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INTRODUÇÃO 

 

A Escola Profissional de Espinho, a seguir denominada por ESPE, é um estabelecimento 

de ensino de natureza privada, constituído nos termos e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

26/89, de 21 de janeiro, criado por celebração de contrato-programa em 23 de agosto de 

1990 com o GETAP – Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, 

publicado por Portaria n.º 261/92, no Diário da República, 1.ª Série-B, de 27 de março de 

1992, com o número fiscal 504 453 211, e titulado pela CEPROF – Centros de Estudos de 

Ensino Profissional Lda. 

 

A ESPE presta serviço público de educação e integra a rede de entidades formadoras do 

Sistema Nacional de Qualificações, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

396/2007, de 31 de dezembro. 

 

O presente Projeto Educativo da ESPE constitui o quadro de operacionalização da sua 

gestão e autonomia e consagra a sua orientação educativa alavancada no respeito por 

uma cultura de escola onde se conjugam inclusão e excelência, democracia e liderança 

afirmativa, igualdade e diferença, sentido de presente e visão de futuro. 

 

Trata-se, pois, de um instrumento estratégico, operatório da ação educativa para todos os 

que integram o corpo da organização de educação e formação ESPE, um guia informativo, 

para os pais e encarregados de educação, acerca das opções escolares e profissionais 

para o futuro dos seus educandos e, finalmente, para o tecido empresarial, de um 

indicador relevante de recursos humanos disponíveis no mundo do trabalho, potenciador 

de emprego e do desenvolvimento económico e social local, regional e nacional. 

 

Na sua elaboração foram consideradas as identidades específicas resultantes do contexto 

ecológico em que se insere, as especificidades de que se reveste o ensino não superior 

predominantemente vocacionado para a oferta de cursos de ensino e formação dual e as 

interações que se estabelecem entre os vários agentes, internos e externos, pessoais, 

sociais e institucionais que intervêm no processo educativo desenvolvido na ESPE.  

 

O presente Projeto Educativo foi aprovado pelos competentes órgãos de administração e 

gestão da ESPE para um horizonte temporal de três anos letivos (2019/20 – 2021/22).   
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I  – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 
1. Pontos fortes 

 

O reconhecimento externo (público e privado, local e regional) de uma escola organizada e 

de qualidade; 

Uma liderança afirmativa e com larga experiência e resultados na administração e gestão 

de estabelecimentos de ensino; 

Os elevados níveis de competência, motivação e empenho dos seus profissionais 

(docentes e não docentes); 

A diferenciação e potencial de empregabilidade da sua oferta formativa; 

A densificação da sua inserção no tecido empresarial local e regional; 

A apropriação dos valores do trabalho, responsabilidade e (auto)disciplina pelos diferentes 

agentes e setores da comunidade educativa; 

A dimensão e a qualidade das novas instalações e equipamentos. 

 

2. Áreas de melhoria 
 

Captação de públicos-alvo; 

Atratividade e reconhecimento da formação ministrada na Escola; 

Acompanhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

Diferenciação pedagógica; 

Processo de autoavaliação da instituição; 

Acompanhamento dos alunos/formandos pós-formação 

Contacto com os empregadores 

Reforço da mobilidade transnacional 

 

3. Oportunidades 
 

O investimento na valorização social do ensino profissional; 

O crescimento da procura e a capacidade de ajustamento da instituição à evolução do 

mercado de trabalho, designadamente no domínio das (novas) qualificações; 

Disponibilidade de condições materiais e recursos humanos suscetíveis de assegurar um 

ensino de qualidade; 

A aceitabilidade internacional dos projetos/cursos e da mobilidade dos alunos. 
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4. Ameaças 
  

As tendências demográficas de redução da natalidade e do envelhecimento populacional 

que se fazem sentir no presente e com perspetivas de acentuação no futuro; 

A demora na definição de uma política governamental estruturada, clara e de longo prazo 

sobre o papel e lugar do ensino privado no contexto do ensino nacional; 

A insuficiente transparência no processo de homologação dos cursos e na definição da 

rede escolar; 

A persistência da ideia de que o ensino profissional constitui uma modalidade de “segunda 

oportunidade” para os alunos com elevadas taxas de insucesso e de abandono escolar; 

A escassa articulação entre as escolas e centros de formação na negociação da rede 

escolar pública e privada, local e regional e correlativa sobreposição de ofertas formativas.  

