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Introdução
De acordo com a informação disponibilizada pela ANQEP, deve ser efetuado um Balanço
Intercalar para verificação do que foi conseguido com o alinhamento e o que ficou por alcançar
relativamente aos objetivos e às metas definidas no Plano de Ação.
Após essa aferição, terão se ser introduzidas melhorias na gestão da escola com o objetivo da
melhoria contínua e de forma a contribuir de forma eficaz para o cumprimento dos objetivos
estratégicos da instituição.
Com estas contribuições, desenvolvemos este balanço pensando em dois pontos distintos, o
primeiro, baseado no Plano de Ações de Melhoria dos Indicadores (PAMI), onde fazemos a
análise dos indicadores que não estão a atingir as metas propostas e propomos ações corretivas
e o segundo pela análise das ações incluídas no Plano de Ação e que não foram executadas.

30 de abril de 2020
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1.

Análise dos Indicadores em uso

A análise dos indicadores em uso tem por base o Mapa de Monitorização de Processos –
Controlo de Indicadores que foi construído para monitorização dos indicadores e que
apresentamos de seguida:
Processos

Resp.
Processo

Fórmula de Cálculo

Mª Cristina
Bastos

(N.º turmas obtidas / N.º turmas Planeadas)
*100

Anual (em
dezembro)

>

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nº de Alunos Candidatos

Mensal até
dezembro

>

270

275

280

267

230

237

239

Nº de Alunos Matriculados (1º ano)

Mensal até
dezembro

>

156

156

156

156

116

121

128

(N.º módulos em atraso / N.º módulos avaliados)
*100

Por período
letivo

<

3,5%

3,2%

3,0%

3,8%

9,20%

9,64%

Taxa de abandono escolar (CP)

(N.º alunos desistentes / N.º alunos
matriculados) *100

Por período
letivo

<

12,5%

12,3%

12,0%

12,9%

7,44%

11,01%

Taxa de abandono escolar (CA)

(N.º alunos desistentes / N.º alunos
matriculados) *100

Por período
letivo

<

16,8%

16,5%

16,0%

16,9%

10,70%

10,70%

Taxa de conclusão CP)

(N.º alunos do 3º ano que concluiram / N.º
alunos matriculados no 1º ano) * 100

Anual (em
agosto)

>

60,0%

65,0%

70,0%

59,1%

Taxa de conclusão CA)

(N.º alunos do 3º ano que concluiram / N.º
alunos matriculados no 1º ano) * 100

Anual (em
agosto)

>

29,0%

30,0%

31,0%

28,0%

Taxa de Absentismo (CP)

(Nº de falta / Nº de aulas dadas) * 100

Mensal

<

4,0%

3,5%

3,0%

4,1%

3,9%

6,4%

5,2%

5,1%

6,0%

6,3%

7,6%

4,7%

Taxa de Absentismo (CA)

(Nº de falta / Nº de aulas dadas) * 100

Mensal

<

7,4%

7,2%

7,0%

7,7%

12,6%

4,6%

11,7%

13,3%

15,6%

19,9%

31,2%

10,5%

(N.º alunos transitados 1º e 2º ano / N.º de
alunos matriculados no 1º e 2º ano) x 100

Anual (em
agosto)

>

84,0%

85,0%

86,0%

83,9%

Indicador

PP.01 Planeamento da % de turmas obtidas face às planeadas
Oferta Formativa
PP.02 - Seleção de
Alunos

Nº de Candidatos aos Cursos
Nº de Alunos Matriculados

Mª Cristina
Abrantes

Taxa de módulos em atraso

PP.03 Desenvolvimento Taxa de transição
da Oferta
Formativa
Média das classificações dos alunos

Mª Cristina
Bastos

> Valor Meta Valor Meta Valor Meta
< (2019/2020) (2020/2021) (2021/2022)

Resultado

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

(2018/2019)

83,3%

241
130

(Soma das classificações / N.º alunos) *100

Por período
letivo

>

14,0

14,3

14,5

14,0

Média das classificações da FCT

(Soma das classificações de FCT / N.º alunos)
*100

Anual (em
agosto)

>

17,8

17,9

18,0

17,8

Média das classificações da PAP/PAF

(Soma das classificações da PAP / N.º alunos)
*100

Anual (em
agosto)

>

13,5

14,0

14,5

13,2

Taxa de execução do plano anual de
atividades

(N.º atividades realizadas / N.º atividades
Planeadas) *100

Por período
letivo

>

71,0%

75,0%

80,0%

70,0%

Taxa de satisfação da entidade de
acolhimento

Através de inquérito

Anual (em
agosto)

