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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do processo de 

autoavaliação realizado na Escola Profissional Amar Terra Verde que decorreu no ano letivo 

2020/2021.  

Para a elaboração deste relatório a equipa de autoavaliação da EPATV teve em articulou-

se com os diversos responsáveis de processos operacionais e de suporte da EPATV  

O presente relatório de autoavaliação assenta na análise dos resultados obtidos através da 

aplicação de questionários e analise de indicadores internos e EQAVET. Nele são sugeridos 

ainda as AÇÕES DE MELHORIA para as situações consideradas menos positivas, que 

integrarão o Plano de Ações de Melhorias da EPATV. 
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1. Enquadramento do processo de autoavaliação  

 

O Relatório de Autoavaliação que “é o documento que procede à identificação do grau de 

concretização dos objetivos fixados no Projeto Educativo, à avaliação das atividades 

realizadas pelo agrupamento... e da sua organização e gestão, designadamente no que diz 

respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo”. 

 

As organizações escolares devem revelar práticas consistentes e sistemáticas de recolha de 

informação do seu desempenho e é manifesta a importância atribuída à autoavaliação 

como forma de autorregulação e promoção da melhoria contínua. Estes procedimentos 

devem ser efetuados de forma intencional e sistemática, mostrando não só que as 

dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas, mas também que o processo é sustentável 

e permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização 

escolar e das práticas profissionais, com repercussões positivas nas condições da prestação 

do serviço educativo. 

 

Por sua vez, o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e 

Formação Profissionais (Quadro EQAVET), consagrado pela Recomendação de 18 de junho 

de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia, foi 

concebido para melhorar o Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, 

colocando à disposição das autoridades e dos operadores ferramentas comuns para a 

gestão da qualidade, promovendo a confiança mútua, a mobilidade de trabalhadores e de 

formandos e a aprendizagem ao longo da vida. Estando esta escola certificada com o Selo 

de Qualidade EQAVET, deverá obrigatoriamente seguir as orientações deste quadro de 

referência e analisar todos os indicadores internos e externos a que se propõe acompanhar 

no seu Projeto Educativo/documento base e respetivo plano de ação. 
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2. Enquadramento dos objetivos estratégicos  

O modelo adotado para a autoavaliação constitui um modelo avaliativo, através do qual a 

organização procede a um diagnóstico do nível e qualidade das suas atividades com base 

em evidências observadas. Tem como missão introduzir e desenvolver uma cultura de 

excelência, orientando a organização para ciclos de planeamento, execução, revisão e 

ajustamento. 

Foi feito um diagnóstico organizacional, identificando os seus pontos fortes e as áreas que 

devem ser alvo de uma melhoria contínua da organização. Assim, fica implícito que o 

modelo se encontra intimamente ligado ao conhecido ciclo da melhoria contínua (Ciclo 

PDCA ou Ciclo de Deming), que se faz passando pelas suas quatro fases: 

 

I. Plan (planear): nesta fase, estabelecem-se os objetivos e os processos necessários 

para apresentar resultados de acordo com os requisitos do cidadão/cliente e as 

políticas da organização;  

II. Do (executar): nesta fase, implementam-se os processos, ou seja, as medidas de 

melhoria;  

III. Check (verificar): já nesta fase, procede-se à monitorização e medição dos 

processos e medidas implementadas e vemos quais os resultados obtidos;  

IV. Act (implementar): nesta fase, empreendem-se ações com vista a melhorar 

continuamente o desempenho dos processos. Depois da implementação desta 

fase, faz-se novamente um diagnóstico organizacional, de forma a ver qual a 

situação da organização e apontar algumas medidas de melhoria que serão 

executadas posteriormente.  

 

Esta metodologia de autorregulação, é muito importante uma vez que permite 

identificar os pontos fortes e as áreas de melhoria e colocando em prática um Plano 

de Ações que promova a melhoria contínua e a certificação dos padrões de 

qualidade. A estrutura auxilia a identificar os principais aspetos a ter em conta 

numa análise organizacional e para um processo de melhoria contínua permitindo: 

 

 1. Uma avaliação baseada em evidências através de um conjunto de critérios 

amplamente aceites no setor público dos países europeus;  

2. Criar oportunidades para identificar o progresso e os níveis de realização 

alcançados;  

3. Constituir um meio para alcançar consistência de direção e consenso no que é 

necessário ser feito para melhorar a organização;  

4. Proporcionar uma ligação entre os diferentes resultados a serem alcançados e 

as práticas ou meios que os suportam; 
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 5. Constituir um meio para criar entusiasmo entre colaboradores através do 

envolvimento destes no processo de melhoria;  

6. Gerar oportunidades para promover e partilhar boas práticas entre diferentes 

setores de uma organização e com outras organizações; 

 7. Integrar nos processos de trabalho as diversas iniciativas para a qualidade;  

8. Constituir uma forma de medição do progresso ao longo do tempo através de 

autoavaliações regulares. 
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3. Organização do ano escolar 

Por efeito das circunstâncias absolutamente excecionais decorrentes da epidemia Covid-

19, o Ministério da Educação reajustou as pausas letivas decorrentes da interrupção 

obrigatória entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro. Assim, a pausa letiva de Carnaval foi 

eliminada e a pausa letiva da Páscoa: de 29 de março a 1 de abril.  

 

 
 

De referir que a atividade formativa presencial foi substituída por formação no regime à 

distância a partir do dia 8 de fevereiro, sendo retomadas presencialmente após o período 

de interrupção da páscoa. 
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4. Caracterização pedagógica de Escola Profissional Amar Terra Verde 

No ano letivo de 2020-2021, matricularam-se na EPATV 510 alunos. Uma percentagem 

aproximada de 5% dos alunos tem necessidades educativas especiais, e encontram nos 

docentes e funcionários, na organização das atividades educativas e nas condições físicas 

o apoio necessário e adequado às suas necessidades de aprendizagem e construção de um 

projeto de vida.  