A rede de “centros de formação” subcontratados com atrativos extraformativos. 

 
II  – VISÃO, MISSÃO e VALORES 

 

A ESPE tem como visão organizar a formação tendo como referencial os projetos mais 

avançados e mais consistentes que se desenvolvem nos países da União Europeia e da 

OCDE. 

 

Além da consecução das finalidades educativas definidas pela legislação e pela política 

governativa, a missão da ESPE é, no respeito pela sua matriz fundadora e o seu longo e 

profícuo percurso histórico, contribuir para o desenvolvimento da qualidade educativa e 

formativa e para o reforço da eficácia da resposta aos desafios do futuro, numa perspetiva 

da formação para a obtenção das melhores competências profissionais e de cidadania de 

forma a proporcionar a boa inserção no mundo do trabalho e/ou prosseguimento de 

estudos, em estreita articulação com o tecido económico, social e cultural. 

 

No âmbito pedagógico, a ESPE adota os seguintes princípios educativos gerais e valores 

orientadores das suas práticas: 

 

1. O desenvolvimento do gosto por aprender e da cultura do trabalho assente na 

motivação sistemática e na participação responsável dos agentes da comunidade 

educativa nas atividades da Escola. 
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2. A construção de uma escola plural, com percursos educativos e formativos 

diversificados e flexíveis, com respostas qualificadas aos desafios da inclusão, da 

igualdade de género, da igualdade de oportunidades e da procura da excelência com vista 

à realização pessoal e profissional dos alunos e das necessidades da comunidade. 

3. Antecipação do modelo de escola do futuro com novas tecnologias, novos 

equipamentos e novas pedagogias. 

4. O fomento de uma consciência ambiental e de sustentabilidade que permita 

conhecer e enfrentar os desafios globais da sociedade, da tecnologia e do Planeta. 

5.  A construção de um espírito livre, criativo, crítico e de cidadania e participação 

ativa. 

6. A adequação das práticas pedagógicas e didáticas às áreas de competências 

inscritas no documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, com vista 

à apropriação efetiva das aprendizagens 

7. O desenvolvimento da formação integral do aluno, no respeito pela individualidade 

pessoal e cultural sob o lema: “ALUNOS – IMPORTAM TODOS E CADA UM”. 

 
III  - POLÍTICA DA QUALIDADE 

 

Em consonância com o Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, a Escola Profissional de 

Espinho encontra-se a implementar um sistema de garantia da qualidade alinhado com o 

Quadro EQAVET. 

 

Este quadro foi instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 

18 de junho de 2009, concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) 

no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores ferramentas 

comuns para a gestão da qualidade, a aplicar no âmbito da legislação e das práticas 

nacionais. Com efeito, a sua utilização permite aos Estados-Membros documentar, 

desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da EFP e a qualidade das práticas 

de gestão. 

 

Neste sentido, a Escola pretende capacitar-se de mecanismos que conduzam à melhoria 

das práticas, metodologias e resultados, numa lógica de melhoria contínua em sintonia 

com os princípios e objetivos do sistema de garantia de qualidade alinhado com o referido 

quadro EQAVET. 
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Em conjunto com os stakeholders, implementa-se o sistema que melhor se adequa às 

especificidades da entidade, às suas necessidades, aos seus objetivos e à organização 

das atividades letivas, aplicando o ciclo da Qualidade: Planeamento, Implementação, 

Avaliação e Revisão.  

 

Cabe à Equipa de Monitorização da Qualidade superintender a implementação e o 

desenvolvimento do processo com vista à obtenção do selo de Garantia da Qualidade da 

Escola. 