>

84,0%

85,0%

86,0%

83,4%

Taxa de satisfação dos alunos

Através de inquérito

Anual (em
junho a partir
de 2020)

>

92%

92,50%

93%

91%

Através de inquérito

Anual (em
junho)

>

84,0%

85,0%

86,0%

83,1%

Soma das ações realizadas

Por período
letivo

>

5

5

6

Soma das ações realizadas

Por período
letivo

>

5

6

(N.º de alunos do 3º ano curricular que
concluiram e que estão a trabalhar / n.º de
alunos do 3º ano que concluiram) * 100

Anual (em
janeiro)

>

68%

(N.º de alunos do 3º ano curricular que
concluiram e que estão a trabalhar na área de
formação / N.º de alunos do 3º ano curricular
que concluiram e que estão a trabalhar) * 100

Anual (em
janeiro)

>

(N.º de alunos do 3º ano curricular que
concluiram o curso e que prosseguiram para o
Ensino Superior / N.º de alunos do 3º ano
curricular que conluiram) X 100

Anual (em
janeiro)

>

Nº de acordos/protocolos

Soma de todos os acordos ou protocolos
assinados naquele ano

Por período
letivo

>

205

210

215

201

Satisfação dos empregadores de ex-alunos

Conforme grelha EAQVET - saHsfação dos
empregadores por competência

Anual (em
janeiro)

>

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Através de inquérito

Anual (em
junho)

>

4

4

4

4

Número de reclamações

Por período
letivo

<

0

0

0

0

1

0

(Proveitos realizados / Proveitos
orçamentados) * 100

Por período
letivo

>

91,0%

91,5%

92,0%

90,4%

90,40%

82,90%

Soma das ações realizadas junto da comunidade
escolar

Por período
letivo

>

2

3

4

1

1

0

Nº de acessos às redes sociais

Mensal

>

50000

55000

60000

44064

20692

95554

Nº de acessos ao site

Anual (em
agosto)

>

29000

30000

31000

28306

859

1768

Em dezembro >

180,0%

180,0%

180,0%

171,0%

Taxa de satisfação dos encarregados de
educação

Nº de ações de empregabilidade
Nº de ações com instituições de ensino
superior
Taxa de empregabilidade (Ciclo
2015/2018) - Após 1 ano
PP.04 Taxa de empregabilidade na área de
Empregabilidade
formação (Ciclo 2015/2018)
e Prosseguimento
de Estudos

Mª Cristina
Abrantes

Taxa de prosseguimento de estudos

Grau de satisfação com os serviços
administrativos
PP.05 - Gestão
Administrativa e Número de reclamações
Financeira
Taxa de execução orçamental das
candidaturas

Rui Dias

Nº de ações destinadas à comunidade
educativa
PP.06 Comunicação

Periodicidade

Relatório estatístico das redes sociais

14,0

13,8

13,30%

46,70%

4

3

4

7

5

0

3

69%

70%

67%

58%

70%

70%

71%

69%
(2014/2017)

65%

5,0%

6,0%

7,0%

4,0%

5%

91

148
100,0%

138111 146890 155669 193957 253111 361406

Rui Dias
Dados estatísticos de acesso ao site
Taxa de Procura de Cursos

(Nº de Candidatos / Nº Alunos Matriculados) *
100
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2378

2918
185%

3403

3815

4269

4476

Resultado da avaliação de desempenho
dos professores e colaboradores
Grau de satisfação geral dos professores
PP.07 - Gestão de
Recursos
Grau de satisfação geral dos
Humanos e
colaboradores
Materiais
Taxa de cumprimento do plano de
formação dos professores e colaboradores

Rui Dias

Valor médio da avaliação de desempenho dos
professores e colaboradores

Anual (em
agosto)

>

4

4

4

4

Através de inquérito

Anual (em
junho)

>

94%

95%

96%

93%

Através de inquérito

Anual (em
junho)

>

81%

82%

83%

80%

(N.º de horas de formação dos recursos
humanos realizadas / n.º de horas de formação
previstas) x 100

Mensal

>

100%

100%

100%

100%

Anual

≤

Número de não conformidades na
Número de não conformidades na Auditoria
PP.08 - Gestão do Auditoria Interna
Interna
Sistema de
Taxa média no cumprimento da meta dos Mª Cristina (Número de indicadores que cumpriram a meta
Garantia da
/ número total de indicadores) * 100
indicadores
Abrantes
Qualidade e
Melhoria Contínua
Nível do selo EQAVET
Nível do selo EQAVET

≤3

≤2

≤1

----

Anual

60%

70%

75%

----

Anual

----

6,6%

16,9%

23,7%

27,6%

36,0%

54,3%

63,8%

----

PP01. PROCESSO: Planeamento da Oferta Formativa
1.1.