 

POPULAÇÃO ESCOLAR E RECURSOS HUMANOS 

 
ALUNOS 

 

          Cursos de Educação e Formação 
 

ANO NÚMERO DE TURMAS NÚMERO DE ALUNOS 

2 1 11 

TOTAL 1 11 

 
Cursos Profissionais 

 

 

ANO NÚMERO DE TURMAS NÚMERO DE ALUNOS 

1 9 177 

2 8 154 

3 9 152 

TOTAL 26 483 

 

 

       Cursos Educação e Formação de Adultos 
 

ANO NÚMERO DE TURMAS NÚMERO DE ALUNOS 

1 1 16 

TOTAL 1 16 
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Fazendo um levantamento sociocultural do grupo é possível apurar que 74.5% dos alunos 

que frequentam esta escola são do sexo masculino, enquanto que 25,5% são do sexo 

feminino. Este facto explica-se pelo facto de a oferta formativa da EPATV ser 

essencialmente de algumas áreas de formação mais procuradas por jovens do sexo 

masculino.  

Também é possível verificar que grande parte dos alunos se encontram matriculados em 

cursos profissionais de nível 4. 

 

 

 

PESSOAL DOCENTE 
 

ÁREA NÚMERO DE DOCENTES 

Sociocultural 17 

Científica 7 

Técnica, Tecnológica e Prática 30 

TOTAL 54 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

 

 

ÁREA NÚMERO DE DOCENTES 

Administrativos 11 

Técnico 6 

Operacionais 7 

TOTAL 24 
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5. Caraterização da EPATV- Parcerias 

Os objetivos Somos uma entidade que faz parte da Comissão Alargada da CPCJ de 

Vila Verde enquanto elemento cooptado, tendo como competências desenvolver ações de 

promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem e 

respetivas famílias, que são genericamente: a sensibilização da população para a 

problemática da criança e do jovem em perigo; o diagnóstico das necessidades e dos 

recursos existentes e o desenvolvimento de ações de prevenção do risco infantil e juvenil 

direcionadas para problemáticas específicas. No âmbito desta parceria a escola participa 

ainda na comemoração do Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos e na 

participação anual da Assembleia de Crianças e Jovens. A CPCJ solicita regularmente a 

colaboração da escola, na elaboração de produtos de promoção de direitos das crianças e 

jovens o que se tem tornado extremamente estimulante para os nossos alunos.  

A Escola também se constituiu como entidade parceira, a par de outras instituições, com o 

Centro de Saúde de Vila Verde. O PNSE foi colocado em prática tendo sido trabalhadas as 

áreas por ele consideradas prioritárias: Educação Sexual, Saúde Mental, Alimentação, 

Exercício Físico e Consumos Nocivos. No âmbito da Educação Sexual o PRESSE continuou a 

ser implementado pelos docentes com formação, com auxílio do SPO e da Enfermeira da 

Saúde Escolar, a Enfermeira Marília Costa. As turmas finalistas foram alvo de uma sessão 

de Noções Básicas de Saúde e Primeiros Socorros dada por uma Enfermeira da UCC de Vila 

Verde. Foi ainda realizada uma sessão sobre Alimentação Saudável, a pedido de alguns 

professores.  

Fazemos parte da Comissão Permanente da Rede de Cooperação de Escolas Profissionais-

SAME- Universidade Católica Portuguesa. Esta parceria tem como objetivo criar redes de 

diálogos institucionais a fim a de complementar e enriquecer a inovação organizacional e 

aprendizagem nas escolas. Esta rede é importante se pretendermos lançar as bases para a 

Mudança de Paradigma na Educação e Formação, que é a preparação dos jovens para as 

“incertezas” de uma sociedade em constante mudança. 

Neste sentido, têm sido promovidos workshops e sessões de formação interna do corpo 

docente. De destacar que no âmbito desta parceria ao longo do ano letivo foram 

desenvolvidas sessões mensais de acompanhamento com a Prof. Doutora Luisa Orvalho e 

com o Prof. Doutor Joaquim Azevedo com o objetivo de desenvolver a profissionalidade 
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docente no processo de ensino, aprendizagem e avaliação - planificação, estratégias de 

ensino, desenvolvimento e gestão curricular, avaliação, à luz dos novos documentos 

curriculares.  

Desta parceria resulta ainda a publicação dos “Cadernos Desafios” – UCP- SAME bem como 

a realização de exposições anuais como Encontros ARRISCAR VII- que tem como objetivos 

contribuir para a valorização e a capacitação do Ensino Profissional;  proporcionar 

momentos de reflexão e debate sobre os desafios específicos que se colocam ao Ensino 

Profissional; e Promover a troca de experiências e de boas práticas ao nível das Provas de 

Aptidão Profissional. Foi através desta Comissão que se constituiu o Manifesto “Escolas 4.0” 

que tem por objetivo uma Escola que se organiza não só para obter resultados, mas 

sobretudo para gerar impactos; que revisita, com reflexividade o seu sonho e que procura 

permanente sobre o sentido e o significado do que se planeia e do que se faz. 

Integramos o Projeto ART’ THEMIS. Este projeto é dinamizado em parceria com o 

Município de Vila Verde, sendo cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego - POISE, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu - FSE, 

e é dinamizado pela Associação UMAR. Este projeto visa a prevenção de comportamentos 

violentos nas relações de namoro e a promoção de relacionamentos mais positivos e 

saudáveis. Enquanto parceiro deste projeto, o SPO comprometeu-se a agir de acordo com 

as boas práticas apresentadas e a proceder ao encaminhamento de situações detetadas e 

sinalizadas de jovens que se encontrem numa relação de violência e articular com as 

técnicas do projeto na resolução destas situações. Estas reuniões onde estavam presentes 

diversas instituições parceiras (Segurança Social, CPCJ, Rede Social, Centro de Saúde, GNR, 

RLIS, CLDS, IEFP e EPATV) tinham como objetivo uniformizar práticas e procedimentos na 

deteção e encaminhamento de situações de violência no concelho de Vila Verde. Enquanto 

parceiro deste projeto o SPO comprometeu-se a agir de acordo com as boas práticas 

apresentadas e a proceder ao encaminhamento de situações detetadas e sinalizadas de 

jovens que se encontrem numa relação de violência e articular com as técnicas do projeto 

na resolução destas situações. Ao longo do ano foi realizado um encaminhamento de uma 

aluna em situação de violência no namoro e a monitorização e articulação com a técnica 

de uma situação de um aluno vítima de violência doméstica. 
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Foi ainda promovida no mês de Março uma formação pelas técnicas do projeto para 

docentes e não-docentes sobre “Violência no Namoro: Como Intervir na Escola e na Sala 

de Aula” com a duração de 3 horas. 

