadro seguinte são ilustrados os resultados obtidos no 1º Período do presente ano letivo. 

  1º Período 

 TURMAS CURSOS 
Componente 
Sociocultural  

Componente 
Científica  

Componente 
Técnica 

/Tecnológica 

Média Global 
da turma 

EAC18 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 11,31 11,69 12,02 11,7 

TUR18 Técnico/a em Animação de Turismo 14  - 14,18 14,1 

MA19A Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 13,59 13,96 15,5 14,4 

MA19B Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 12,78 13 11,91 12,6 

MEBE18 Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar 12,63 12,58 13,75 13,0 

MA20A Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 12,86 11,93 11,82 12,2 

MA20B Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 12,78 13 11,91 12,6 

EST20 Esteticista -  13,3 15,8 14,6 

  Média global das classificações  12,9 12,8 13,4 13,1 

      

 TURMAS CURSO 

1º Período 

Componente 
Sociocultural  

Componente 
Científica  

Componente 
Técnica 

Média Global 
da turma 

OED19 Operador/a de Eletrónica Domótica 3,27 2,88 3,10 3,1 

 

Pela análise dos resultados podemos perceber que a turma que teve um melhor desempenho foi a turma 

EST20 – Esteticista com média global de 14,6 valores à semelhança das turmas de TUR18 - Técnico/a em 

Animação de Turismo e MA19A que se encontram acima da meta definida. 

Todos os outros cursos merecem uma especial reflexão, uma vez que se encontram abaixo da meta 

estabelecida. 

No que respeita à média global, dos cursos profissionais, após o apuramento dos dados do 1º Período 

verificamos que também esta se encontra abaixo da meta estabelecida. 

Relativamente aos resultados apurados em OED19 - Operador/a de Eletrónica Domótica, podemos verificar 

que a componente científica se encontra abaixo do nível 3 pelo que deverá ser alvo de uma análise de causa 

raiz. 

 

Indicador Meta Resultado 

Média global das classificações 
dos alunos por curso 

13,5 13,1 
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P.05 - FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Em relação aos indicadores deste processo, a análise dos mesmos consta do relatório de autoavaliação do 

Centro Qualifica, no entanto constata-se que os quatro indicadores definidos para o ano 2020 se encontram 

acima da meta definida, sendo por isso o seu resultado positivo e a eficácia do processo alcançada. 

 

 

 

 

 

P.06 - ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL 

Para aferição dos resultados relativos a este indicador, foi efetuado o levantamento do número de 

diplomados que se encontram inseridos no mercado de trabalho. De acordo com os parâmetros EQAVET, 

integram este grupo os/as diplomados/as que trabalham por conta de outrem, por conta própria, que 

Indicador Meta Resultado 

Grau de satisfação dos/as 
adultos/as 

91% 92,4% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa conclusão/certificação 40% 68,2% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de encaminhados/as 90% 98,1% 

Indicador Meta Resultado 

Número de parcerias/protocolos 9% 40,5% 

Indicador Meta Resultado 

Indicador nº 5 
Taxa de colocação após 

conclusão dos cursos de EFP 
Ciclo de formação 2016-2019 

 

70% 66,67% 

Indicador nº 5 
Taxa de colocação após 

conclusão dos cursos de EFP 
Ciclo de formação 2017-2020 

(auscultação após 4 meses da conclusão 
para resposta ao POCH)   

70% 87,5% 
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realizam um estágio profissional remunerado e que estejam à procura de emprego. Este levantamento de 

dados foi concretizado através da aplicação de um inquérito pós-formativo, via email e via telefónica. 

Analisando o ciclo de formação 2016-2019, verifica-se que os resultados ainda não são satisfatórios sendo 

nosso objetivo aumentar este valor, de forma a atingirmos a meta contratualizada. 

Na 1ª monitorização do indicador ciclo de formação 2017-2020 e para efeitos do dever de informação ao 

POCH, a taxa é de 87,5%. Este valor revela um aumento considerável deste indicador pelo que não estão 

previstas novas ações de melhoria. 

 

Na análise à taxa de diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso EFP, tendo em conta as a 

conjuntura socioeconómica continuamos a desenvolver esforços para que este valor melhore 

significativamente. 

 

 

Na análise efetuada à Taxa de satisfação dos empregadores, a mesma reflete o elevado grau de preparação 

demonstrado pelos/as diplomados/as da EPT Profensino face ao mercado de trabalho e desempenho das 

funções relacionadas com a saída profissional, uma vez que foi atribuída a esse item a pontuação máxima 

(100%).  

Indicador Meta Resultado 

Indicador nº 6 a)                                                        
Taxa de empregabilidade na área 

de formação 
Ciclo de formação 2016-2019 

75% 50% 

Indicador Meta Resultado 

Indicador nº 6 b)                
Taxa/Grau de Satisfação dos 

empregadores 
Ciclo de formação 2016-2019 

80% 100% 