Percentagem de turmas obtidas face às planeadas

A oferta formativa da EPROMAT para o ano de 2019/2020 teve em consideração os cinco
objetivos do POCH, a recomendação do Conselho da União Europeia sobre baixas qualificações
em Portugal, o Relatório Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 – Eixo 4 - Educação
de Qualidade e a Recomendação da União Europeia sobre a importância da educação da
educação do futuro.
Por outro lado, esta oferta formativa vai de encontro às políticas nacionais e regionais por tem
por base o SANQ e a reunião do Conselho Consultivo da escola, onde estão representados
grande parte dos stakeholders.
Assim, definiu-se para 2019/2020 uma oferta formativa, para o nível 4 de qualificação,
correspondente a 5 turmas de cursos profissionais e 1 turma do Curso de aprendizagem,
conforme tabela seguinte:
TURMAS A INICIAR EM 2019/2020
Cursos Profissionais
Técnico de Comunicação e Serviço Digital
Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes
Técnico de Multimédia
Técnico de Turismo
Técnico de Vitrinismo
Cursos de Aprendizagem
Técnico de Informação e Animação Turística
Total de turmas

2019-2020
1
1
1
1
1
2019-2020
1
6

Apesar de termos contactado o IEFP acerca das nossas preferências de abertura de cursos para
este ano letivo, conforme previsto no Plano de Ação, recebemos a informação tardiamente,
tendo sido esta comunicada só em 26 de julho de 2019, pelo que não nos foi possível angariar
alunos suficientes para iniciar essa turma, mesmo com todos os esforços desenvolvidos em
termos de comunicação. Iniciaram assim apenas 5 das 6 turmas inicialmente programadas.

PP02. PROCESSO: Seleção de Alunos
1.2.

Número de candidatos aos cursos

Para a concretização da oferta formativa prevista no ponto anterior e uma estratégia de seleção
eficiente dos alunos com o objetivo de se conseguir uma formação de qualidade que permita
aumentar a taxa de conclusão dos cursos e o número de alunos que vão para o ensino superior,
conforme estratégias europeias, nacionais e regionais, necessitava-se que existisse uma procura
BI/(EPROMAT - Escola Profissional Edmundo Ferreira)

5/13

66,6%

mínima de 270 alunos. A verdade é que a procura foi inferior à desejada e planeada, fazendo
com que o número tenha descido de 267 (em 2018/2019) para 241 alunos candidatos no ano
letivo 2019/2020, ficando aquém do pretendido e limitando a estratégia já mencionada.

1.3.

Número de alunos matriculados

O número de alunos matriculados é também inferior ao previsto (156), chegando apenas a 130.
A não concretização desta meta está intimamente ligada ao facto de não ter sido possível iniciar
o número de turmas previstas, não iniciando nenhuma turma de Cursos de Aprendizagem neste
ano letivo.
Apesar disso, foram cumpridas as metas estabelecidas pela ANQEP, pela DGEstE e pela Câmara
Municipal de Matosinhos para o número de alunos por turma.

PP03. PROCESSO: Desenvolvimento da Oferta Formativa
1.4.

Taxa de módulos em atraso

A diminuição desta taxa é fundamental para atingir os objetivos previstos de conclusão da
formação com qualidade, pelo que o Projeto educativo, o Documento Base e o Plano de Ação
incluíram estratégias para atingir as metas selecionadas e metodologias de monitorização que
permitissem agir em função dos desvios verificados. Por outro lado, tentou-se que os
Encarregados de Educação se envolvessem mais no acompanhamento dos seus educandos, o
que não foi atingido.
Assim, tendo-se verificado uma taxa de 3,8% de módulos em atraso no ano letivo 2018/2019,
efetuamos uma previsão para o ano letivo 2019/2020 de 3,5%, tendo em consideração as
medidas a implementar no Plano de Ação já mencionadas. Acontece que esta taxa não foi
atingida até abril de 2020, sendo, inclusive, bastante pior, pois atingiu um patamar de 9,64%
nesse último mês de análise.
Ao tentarmos verificar as razões para tão diferentes valores, verificamos que, devido à situação
do COVID-19, não foi possível efetuar as habituais recuperações modulares previstas em abril e
junho. Assim, terá de existir uma estratégia que permita a recuperação deste tempo perdido,
nomeadamente a criação de uma época especial de melhoria em julho de 2020.

1.5.