A parceria com o Lions Clube de Braga decorreu da necessidade de voluntários para 

o Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, iniciativa anual à qual já é costume 

a EPATV se associar. 

A EPATV conta ainda com a colaboração do projeto CLDS 4G Vila Verde na 

dinamização de algumas atividades. Assim, foi desenvolvido um workshop para alunos 

denominado “Métodos de Estudo para o Sucesso Escolar”, que teve a duração de três 

horas, tendo participado 25 alunos de vários cursos. Foi também realizado um workshop 

para pais, encarregados de educação e docentes da EPATV no âmbito do mês da prevenção 

dos maus-tratos na infância, com o tema “Cuidar com Afeto”. À semelhança dos anos 

anteriores foram dinamizadas em todas as turmas finalistas sessões sobre 

empreendedorismo. As “Tertúlias com Empreendedores” consistiam numa conversa 

informal entre um profissional da área e os alunos, onde este relatava a sua experiência 

profissional, abordando formas de se ser empreendedor e respondendo a dúvidas e 

curiosidades dos alunos.  

A colaboração com a Secção de Programas Especiais (SPE) do Destacamento da Guarda 

Nacional Republicana (GNR) - Núcleo Escola Segura, passou pela realização de diversas 

sessões temáticas aos nossos alunos. Assim, durante o mês de outubro as turmas do 1º ano 

tiveram oportunidade de participar numa sessão sobre Consumo de Estupefacientes, as 

turmas do 2º ano numa sessão sobre Delinquência Juvenil e as turmas do 3º ano numa 

sessão sobre Segurança Rodoviária.  

Com a APPACDM- Núcleo de Vila Verde, procuramos participar com o apoio técnico dos 

nossos aluno em algumas atividades realizadas pelo entidade tal como o registo fotográfico 

e de imagem de um teatro de fantoches e a festa de natal, mas também promovemos 

atividades articuladas com os utentes daquele centro, tal como aconteceu no dia 

internacional do voluntariado em que foi possível desenvolver workshops de pastelaria, 

estética e de multimédia. 

Ainda no âmbito de abrangência territorial geral dos três concelhos estabelecemos 

parcerias regulares com Associações Culturais e Desportivas, na promoção da participação 

cívica dos jovens; com a Cruz Vermelha Portuguesa, na promoção da igualdade de género; 
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com o CLAS, Câmaras Municipais e Santa Casa da Misericórdia na promoção da ação social 

e da intergeracionalidade; com os Centros de Saúde, na promoção da educação para a 

saúde dos jovens; com as Juntas de Freguesia, na promoção do encaminhamento de jovens 

e adultos para a formação; com a Cruz Vermelha Portuguesa na sensibilização para a 

Prevenção e Combate à Violência de Género; com a Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC), com a Igreja, na promoção de valores e atitudes; e com o IPDJ na promoção do 

desporto para todos e na sessão distrital Parlamento Jovem. Somos parceiros do CIED 

Minho e do Europ Direct Minho, o que nos que permite desenvolver atividades sobre as 

temáticas da União Europeia e que os nossos alunos adquiram ainda mais competências 

potenciadoras de um conhecimento mais alargado sobre a União Europeia.  

 Prosseguirá o esforço de divulgação da imagem das Escola, e das suas atividades 

junto da comunidade, nomeadamente através do site e do facebook da EPATV, das edições 

da revista TER. 
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6. Objetivos estratégicos  

Os objetivos constantes no projeto educativo decorrem da visão, missão e valores da 

EPATV. Estes objetivos emergem do plano de ação estratégico, estruturado em seis linhas 

orientadoras que se complementam e interligam. As linhas de ação estratégica (LAE) são 

as orientações que determinam as metas para definir as estratégias, a fim de alcançar os 

indicadores de sucesso. O Projeto Educativo/documento base da EPATV definiu seis LAE, 

nas quais assentam as estratégias para atingir os melhores níveis de qualidade educacional, 

com base no quadro EQAVET e com as metas traçadas no Plano de Ação. 

Ainda assim, neste ano letivo, foram revistos os indicadores internos e neste pressuposto, 

foram acrescentados mais alguns para análise por período. 

 

 

 

Estes indicadores foram tratados no âmbito do processo EQAVET enquanto indicadores 

internos. Efetivamente analisando de uma forma global constata-se que todos os 

indicadores superaram as metas previstas no plano de ação.  

 

 
 
  

INDICADOR meta resultado 

Taxa de conclusão 72% 76% 

Taxa de abandono escolar 28% 10% 

Taxa de assiduidade 73% 98% 

Taxa de transição 81% 87% 

Taxa média FCT 16% 17,5% 

Taxa de módulos em atraso 3% 1% 

Taxa de sucesso 60% 64% 

Taxa de indisciplina 0.9% 0% 

Taxa de presenças de EE 3% 6,9% 
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Analisando o quadro sobre a taxa de sucesso, podemos concluir de 59% dos alunos da 

EPATV, não tem qualquer módulo em atraso. Assim, 4 turmas não têm módulos em atraso 

turmas e 5 turmas estão a cima dos 90% de módulos realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE SUCESSO  

Número de alunos sem módulos em atraso Taxa de sucesso Turma 

6 40% 1 TAnimS 

6 38% 1 TCab 

17 74% 1 TCoz 

15 60% 1 TElect 
11 65% 1 TEst 

15 60% 1 TMA 

8 50% 1 TMul 
14 50% 1 TPMV 

10 40% 1 TRC 

12 80% 2 TBar 

15 100% 2 TCoz 
14 61% 2 TElect 

19 79% 2 TEst 

12 41% 2 TMA 
10 48% 2 TMecat 

6 32% 2 TMul 

4 21% 2 TPMV 

15 94% 3 TDG 

17 100% 3 TBar 

21 95% 3 TCoz 

11 92% 3 TEAC 
18 100% 3 TElect 

18 100% 3 TEst 

10 91% 3 TFC 

13 72% 3 TMA 
20 95% 3 TPMV 

327 64% Total 
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Taxa de módulos em atraso  