 

A Política da Qualidade da Escola define-se pelos seguintes princípios:  

- Construir uma escola plural, com percursos educativos e formativos diversificados e 

flexíveis, com respostas qualificadas aos desafios da inclusão, da igualdade de género, da 

igualdade de oportunidades e da procura da excelência, com vista à realização pessoal e 

profissional dos alunos e das alunas e das necessidades da comunidade; 

- Proporcionar os mecanismos de aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, 

nomeadamente a planificação, realização e avaliação de formação em Contexto de 

Trabalho; 

- Proporcionar o desenvolvimento individual dos seus colaboradores e das suas 

colaboradoras, criando condições para a dinâmica e enriquecimento da organização da 

escola; 

- Prestar serviços educativos à comunidade na base de uma troca e enriquecimento 

mútuos; 

- Proporcionar aos alunos e às alunas a melhor preparação para a vida ativa; 

- Proporcionar a formação integral e integrada dos alunos e das alunas, com o objetivo da 

sua dupla certificação – habilitação literária e habilitação profissional; 

- Contribuir para responder às necessidades de formação locais e regionais; 

- Contribuir para o desenvolvimento social, económico, ambiental e cultural da 

comunidade; 

- Cumprir todos os requisitos legais aplicáveis; 

- Assegurar o comprometimento dos stakeholders na implementação do Sistema de 

Garantia de Qualidade alinhado com o Quadro EQAVET; 

- Proteger o meio ambiente com vista a uma maior sustentabilidade ambiental. 

 

IV – OBJETIVOS E METAS 

 

São objetivos gerais do Projeto Educativo da ESPE: 
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a) Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, 

visando a sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos; 

b) Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação 

e formação que constituem a sua oferta formativa; 

c) Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências 

profissionais de carácter sistemático; 

d) Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, 

associativas, sociais e culturais, do respetivo território e ou setor de intervenção, tendo em 

vista a adequação da oferta formativa às suas necessidades específicas e a otimização 

dos recursos disponíveis; 

e) Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular dos 

seus territórios de localização e setores de atividade, através de uma formação de 

qualidade dos recursos humanos; 

f) Fomentar um espírito de melhoria contínua em todos os serviços prestados; 

g) Criar condições para a investigação e a inovação de ferramentas tecnológicas e 

pedagógicas. 

 

Para a consecução dos objetivos enunciados são adotadas como prioritários os seguintes 

objetivos específicos e estratégias para o período de vigência do presente Projeto 

Educativo: 

 

Objetivos 
específicos Estratégias 

Reforçar a 
aquisição de 
hábitos de trabalho 
dos alunos 
 

- Responsabilização dos pais e encarregados de educação no desenvolvimento 
do percurso escolar dos seus educandos, através, designadamente, da 
presença nas reuniões na Escola e acompanhamento dos seus educandos nos 
contextos social e familiar 

- Definição e aplicação criteriosa de normas de conduta na sala de aula 
estabelecidas em sede de Conselho de Turma 

-  Fomento de uma cultura de trabalho em equipa  
- Valorização da capacidade de iniciativa, autonomia e sentido de 

responsabilidade  
- Promoção na sala de aula de um clima adequado a um trabalho eficaz 
- Valorização dos trabalhos de casa 
- Discriminação positiva do trabalho realizado 

Reduzir o 
insucesso escolar 
 

- Implementação estruturada de planos de melhoria 
- Fomento do trabalho de grupo entre as equipas formativas 
- Monitorização regular das disciplinas com maior insucesso  
- Reforço da implementação de metodologias de trabalho ativas 
- Implementação de práticas de diferenciação pedagógica 

 
Reduzir a taxa de 
desistências 
 
 

- Implementação estruturada de planos de melhoria 
- Intervenção motivacional individualizada   
- Reforço da articulação do SPO e do/a Orientador/a Educativo/a  
- Reforço da articulação com o/a Encarregado/a de Educação 
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Valorizar os alunos 
com desempenhos 
escolares de 
excelência 