Taxa de abandono escolar

Outra taxa que assume crucial importância nos objetivos estratégicos comunitários, nacionais e
regionais é a taxa de abandono escolar. Assim, também este objetivo é tido em consideração
nos documentos estruturantes da escola e, inclusive, foram colocadas no Plano de Ação
atividades que visavam a sua redução, de acordo com os objetivos estratégicos da escola, e
efetuou-se a sua monitorização sistemática de forma a reduzir potenciais desvios da meta
estabelecida. Também neste caso desenvolveram-se contactos com os Encarregados de
Educação para uma maior participação destes no acompanhamento dos seus educandos e no
funcionamento da escola.
Para uma melhor perceção da realidade existente, já que os cursos de Aprendizagem se
destinam a jovens até aos 25 anos e os cursos Profissionais a jovens até aos 20 anos, separamos
a monitorização desta taxa por estas duas modalidades de formação.
Seja numa modalidade ou na outra, a verdade é que a taxa de abandono escolar é bastante
elevada na EPROMAT, ascendendo, no ano letivo 2018/2019, a 16,9% nos cursos de
Aprendizagem e 12,9% nos cursos Profissionais.
Para o ano letivo 2019/2020 estabelecemos as seguintes metas: 16,8% para os cursos de
BI/(EPROMAT - Escola Profissional Edmundo Ferreira)
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Aprendizagem e 12,5% para os cursos Profissionais. Ambas foram atingidas até abril de 2020,
uma vez que a taxa para os primeiros se situava em 10,7% e para os segundos em 11,01%, o que
nos deixa bastante satisfeitos relativamente às medidas introduzidas.

1.6.

Taxa de conclusão (Indicador nº 4 do EQAVET)

Um dos objetivos estratégicos da escola, indicado no seu Projeto Educativo, e no objetivo do
alinhamento com o quadro EQAVET é o aumento da taxa de conclusão dos cursos por parte dos
alunos. Também no Plano de Ação foram contempladas medidas para melhorar este objetivo,
sendo estas coadjuvadas pelas atividades incluídas no Plano Anual de Atividades e nas ações
tendentes a aumentar o envolvimento dos stakeholders em todo o ciclo da qualidade da escola.
Apesar disso, verificamos que não foi possível dinamizar o suficiente as parcerias com os
stakeholders externos pois, no período a que este indicador diz respeito, ainda não tínhamos
implementado o alinhamento com o quadro EQAVET.
Relativamente à análise deste indicador, importa destacar que os cálculos efetuados tiveram em
consideração todos os alunos que entraram no ciclo formativo e não apenas os que são
considerados no último ano da formação. Estes dados dizem respeito ao ciclo formativo que
iniciou em 2016 e terminou em 2019.
Também neste caso, para uma mais correta análise dos resultados obtidos, fizemos a separação
entre os cursos de Aprendizagem e os cursos Profissionais.
Assim, obtivemos uma taxa de 59,1% para os cursos Profissionais e uma taxa de 28,0% para os
cursos de aprendizagem, que é bastante inferior à taxa global de 70% prevista no objetivo
estratégico colocado no Projeto Educativo.

1.7.

Taxa de absentismo

A redução desta taxa, conforme descrito no Projeto Educativo, no Documento Base e no Plano
de Ação, é também fundamental para a prossecução dos objetivos estratégicos da escola e do
alinhamento com o quadro EQAVET, pois leva-nos de encontro ao pretendido aumento da
conclusão dos cursos por parte dos alunos e ao aumento da transição dos alunos. Foi também
desenvolvida uma monitorização mensal desta taxa de forma a reduzir os desvios em relação à
meta estabelecida.
Por outro lado, aumentou-se a participação dos alunos em projetos locais, principalmente com
as empresas e com a autarquia, em projetos nacionais, como é o caso do Parlamento dos jovens,
do Programa Eco-Escolas, do Projeto Internet Segura, do Campeonato das Profissões do IEFP, e
mesmo em projetos internacionais, seja no âmbito do ERASMUS+ ou financiados diretamente
pela escola, na tentativa de melhorar a sua aprendizagem e autonomia.
Mais uma vez, conforme estratégia levada a efeito nos itens anteriores, fizemos a separação por
modalidade de formação. Assim, no ano letivo 2018/2019 obtivemos uma taxa de absentismo
de 7,7% no caso dos cursos de Aprendizagem e 4,1% para os cursos Profissionais.
Numa tentativa de melhorar esta taxa, que consideramos essencial para a obtenção de melhores
resultados globais, colocamos então uma meta de 7,4% nos cursos de Aprendizagem e de 4,0%
para os cursos Profissionais no ano letivo 2019/2020, mas a realidade mostrou-nos que
necessitamos de implementar outras estratégias para reduzir estas taxas, já que até abril temos
uma taxa de absentismo de 5,7% para os cursos profissionais e uma taxa de 14,9% para os cursos
de aprendizagem, sendo esta última o dobro da prevista.