Número de módulos 
Taxa de módulos em atraso 

Turma 
 

em atraso* avaliados** 

16 41 3% 1 TAnimS 

10 37 2% 1 TCab 

18 40 2% 1 TCoz 

31 41 3% 1 TElect 

8 35 1% 1 TEst 

20 37 2% 1 TMA 

39 38 6% 1 TMul 

52 41 5% 1 TPMV 

38 46 3% 1 TRC 

9 38 2% 2 TBar 

12 73 1% 2 TCoz 

37 77 2% 2 TElect 

7 68 0% 2 TEst 

50 70 2% 2 TMA 

19 82 1% 2 TMecat 

40 75 3% 2 TMul 

26 79 2% 2 TPMV 

0 113 0% 3 TDG 

0 97 0% 3 TBar 

0 97 0% 3 TCoz 

0 110 0% 3 TEAC 

0 110 0% 3 TElect 

0 97 0% 3 TEst 

0 108 0% 3 TFC 

3 95 0% 3 TMA 

29 105 1% 3 TPMV 

464 1850 1% Total 

 

Relativamente à taxa de módulos em atraso é possível concluir que esta é muito baixa 1%. 

Este resultado deveu-se ao facto de os conselhos de turma terem realizado um trabalho 

articulado, no sentido de adequarem as aprendizagens e os instrumentos de avaliação à 

particularidade dos alunos/turma. 
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Média de disciplinas por turma 
  

Curso   Turma   
Média 

Animador Sociocultural 1 1º Anim Soc 12,88 

Cabeleireiro/a 1 1º Cab 12,87 

Esteticista 

1 1ºTec Est 12,57 

2 2ºTec Est 13,56 

3 3ºTec Est 15,69 

Téc. de Prod. Metalomecânica-Variante 
Programação e Maquinação 

1 1º TPMV-PM 11,97 

2 2º TPMV-PM 11,46 

3 3º TPMV-PM 12,25 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 

1 1ºCoz-Past 13,74 

2 2ºCoz-Past 14,34 

3 3ºCoz-Past 15,53 

Técnico de Design Gráfico 3 3º TDG 14,43 

Técnico de Electrónica, Automação e 
Computadores 

3 3ºTEAC 13,86 

Técnico de Eletrotecnia 

1 1ºT Elect 12,25 

2 2ºT Elect 12,95 

3 3ºT Elect 13,74 

Técnico de Frio e Climatização 3 3ºTFC 13,24 

Técnico de Mecatrónica 2 2º Mecat 16 13,04 

Técnico de Mecatrónica Automóvel 

1 1ºTMA 12,54 

2 2ºTMA 13,04 

3 3ºTMA 11,54 

Técnico de Multimédia 
1 1ºTéc Mul 12,49 

2 2ºTéc Mul 12,26 

Técnico de Restaurante Bar 
2 2º Rest Bar 14,38 

3 3º Rest Bar 14,75 

Técnico Refrigeração e Climatização 1 1ºTRC 12,05 

TOTAL   13,20 

 

Relativamente à média de disciplinas por turma é possível verificar que a média é de 13,20. 

A turma que obteve a classificação mais elevada foi o 3º ano de esteticista, onde também 

se encontrava a aluna de mérito escolar, Inês Igreja Macedo, que obteve a media mais 

elevada da escola, 18.00 valores. A turma com a média mais baixa foi a turma do 2ºano de 
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Produção em Metalomecânica, com 11,46 valores. Também aqui apenas 4 alunos não têm 

qualquer módulo em atraso. 

No âmbito do projeto TER Sucesso-Programa de Prevenção do Abandono Escolar e 

Promoção do Sucesso Educativo, levado acabo pelo SPO, os dados relativos aos módulos 

em atraso; assiduidade e número de ocorrências foram monitorizados com regularidade, 

uma vez que são os indicadores principais relativamente a abandono escolar.  

 

Gráfico de monitorização de indicadores por período: 

 

Neste sentido, foram realizadas:  

 Entrevistas a 190 alunos  

• Todos os alunos do 1º ano 

• Alunos do 2º e 3º anos sinalizados através do nº de módulos em atraso e 

assiduidade 

 Identificação dos alunos em situação de risco 

• 28 alunos no 1º período 

• 62 alunos no 2º período 

 

Este programa irá continuar no próximo ano letivo com a seguinte intervenção: 
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6.1. Indicadores associados aos processos da gestão da qualidade 

Os processos da gestão da qualidade da EPATV estão agrupados em:  

• Processos de Planeamento- Processos que estabelecem diretivas para a gestão da 

organização. 

• Processos Operacionais- Processos de suporte. 

• Processos de suporte- Processos que contribuem para que os operacionais 

obtenham os resultados desejados.  

Destes resultam na monitorização de 34 indicadores.  
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Objetivos Processos Indicador(es) Métrica 

EQ
A

V
ET

 

Freq. Objetivos 

Resultado
s 

2020/202
1  

Estabelecer a política e 
objetivos da organização 

e os seus processos, 
promovendo a melhoria 

contínua do SGQ 

PP 1 - Gestão 
da Qualidade/ 

PS 7 - 
Comunicação e 

Imagem 

Grau de 
concretização 
dos planos de 

melhoria; 

(nº ações de 
melhoria 
implementadas/ 
nº ações de 
melhoria 
definidas)*100 

  Semestral 100% 65,52% 

 Índice 
Satisfação de 
cliente alunos 

Escola: respostas 
acima de 4 

  Anual            3,47    3,45 

Curso:  acima de 
4 

  Anual            3,65    3,55 

Formadores:  
acima de 4 

  Anual            3,50    3,48 

 Índice 
Satisfação de 

cliente EE 
acima de 4   Anual 3,2 3,28 

Retorno dos 
meios de 
divulgação 

=nº formandos 
matriculados por 
tipologia de 
divulgação 

indicador 
interno 

anual 100% 26,40% 

  
PP2 - gestão 
Financeira 

Taxa Execução 
Orçamental 

Valor executado/ 
Valor aprovado 

  Anual 90% 
em 

apuramen
to 

  
PP2.1 - gestão 

Financeira 
(Compras) 

% de 
fornecedores 
com avaliação 
A e B 

A, B,C ou 
desqualificado 

  anual 90% 100% 

Adequar a oferta 
formativa às necessidades 

dos stakeholders 

PO 1 - Plano de 
Formação 

Taxa de turmas 
repostas 

(nº turmas 
repostas/nº 
turmas de 
término)*100                  

indicador 
interno 

Anual 85% 93,00% 

Atingir a capacidade 
máxima permitida de 
alunos por curso 

PO 2 - 
Recrutamento 

Alunos 
 

PO 3 - Inicio 
das atividades 

letivas  

Manutenção de 
formandos 

número alunos 
matriculados em 
relação ao ano 
anterior 

indicador 
interno 

Anual 600 90,80% 

Avaliação do 
PAA  

(atividades 
realizadas/numer
o de atividades 
propostas )*100 

indicador 
interno 

trimestral 100% 113% 

Executar o plano de 
formação homolgado de 
modo a corresponder às 
necessidades dos alunos, 

formandos e 
encarregados de 

PO4- Execução 
do Plano de 
Formação 

Taxa de 
conclusão 

(nº alunos 
diplomados)/(nº 
alunos 
matriculados)*10
0 

4 
fim do 

ciclo de 
formação 

72% 76% 
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educação, mercados de 
trabalho e parceiros. 

Taxa de 
transição 

nº de alunos 
transitados/nº de 
alunos 
matriculados 
*100 

indicador 
interno 

anual 82% 87%% 

Taxa de 
sucesso 

nº de alunos sem 
módulos em 
atraso/nº de 
alunos 
matriculados 
*100 

indicador 
interno 

anual   64%% 

Taxa de 
módulos em 
atraso 

nº de módulos 
em atraso/nº de 
módulos 
avaliados *100 

indicador 
interno 

trimestral 14% 1% 

Taxa de 
satisfação das 
entidades onde 
decorre  FCT 

nº de empresas 
de FCT com 
avaliação nível 3 
ou 4/total de 
empresas 
FCT*100 

indicador 
interno 

anual   
em 

apuramen
to 

Nº médio de 
contatos com 
Encarregados 
de educação 

nº total de 
contatos com 
Encarregados de 
Educação/nº de 
alunos 
matriculados 
*100 

indicador 
interno 

trimestral 3% 6,39% 

Taxa de 
assiduidade 

Total de aulas 
assistidas/total 
de aulas dadas 
*100 

indicador 
interno 

trimestral 96,00% 98,00% 

Apoio socioeducativo aos 
formandos com 

dificuldades 
sociopedagógicas. 

Encaminhamento e 
orientação de formandos. 

Acompanhar os 
formandos tendo em 

conta os seus interesses e 
aptidões. 

PS 5- Psicologia 
e Orientação 

Taxa de 
atividades 

realizadas com 
turmas 

Turmas alvo de 
atividades/ nº 
total de 
turmas*100 

  Anual 100% 82,00% 

Taxa de 
abandono 

nº alunos 
desistentes/nº 
alunos 
matriculados*10
0 

indicador 
interno 

Trimestral 10% 10,00% 

Taxa de 
indisciplina 

nº processos 
disciplinares/nº 
alunos 
matriculados 
*100 

indicador 
interno 

Trimestral 1% 0,00% 
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Taxa de 
prosseguiment
o de estudos 
para cursos 
profissionais 

nº alunos que 
prosseguem 
estudos para CP/ 
nº total de 
alunos CEF*100 

  Anual 85% 82,00% 

Taxa de alunos 
acompanhados 
pelo SPO 

nº alunos 
acompanhados/ 
nº alunos 
encaminhados*1
00 

  Anual  100% 100% 

Dispor de Recursos 
Humanos com o perfil 

profissional e as 
Qualidades pessoais 

adequadas às 
necessidades de 

funcionamento da EPATV 

PS1 - Recursos 
Humanos 

Avaliação de 
desempenho 

quantidade de 1 
existentes 

 Anual 40% 0 

Taxa de 
execução do 
Plano de 
Formação 
interna 

(ações 
concretizadas/aç
ões 
planeadas)*100 

  Anual 
ausência 1 

em todos os 
itens 

57% 

Investimento 
na formação de  
colaboradores 

Nº colaboradores 
que 
participaram/ Nº 
total de  
colaboradores 

  Anual 
Índice 

global ≥3 
62,64% 

Nível de 
satisfação dos 
colaboradores 

Resultados da 
avaliação de 
satisfação 

  

Variável 
(requisitos 

legais/ 
equipame

ntos) 

100% 363% 

Adequar as infraestruturas  
(equipamentos e 
instalações) às 
necessidades de 
organização 

PS 2 - Gestão 
de Recursos 

Físicos 

Taxa de 
cumprimento 
dos planos de 
manutenção 
(software de 
monotorização) 

(ações 
concretizadas/aç
ões 
planeadas)*100 

  Anual 0 100% 

Apoiar a integração dos 
alunos e ex-alunos na vida 

ativa. Acompanhar a 
situação face ao emprego 
dos ex-alunos. Diminuição 
do número de alunos não 

contactáveis. 

PS 3 - 
Observatório 

da 
empregabilidad

e 

Taxa de 
empregabilidad
e dos alunos na 
área 

Nº de alunos 
empregados na 
área/ Nº de 
alunos com curso 
concluído 

6a anual 10% 
2019/202
0 = 51% 

Taxa de 
empregabilidad
e dos alunos 

Nº de alunos 
empregados/ Nº 
de alunos com 
curso concluído 

5a anual   
2019/202
0 – 82,8% 

Taxa de 
desemprego 
dos alunos 

Nº de alunos 
desempregados/ 
Nº de alunos 
com curso 
concluído 

indicador 
interno 

anual   
2019/202
0 – 5.1% 

Nº de ofertas 
de emprego 
angariadas 
num 
determinado 
período 

Nº de ofertas de 
emprego 
angariadas num 
determinado 
período 

indicador 
interno 

anual   112 
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6.2. Indicadores EQAVET 

Com o processo de implementação do EQAVET, passou a medir de forma sistemática e 

rigorosa, indicadores considerados de. Para tal, o Sistema de Gestão da Qualidade, garante 

uma metodologia de controlo que permite o acompanhamento do percurso dos seus ex-

alunos após a conclusão da formação.  