1.8.

Taxa de transição

A análise deste indicador apenas pode ser efetuada no final do ano letivo.
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1.9.

Média das classificações

Este indicador, que está incluído no objetivo estratégico respeitante ao sucesso escolar, deverá
ser contextualizado com a classificação da Formação em Contexto de Trabalho e da Provas de
Aptidão profissional ou Provas de Avaliação Final, que inclui a avaliação dos stakeholders
externos, sejam eles representantes das empresas ou especialistas nas áreas dos cursos.
Assim, como ainda não existe informação disponível para este ano letivo, apenas efetuamos a
análise da média das classificações dos alunos e não da média das classificações da Formação
em Contexto de trabalho e das Provas de Aptidão Profissional ou Provas de Avaliação Final.
Então, verificamos que a média das classificações dos alunos está ligeiramente abaixo do
previsto (14,0 valores), pois em abril apenas atingia 13,8 valores.

1.10. Taxa de execução do Plano Anual de Atividades (PAA)
Relativamente a este indicador importa referir que estão incluídas no PAA as atividades
desenvolvidas com parceiros locais ou regionais, como é o caso das atividades de apoio à Câmara
Municipal e a empresas protocoladas, com parceiros nacionais, como é o caso do apoio a
atividades da ANESPO ou a participação no Campeonato das Profissões desenvolvido pelo IEFP,
ou o Parlamento dos Jovens, promovido pela Assembleia da República, IPDJ e Ministério da
Educação, e até internacionais pela Formação em Contexto de Trabalho, formação e contactos
com entidades da Comunidade Europeia. Importa ainda referir que todas as atividades incluídas
no PAA contêm a indicação de qual o objetivo estratégico do Projeto Educativo a que dizem
respeito.
A meta estabelecida de execução do PAA para o ano letivo de 2019/2020 é de 71%., superior
em 1% à taxa apurada no ano letivo 2018/2019. Como poderemos verificar no mapa de
monitorização, a taxa encontrada em abril de 2020 é de 46,7%, que fica aquém das expectativas.
Com a situação excecional provocada pela pandemia do COVID-19, a acrescer a esta já baixa
taxa de execução, verificamos que não vai ser possível atingir a previsão inicial.

1.11. Taxa de satisfação da entidade de acolhimento
Este indicador apenas poderá ser analisado no final do ano letivo, quando termina a Formação
em Contexto de Trabalho (FCT), mas, este ano letivo, teremos de enfrentar as consequências da
já mencionada pandemia, pois a FCT dos alunos do 2º ano foi cancelada e transferida para o 3º
ano e a FCT dos alunos do 3º ano foi alterada para Prática Simulada, dificultando esta análise.
Assim, no final do ano letivo vamos analisar esta situação e retirar as devidas ilações.

1.12. Taxa de satisfação dos alunos
Este indicador apenas será analisado em junho de 2020 após implementação do inquérito
online.

1.13. Taxa de satisfação dos Encarregados de Educação
Também este indicador apenas será analisado em junho de 2020 após implementação do
inquérito online.
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PP04. PROCESSO: Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos
1.14. Número de ações de empregabilidade
Este indicador e o 1.15 são de crucial importância para aumentar a taxa de empregabilidade,
que é um dos objetivos estratégicos do Projeto Educativo da escola e um dos objetivos
europeus, nacionais e regionais, conforme já referido anteriormente.
Para o ano letivo 2019/2020 pretendia-se a realização de 5 ações relacionadas com a
empregabilidade. Até abril de 2020 efetuamos 4 ações, pelo que se pode concluir que facilmente
se atingiria o número de ações pretendidas. Acontece que toda a atividade escolar foi suspensa
devido à pandemia e será com dificuldade que se vai atingir a previsão estabelecida.

1.15. Número de ações com instituições de ensino superior
Para o ano letivo 2019/2020 pretendia-se a realização de 5 ações relacionadas com instituições
de ensino superior e até abril de 2020 efetuamos 3 ações. Com a pandemia vai ser difícil atingir
a meta estabelecida, apesar de que ainda vamos tentar efetuar uma ou duas sessões à distância.

1.16. Taxa de Empregabilidade (Indicador nº 5 do EQAVET)
O cálculo deste indicador foi efetuado para o ciclo de 2015/2018, tendo sido apurado que a taxa
de empregabilidade é de 58%, tendo diminuído 9% relativamente ao ciclo 2014/2017.

1.17. Taxa de empregabilidade na área (Indicador 6a) do EQAVET)
Relativamente à taxa de empregabilidade na área de formação esta foi de 65% para o ciclo de
2015/2018, tendo sido menor 4% do que a do ciclo 2014/2017.