Apresentamos, de seguida, os resultados obtidos para os referidos indicadores, 

respeitando as normas/métricas do EQAVET. Assim, enquanto que o indicador 4 a) diz 

respeito ao ciclo letivo 2020-21, os indicadores 5a e 6a e 6b3 reporta-se ao ciclo letivo 

2016-19.  

 

 

 

 

Nº de vagas 
preenchidas 
num 
determinado 
período 

Nº de vagas 
preenchidas num 
determinado 

indicador 
interno 

anual    
Dados 

impreciso
s  

Taxa de 
prosseguiment
o de estudos 

Nº de alunos no 
ensino superior 
ou outra 
formação 

5a  anual   
 

2019/202
0 = 12,1% 

Taxa de 
satisfação de 
empregadores 

nº de diplomados 
empregados com 
avaliação nível 3 
ou 4/total de 
diplomados 
empregados 
avaliados*100 

6b3 anual   

2018/201
9 = 19,6%    
2019/202

0 = 
Aguardar 
resposta 

de 
empregad

ores 

Zelar pela integridade 
física da comunidade 

escolar 

PS 6 - Higiene, 
Segurança e 

Saúde no 
Trabalho 

nº de acidentes 
de trabalho 

nº de acidentes 
de trabalho 

 anual   1 
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6.2.1. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos  

 

INDICADOR: CONCLUSÃO 

GRÁFICO ILUSTRATIVO ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 
 

 

 

A taxa de conclusão é calculada com 

base nos alunos do 3º ano, que perfaz 

76%, no ano letivo em avaliação. 

Superior ao ano letivo transato, 71%, 

promoveu-se com o DT e DC a 

recuperação de módulos em atraso, 

assiduidade, o envolvimento do SPO e 

das disciplinas articuladas para o 

Projeto Carreira. 

 

 

6.2.2. Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão 
dos Cursos  

Taxa de colocação no mercado de trabalho- 66.9 % 

 

Indicadores 

Taxa de diplomados empregados por conta 

de outrem 

60.4% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta 

própria 

0% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios 

profissionais 

1,2% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 5.3% 

Taxa de prosseguimento de estudos 5,3% 

Taxa de diplomados em situação 

desconhecida 

24.9% 
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6.2.3. Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre Diplomados a trabalhar na 
respetiva Área de Educação e Formação  

 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não 

relacionadas com o curso/AEF 

60.4% 

  

 

 

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

Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 19.6% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 100% 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 

empregados 

(a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 

3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no apuramento da média 

só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito") 

3.6 

 

 

6.2.5. Balanço dos resultados dos Indicadores EQAVET (Ponto do Relatório de Progresso 
da ANQEP) 

 

A monitorização dos indicadores EQAVET e Internos é realizada ao longo de todo o ano 

letivo. No final do ano letivo, ao que chamamos 4º período é feito um levantamento e 

análise dos resultados dos objetivos, indicadores, planos de melhoria, avaliações, riscos e 

oportunidades, estes devem ser concluídos com sucesso e conforme os resultados é feito 

um novo plano para o ano letivo seguinte.   

  

É importante referir que neste ano letivo de 2020-21 a escola teve, à semelhança do ano 

anterior, a necessidade de implementação do ensino à distância, por via da pandemia 

COVID 19. Assim, pondo em prática o plano de operacionalização de ensino á distancia, foi 

possível executar parte do plano de formação previsto, através da utilização da plataforma 

TEAMS –plataforma adotada pela EPATV para efeito registo de aulas síncronas e 

assíncronas (esclarecimento de dúvidas, conversas (chats), chamadas, reuniões, envio de 
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trabalhos). No caso dos alunos sem recursos tecnológicos (computador/smartphone/tablet 

e/ou ligação à internet) a escola fez todos os esforços de dotar estes alunos de meios que 

lhes permitissem acompanharem as tarefas escolares. De referir ainda neste âmbito que 

se constituiu uma equipa responsável por elaborar e operacionalizar um PADDE- Plano de 

Ação para o Desenvolvimento Digital nas Escolas.   

 No apoio á equipa pedagógica de cada turma EPATV dispõe atualmente de uma Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e de um professor especializado que 

dá apoio às necessidades específicas de cada aluno. EMAEI constitui-se como um dos 

recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, tendo em vista 

uma leitura alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo 

educativo.   

Esta equipa apoia os alunos na definição das diferentes estratégias educativas. Prestar-se 

apoio diretamente aos alunos com caráter complementar ao trabalho desenvolvido em sala 

de aula ou em outros contextos educativos, de acordo com o previsto no programa 

educativo individual dos alunos.   

A EPATV dispõe ainda de uma unidade especializada de apoio ao processo de ensino 

aprendizagem-Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)-com um papel determinante na 

escola, com atribuições funcionais nos domínios da orientação escolar e profissional, no 

apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar, e do 

apoio/aconselhamento psicopedagógico a alunos e professores.    

Durante o ano em análise esta escola procurou implementar o projeto de promoção do 

sucesso escolar, com a implementação de diversas metodologias, nomeadamente:   

• desenvolvimento de metodologias pedagógicas ou organizativas inovadoras, de 

forma a melhorar a qualidade educativa;   

•  identificação precoce de situações de alunos de risco através dos serviços de 

psicologia e orientação- SPO e implementação de estratégias permitam uma 

prevenção ativa do abandono;    

• aposta em diversas ações de formação contínua direcionadas aos professores e 

formadores, com o objetivo de promoção do sucesso educativo e desenvolvimento 

profissional destes agentes;  

 Todos estes fatores foram decisivos para que as metas propostas para os nossos 

indicadores de sucesso fossem cumpridas.  
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7. Plano Anual de atividades  

 
As atividades constantes no Plano Anual de Atividades (PAA) foram definidas, planificadas 

e desenvolvidas pelos docentes, diretores de turma e diretores de curso.  As atividades 

inscritas no PAA foram alvo de posterior avaliação online através de formulário (Forms) e 

encontram-se desenvolvidos em relatório anexo. 

Fazendo uma análise global do PAA, é possível concluir que das 73 atividades previstas 23 

não foram realizadas por contingência Covid 19. Ainda assim, foram realizadas mais 33 

atividades que não estavam inicialmente inscritas no PAA, sendo que algumas delas foram 

realizadas via online.  

 

Análise do Plano Anual de Atividades 

Atividades 

Previstas 

Atividades não 

previstas 

Atividades não realizadas 

(Plano Contingência) 

Total 

Atividades 

Realizada 

73 33 23 83 

 

7.1. PRÉMIOS E DISTINÇÕES 

 

Neste âmbito devem ainda ser referidas os prémios e as distinções alcançadas durante este 

ano letivo. Assim, em sete prémios setoriais do Minho Young Chef Awards (MYCA), quatro 

foram conquistados por dois alunos. Entre os quais: 

Andreia Costa 3º ano Técnico de Restaurante/Bar - 1º lugar Chefe de Sala/bar MYCA 

2020; Prémio Letra; Prémio Soalheiro 

André Sobral 3º ano Técnico de Cozinha/pastelaria- Prémio Território. 

Selo Incode 2030-   é atribuído a indivíduos, organizações e entidades públicas e privadas 

que se candidatem e assinalem a ampla mobilização da sociedade em torno dos objetivos 

e metas do INCoDe.2030. 

Selo Escola sem Bulliyng- oito escolas de todo o Minho que foram galardoadas pelo 

Ministério da Educação, no âmbito do Grupo de Trabalho “Escola Sem Violência”. 
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Renovação do Selo Escola Segura- atribuído pela comissão nacional da CPCJ. 

Hospitalily Education Awards- organizado pela Associação Fórum Turismo, finalista da 

categoria Melhor Projeto Educacional da edição 2021 dos prémios, com o projeto Educar 

da Era Digital. 

No âmbito do Projeto Erasmus alcançamos uma distinção - 2021 European Innovative 

Teaching Award- projeto -Upskilling for Upscaled European defies. Reconhecimento de 

boas práticas educacionais. 

No âmbito do EPAS, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, a EPATV foi uma das cinco 

escolas portuguesas selecionadas para participar na sessão online do Parlamento Europeu, 

realizada a 16 de abril, sobre as Novas tecnologias – internet segura. Se fosse presencial 

esta sessão seria em Estrasburgo.  

Mediante o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto EPAS, a EPATV renovou a 

certificação no programa EPAS para o ano letivo 2021/2022. Ao longo do ano letivo várias 

notícias das atividades do clube europeu e outros projetos da EPATV foram selecionadas 

para incluir no Boletim do Clube Europeu que tem divulgação a nível nacional; 

A EPATV elaborou um projeto sobre o Pacto ecológico europeu – o transporte ferroviário 

promove a mobilidade sustentável, selecionado para financiamento da Rede Nacional 

Clubes Europeu. 150 euros 

Por sua vez, como tem sido tradição, o programa Eco-escolas também foi contemplando 

• Geração Depositrão | Escolas Premiadas 2020-2021 
             1º lugar Ex aequo 

 

• Eco-Ementas Mediterrânicas-Desafio Alimentação Saudável e Sustentável – 2021 
             Menção Honrosa 

 

• Desafio Onde Está o Ecolápis?  
              1ºlugar Ex aequo 

 

• Vídeo Português conquista 1º lugar no desafio #TrashHack 
 1ºlugar- concurso internacional 
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8. Execução do plano de formação  

Relativamente a este ponto é possível dizer que o plano de formação dos diversos cursos 

foi executado na integra. No quando em baixo é possível verificar o número de horas em 

escola/sala de aula por turma. A tabela seguinte apresenta um balanço, por curso, do 

número de horas de formação no EFP realizadas no ano letivo de 2020/2021.  

ANO TURMA 
NÚMERO 

DE 
ALUNOS 

M F 
EX. ANU 

Matrícula 
HORAS 

EM SALA 
HORAS DE 

FCT 
TOTAL 

1 1 TAnimS 15 5 10 5 1007 150 1157 

1 1 TCab 16 4 12 6 982 125 1107 

1 1 TCoz 22 16 7 0 982 0 1032 

1 1 TElect 25 25 0 2 982 120 1102 

1 1 TEst 16 0 16 2 932 125 1057 

1 1 TMA 25 25 0 0 982 125 1107 

1 1 TMul 15 13 2 2 982 0 982 

1 1 TPMV 27 27 0 5 982 140 1122 

1 1 TRC 24 24 0 2 1082 0 1082 

2 Cef- Em B 11 9 2 1 912 210 1122 

2 2 TBar 14 5 9 1 902 300 1202 

2 2 TCoz 15 10 5 0 877 300 1177 

2 2 TElect 22 22 0 0 752 350 1102 

2 2 TEst 24 24 0 1 727 425 1152 

2 2 TMA 21 21 0 4 852 355 1207 

2 2 TMecat 21 21 0 3 877 350 1227 

2 2 TMul 19 4 14 6 927 300 1227 

2 2 TPMV 19 19 0 3 887 250 1137 

3 3 TDG 16 9 7 1 681 300 981 

3 3 TBar 17 9 8 0 567 650 1253 

3 3 TCoz 22 17 5 1 581 675 1256 

3 3 TEAC 12 12 0 1 693 340 1033 

3 3 TElect 18 18 0 0 791 360 1151 

3 3 TEst 18 0 18 0 841 300 1141 

3 3 TFC 11 11 0 1 666 300 966 

3 3 TMA 17 17 0 1 766 390 1156 

3 3 TPMV 21 21 0 0 731 215 946 

Total  526 392 134 48 23971 7155 31341 



Relatório de Autoavaliação 

32 RAA-2020-2021 

 

Horas em Sala – Correspondem às sessões formativas desenvolvidas em ambiente de sala 

de aula/sala laboratorial/sala de oficinas, das disciplinas da componente Sociocultural, da 

Científica e da componente Técnica. 