1.18. Taxa de prosseguimento de estudos
Relativamente à taxa de prosseguimento de estudos foi de 5% para o ciclo de 2015/2018, tendo
sido esta taxa maior do que a obtida no ciclo 2014/2017.

1.19. Número de acordos/protocolos
A previsão para este indicador é de 205 acordos/protocolos para o ano letivo 2019/2020. Até
abril já tínhamos 148 protocolos, pelo que se entende que se atingiria o pretendido, mas, mais
uma vez, a pandemia impediu esta meta fosse atingida.

1.20. Satisfação dos empregadores (Indicador nº 6b3) do EQAVET)
A auscultação dos empregadores é fundamental para aferir da qualidade ministrada pela escola
e possibilitar, caso seja necessário, a revisão do que foi planeado através da adoção de
melhorias, muitas delas disruptivas relativamente às práticas utilizadas.
No que respeita ao indicador de satisfação dos empregadores com ex-alunos diplomados,
tínhamos previsto atingir uma percentagem de 70% de satisfação e conseguimos uma taxa de
100%, bastante superior ao estimado. Acontece que o número de respostas é baixo, pelo que
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os dados obtidos não nos permitem retirar ilações acerca da real satisfação dos empregadores
relativamente aos ex-alunos diplomados.
Assim, torna-se urgente aumentar os contactos com os empregadores de forma a melhorar o
número de respostas.

PP05. PROCESSO: Gestão Administrativa e Financeira
1.21. Grau de satisfação com os serviços administrativos
Este indicador apenas será calculado depois da realização dos inquéritos aos stakeholders, em
junho de 2020.

1.22. Número de reclamações
Tendo por base o resultado do ano letivo 2018/2019, estabeleceu-se como meta para
2019/2020 o não ter qualquer reclamação. Acontece que existiu uma reclamação de uma
encarregada de educação que motivou com que esta meta não fosse atingida.
O feedback dos stakeholders, seja ele positivo ou negativo, serve de base para a revisão dos
procedimentos adotados.

1.23. Taxa de execução orçamental das candidaturas
Relativamente à execução orçamental das candidaturas verifica-se que a meta prevista não está
a ser alcançada, pois previa-se que esta taxa fosse superior a 91% e, neste momento, está em
86,7%. Apesar de o segundo período letivo estar enviesado pela suspensão das aulas e
consequente redução da despesa apresentada, a realidade é que mesmo no 1º período essa
meta não estava a ser atingida (90,4%).
De qualquer forma, o confinamento a que foram sujeitos os alunos e reação rápida e eficaz com
que os nossos professores foram capazes de lidar com a situação, está a induzir uma menor taxa
de absentismo com o consequente aumento da taxa de execução orçamental das candidaturas.

PP06. PROCESSO: Comunicação
1.24. Número de ações destinadas à comunidade escolar
Apesar da meta estabelecida apontar para a realização de duas ações destinadas à comunidade
educativa, apenas se conseguiu efetuar uma, já que estas normalmente são realizadas com mais
frequência no último período e este não vai acontecer da forma habitual. Assim, não se vai
atingir o objetivo traçado inicialmente.

1.25. Relatório estatístico das redes sociais
Neste indicador estabeleceu-se uma meta de 50.000 visualizações de notícias da escola nas
redes sociais e, no final de abril, já se tinham atingido 361.406 visualizações, ultrapassando em
muito o previsto, o que demonstra que o Plano de Comunicação desenvolvido está a ser eficaz
neste ponto.

1.26. Dados estatísticos de acesso ao site
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Ao contrário do indicador anterior que ultrapassou de uma forma clara a meta prevista, este
indicador está bastante abaixo do pretendido, que era de 29.000 acessos. De facto, ter apenas
4476 acessos no final de abril de 2020 mostra que algo tem de ser feito urgentemente.
A melhoria do site, que está prevista no Plano de Ação, vai melhorar também todo o processo
de melhoria contínua da escola e facilitar o envolvimento dos stakeholders internos e externos.
Estamos convictos que vai aumentar a transparência da escola, melhorando a sua imagem e a
confiança que os stakeholders vão ter nesta.

1.27. Taxa de procura de cursos
Apesar da diminuição de turmas e de alunos verificada no ano letivo 2019/2020, a procura dos
cursos foi superior ao esperado, pois fixou-se uma taxa de procura de 180% e, em dezembro de
2019, essa taxa era de 185%.

PP07. PROCESSO: Gestão de Recursos Humanos e Materiais
1.28. Resultado da avaliação de desempenho dos professores e
colaboradores
Este indicador apenas pode ser apurado no final do ano letivo, altura em que será efetuada a
avaliação de desempenho.