 Horas de FCT – Correspondem às horas desenvolvidas pelos formandos em formação em 

contexto de trabalho. Habitualmente estas horas de formação são desenvolvidas, na sua 

quase totalidade, em instituições/empresas (Parceiras FCT) da região. 
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9. Resultados da Avaliação Interna da Escola  

A avaliação de desempenho da EPATV é uma prática já de longa data.  

A EPATV, todos os anos ausculta alunos e encarregados de educação na avaliação dos seus 

docentes e serviços. Também internamente se realiza anualmente uma avaliação de 

desempenho ascendente e descendente dos docentes e não docentes. 

 

9.1. AVALIAÇÃO DOCENTE 
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9.2. AVALIAÇÃO DA EPATV PELOS ALUNOS 
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9.3. SUGESTÕES DE MELHORIA- alunos 

  

É tudo maravilhoso não tenho nada a 
acrescentar

Melhorar a saída da escola

Melhorar o exterior da escola

Acho que deviam colocar uma mesa de 
Matrecos sem falta é muito importante 
para a diversão dos alunos nos intervalos

Mais tardes livres
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9.4. AVALIAÇÃO DA EPATV PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Classificação Geral da Escola

 
 

 

 

 

 

 
 

Fazendo a análise dos paramentos da avaliação interna da escola é possível constatar que 

uma forma global a avaliação da escola é muito positiva a classificação geral de escola é de 

3, 28. Tanto os alunos como os encarregados de educação, classificam a qualidade da 

formação bem como dos diversos serviços prestados de uma forma muito elevada. 
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10. 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  ( Ponto do Relatório de Progresso ANQEP ) 

 

Como já foi referido na breve introdução a este relatório a autoavaliação enquadra-se na 

fase de avaliação do ciclo de garantia e é o preâmbulo, o ponto de partida, para a fase de 

revisão do ciclo. As fases de planeamento e implementação desenvolveram-se em todo o 

ano letivo de 2020/2021, recorda-se aqui o conjunto de passos mais importantes que foram 

dados: 

• Atualização do Regulamento Interno;  

• Criação de um regulamento da equipa EQAVET; 

• Criação de um plano de ação para o desenvolvimento digital na escola (PADDE) 

• Programa de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso Educativo; 

• Reformulação do Projeto Educativo/ Documento Base 

• Realização do Conselho Consultivo on line – o chamamento dos stakeholders 

externos para a participação e coadjuvação na definição de linhas orientadoras para 

a gestão do EFP.  

• Redefinição do plano de ação que se encontrava já um pouco obsoleto 

• A criação de um conjunto de indicadores internos que monitorizam os objetivos e 

processos;  

 

Nesta reflexão cabem algumas palavras para os tempos que vivemos, referência à 

pandemia provocada pelo COVID. A sua interferência no desenvolvimento de ações 

educativas, pela escola, em relação ao EFP é significativa, referência:  

1) O cancelamento de algumas atividades extracurriculares, de onde se destaca, as visitas 

de estudo, a participação em feiras, participação em conferências e palestras. 

2) O desenvolvimento do processo de construção da oferta educativa da EPATV relativa ao 

EFP para o ano letivo de 2021/2022, foi claramente comprometido. Apenas foi possível 

realizar-se o Conselho Consultivo on line – o chamamento dos stakeholders externos para 

a participação e coadjuvação na definição de linhas orientadoras para a gestão do EFP.  

 

De salientar, ainda assim, que todas as turmas realizaram a FCT em contexto empresarial 

devido a boa relação estabelecida com as empresas com quem estamos protocoladas há 

muitos anos. Também foi possível contar com a participação das empresas, sindicatos e 

entidades parceiras nas provas de aptidão profissional, bem como em algumas atividades 

do PAA. 
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11. Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa (Ponto do Relatório de 
Progresso da ANQEP)  

• No próximo ano letivo dar continuidade e reformular o programa TER Sucesso que 

surgiu como uma necessidade decorrente da identificação de vários problemas, 

nomeadamente: 

• Crescente taxa de abandono registada nos últimos anos; 

• Elevado número de módulos em atraso; 

• Elevado número de ocorrências; 

• Desmotivação/desinteresse dos alunos face às tarefas escolares.  

O programa compreende um conjunto de medidas essenciais para se conseguir   prevenir 

o abandono e apoiar os alunos nas suas dificuldades. 

O programa e a implementação das medidas são responsabilidade de toda a comunidade 

educativa, sendo fundamental o trabalho colaborativo entre todos. 

• Também pretendemos dar continuidade ao programa de mentorias que devido aos 

constrangimentos provocados pelas medidas Covid 19 não foi implementado na sua 

plenitude. 

• No âmbito da formação interna iremos continuar a desenvolver ações para o 

aumento de competências dos nossos formadores internos e externos: 

• Formação no âmbito da plataforma moodle 

• Formação no âmbito da certificação competências digitais 

• Formação no âmbito das aplicações digitais dos IPAD 

 

• Pretendemos ainda, implementar uma nova metodologia de controlo do plano 

anual de atividades- PAA. 
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12. Considerações Finais 

 

 

Neste relatório não podemos deixar de estabelecer algumas considerações finais, já 

consequências reflexivas da realização do mesmo.  

Plano de Ações de Melhoria: as ações identificadas na implementação do sistema de 

garantia viram a sua concretização, nomeadamente a revisão dos processos EQAVET que 

obrigaram à constituição de uma equipa especifica para o efeito. 

 

 Relativamente ao balanço dos indicadores este é bastante positivo, tanto na quantidade 

de indicadores medidos que nos permitem ter uma visão mais profunda dos processos, 

(variáveis como abandono, transferências e número de módulos em atraso) como nos 

resultados que foram manifestamente superiores às metas propostas.  

 

Manifestamos, no entanto, alguma preocupação pela dificuldade de Registo de Informação 

sobre Satisfação dos Empregadores- 6b3. Procuraremos encontrar uma estratégia mais 

eficaz para aumentar o número de empresas que responderam aos nossos inquéritos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vila verde, 7 de outubro de 2021 
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