1.29. Grau de satisfação geral dos professores e colaboradores
Este indicador apenas pode ser apurado no final do ano letivo, altura em que será efetuado o
inquérito de satisfação dos professores e colaboradores.

1.30. Taxa de cumprimento do plano de formação de professores e
colaboradores
Um dos objetivos estratégicos da escola é a formação dos professores e colaboradores
desenvolvidas em ações planeadas em conjunto de forma a que estas sejam elaboradas de
acordo com as necessidades e expectativas destes e de acordo com as opções estratégicas da
escola.
Até abril de 2020 a taxa de cumprimento do plano de formação situava-se em 66,6% do total
planeado, mas temos de ter em consideração que quase toda a formação parou com o fecho
das escolas decretado pelo Governo devido à pandemia provocada pelo COVID-19.
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2. Cumprimento do Plano de Ação
Objetivo do
Objetivo
Alinhamento Estratégico
do SGQ com do Projeto
o EQAVET
Educativo

2.4.
i.

3.2.

2.1.
2.2.

Ação a desenvolver
Participação em ações de divulgação por parte da ANQEP
Decisão de implementação de um SGQ em alinhamento com o Quadro EQAVET na
EPROMAT
Definição/constituição do Grupo Dinamizador da Qualidade (GDQ) da escola
Realização de reuniões do Grupo Dinamizador da escola - definição de metodologias de
trabalho
Contratação de empresa de consultoria
Participação nas Sessões de Consultoria Empresa Consultoria/ANESPO
Criação e implementação de um sistema documental
Atualização do Organograma da EPROMAT
Revisão dos Estatutos da EPROMAT
Atualização do Projeto Educativo
Atualização dos Regulamentos Internos
Constituição de Processos da atividade da escola
Preenchimento do Balanço de Boas Práticas de Gestão
Avaliação anual de professores pelos alunos
Avaliação anual de professores e colaboradores pela Direção
Realização de Auditorias Internas
Elaboração do Plano de Ação
Elaboração do Relatório de Execução do Plano de Ação
Criação do Documento Base
Elaborar o Balanço Anual do ano letivo anterior
Elaboração do Relatório do Operador
Criação e implementação do Plano de Ação de Melhoria dos Indicadores
Sessão de esclarecimento sobre o Plano de Segurança Interno e realização de simulacro
Informação e esclarecimento sobre o SGQ na EPROMAT aos alunos
Informação e esclarecimento sobre o SGQ na EPROMAT aos pais/encarregados de
educação
Realização das reuniões de avaliação escolar
Informação e esclarecimento sobre o SGQ na EPROMAT aos professores e colaboradores
Contactos com Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Realização das Oficinas nas outras escolas
Aumentar o número de ações de formação, destinadas a adultos, desenvolvido para
outras entidades
Realização de parceria com 3 escolas profissionais (IPTA, ECP e EP Vila do Conde) e
realização de reuniões.
Parceria para a Educação / Formação de âmbito regional - Área Metropolitana do Porto

ii.
2.3.

3.2.
3.3.
2.1.

Dinamização do protocolo existente com a Associação Empresarial do Concelho de
Matosinhos
Participação em ERASMUS KA1 e KA2
Atribuição ao Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da responsabilidade pelos
protocolos da escola, com a colaboração dos Diretores de Curso
Apoio logístico a eventos por parte dos alunos
Protocolar com entidade de recrutamento
Participação na Reunião de Definição da Rede de Oferta Formativa
Divulgação assertiva da oferta formativa da escola aumentando a procura pelos cursos
Participação em Feiras de Orientação Escolar e Profissional
Candidatura a formações destinadas a adultos

2.2.
Criar um Centro Qualifica
iii.
2.4.

Analisar e alinhar à atividade da EPROMAT orientações, estudos e objetivos estratégicos
regionais, nacionais e internacionais sobre o ensino profissional
Melhorar o acompanhamento dos alunos para reduzir o abandono escolar

3.1.
Melhorar o acompanhamento dos alunos para reduzir o absentismo
3.3.

Realizar sessões de procura de emprego e de prosseguimento de estudos
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Monitorização
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Adiado devido ao COVID-19
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Adiado devido ao COVID-19
Adiado devido ao COVID-19
Realizado
Assinado o protocolo
Realizado até à data de fecho
da escola devido ao COVID-19
Início em junho de 2020
Adiado devido ao COVID-19
Início em junho de 2020
Adiado devido ao COVID-19
Início em setembro de 2020
Anulada devido ao COVID-19
Iniciada
Adiado devido ao COVID-19
Ainda não surgiram
candidaturas
Ainda não surgiram
candidaturas
Realizado e com monitorização
constante
Realizado e com monitorização
constante
Realizado e com monitorização
constante
Realizado em parte

3.6.
2.1.

3.1.

iv.
3.3.

3.4.
3.5.

3.8.

v.

2.4.

vi.

3.8.

1.1.

vii.

1.2.

3.2.

3.7
viii.

2.4

Início em setembro de 2020
Anulada devido ao COVID-19
Realizado
Adiado devido ao COVID-19
Realizado e com monitorização
constante
Realizado e com monitorização
Realização de Reuniões do Conselho Pedagógico
constante
Realizado e com monitorização
Reuniões de avaliação
constante
Realizado em setembro de
Realização de Reuniões gerais com professores
2019
Realização de Inquéritos de Satisfação aos alunos
Início em junho de 2020
Realização de Inquéritos de Satisfação aos pais/encarregados de educação
Início em junho de 2020
Realizado e com monitorização
Reuniões de turma com os respetivos encarregados de educação em cada período letivo;
constante
Definição dos stakeholders, suas responsabilidades e envolvimento
Realizado
Realizado e com monitorização
Realização de Inquéritos de Satisfação às empresas empregadoras de ex-alunos
diplomados
constante
Realizado e com monitorização
Realização de Inquéritos sobre a situação face ao emprego aos ex-alunos
constante
Inquérito de Satisfação às empresas de acolhimento de FCT
Realizado em parte
Reuniões conjuntas do professor que acompanha a FCT e tutor da empresa
Realizado em parte
A reunião de março foi adiada
Realização da reunião do Conselho Consultivo
devido ao COVID-19
Realização de Reuniões com os colaboradores
Adiado devido ao COVID-19
Realização de Inquéritos de Satisfação aos professores e colaboradores
Início em junho de 2020
Realização de Inquéritos de Autoavaliação dos professores e colaboradores
Início em junho de 2020
Realizado e com monitorização
Realização de Inquéritos de Satisfação à direção, professores e colaboradores perante a
formação ministrada
constante
Criação, preenchimento e implementação do Mapa de Monitorização de Indicadores
Realizado
Atualização do Site da escola
Iniciada
Criação e implementação do Plano de ações de melhoria dos Indicadores
Realizado
Auscultação das formações desejadas pelos professores e colaboradores
Realizado
Criar Descrições de Funções e Elaborar o Mapa de Competências
Realizado
Elaborar o Mapa de Necessidades de Formação
Realizado
Aprovação e desenvolvimento do Plano de Formação
Realizado
Avaliação da formação desenvolvida
Realizado
Definição do Perfil do aluno do século XXI da EPROMAT
Realizado em parte
Manter o grupo EproV - EPROMAT Voluntário
Realizado
Projeto Parlamento dos Jovens
Realizado
Projeto Eco Escolas - Educação Ambiental para a Sustentabilidade
Realizado
Projeto STEP1 - Cidadania Digital
Realizado
Projeto Internet Segura
Realizado
Onda Rosa (saúde dentro da cidadania)
Realizado
Torneios Desportivos
Realizado
Projeto Sagaz
Realizado
Recolha de alimentos e outros bens essenciais
Realizado
Aumentar o número de mobilidades realizadas
Realizadas as candidaturas
Participar em reuniões com contactos internacionais
Adiado devido ao COVID-19
Manter a acreditação VET - Escola com Mobility VET Charter
Realizado
Elaboração e aprovação do Calendário escolar
Realizado
Recolha das propostas de atividades por professor e Diretor de Curso
Realizado
Aprovação do Plano Anual de Atividades
Realizado
Realização das Jornadas de Turismo e Marketing
Adiado devido ao COVID-19
Realização das Jornadas de Multimédia, Vitrinismo, Informática e Marketing Digital
Adiado devido ao COVID-19
Aumento do número de protocolos com empresas
Reunião de Conselho de curso
Solicitar parecer da Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos
Open Day - Eproday
Contacto mais frequente com os Encarregados de Educação dos alunos que apresentam
excesso de faltas injustificadas ou comportamentos preocupantes.

Oferta da disciplina de Inglês para todos os alunos da escola como Oferta de Escola (220
horas/ ciclo de formação)
Investimento em equipamentos para mais uma sala de futuro e para a criação de uma
sala Apple educação
Sessões com técnicos especializados dos cursos
Introdução de dados de indicadores obrigatórios na plataforma da ANQEP
Submissão de Documentação à ANQEP e solicitação de Auditoria Externa
Realização da Auditoria Externa
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Realizado
Realizado
Adiado devido ao COVID-19
Realizado
Realizado
A realizar entre junho e
dezembro