- Adoção de planos de valorização individualizados 
- Implementação de práticas de diferenciação pedagógica ajustadas ao 

desenvolvimento do potencial de conhecimentos e competências destes 
alunos  

- Valorização dos quadros de mérito  

Apoiar os alunos 
com dificuldades 
de aprendizagem 

- Adoção de medidas ou planos de melhoria individualizados 
- Formação de equipas multidisciplinares para planificar e acompanhar a 

execução do trabalho constituídas pelo formador da disciplina, o diretor de 
turma e ou de curso e o SPO 

- Reforço da intervenção do SPO 
- Envolvimento sistemático permanente dos encarregados de educação no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos 
- Apoio na identificação e ou reorientação de percursos escolares mais ajustados 

aos perfis e competências dos alunos 
- Promoção de estratégias pedagógicas de discriminação positiva 

Elevar a 
assiduidade e 
pontualidade  

- Sensibilização sistemática dos alunos para o cumprimento do dever da 
assiduidade 

- Reforço dos contactos entre o diretor de turma e os pais e encarregados de 
educação 

- Comunicação diária das faltas aos pais e encarregados de educação, nas 
situações de absentismo preocupantes 

- Responsabilização dos pais e encarregados de educação pelo absentismo dos 
seus educandos 

Reduzir a 
indisciplina 
 

- Apoio e responsabilização dos formadores pelo exercício efetivo da sua 
autoridade na sala de aula e em todo o espaço escolar 

- Apoio e responsabilização dos pais e encarregados de educação pelos 
comportamentos dos seus educandos 

- Consciencialização dos formadores e funcionários para a necessidade de 
intervenções sistemáticas junto de alunos com comportamentos desajustados 
em todo o espaço escolar 

- Promoção de iniciativas que visem o reforço da interiorização dos valores da 
cidadania 

- Reforço da participação dos alunos na discussão e na procura de soluções 
para o problema 

Promover uma 
cultura de auto e 
heteroavaliação 

- Fomento de práticas de auto e heteroavaliação sistemática nos diferentes 
serviços da Escola 

- Promoção de práticas de auto e heteroavaliação sistemática dos alunos, do 
pessoal docente e do pessoal não docente. 

Manter os 
mecanismos de 
orientação e apoio 
à inserção 
socioprofissional 
dos alunos 

- Manutenção do funcionamento dos mecanismos de orientação e de 
acompanhamento dos alunos (SPO, reuniões com os encarregados de 
educação e diretores de turma) direcionados para o apoio ao desenvolvimento 
dos seus percursos formativos e à eventual reorientação dos mesmos e à 
integração socioprofissional dos diplomados 

 
 

Corporizando uma tendência internacional desde o início deste século, a definição de 

metas curriculares deverá constituir uma alavanca essencial da tomada de decisão e da 

gestão do Projeto Educativo da ESPE, uma vez que possibilita aos diferentes atores uma 

visão o mais objetiva possível daquilo que se pretende alcançar e a focalização dos 

diferentes atores nas melhores estratégias de ensino. Ao permitir verificar e avaliar o grau 
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de execução e a eficácia do projeto, as metas curriculares constituem-se igualmente, 

como um referencial fiável para a avaliação interna e externa da instituição. 

 

Nesta perspetiva, a Escola definiu para o triénio 2019-2022, as seguintes metas: 

 

 

 Metas 

2019/20 2020/21 2021/22 

Objetivo 

Melhorar os 
resultados 
obtidos pelos 
alunos dos 
cursos 
profissionais  
e dos cursos de 
educação 
formação (CEF) 

- 70% de conclusão 
com aproveitamento 
dos alunos dos 
cursos profissionais  
  
- 75% dos alunos 
dos CEF obtêm 
dupla certificação e 
81% obtêm 
certificação escolar 

- 71% de conclusão 
com aproveitamento 
dos alunos dos 
cursos profissionais  
  
- 76% dos alunos 
dos CEF obtêm 
dupla certificação e 
82% obtêm 
certificação escolar 

- 72% de conclusão 
com aproveitamento 
dos alunos dos 
cursos profissionais  
  
- 77% dos alunos 
dos CEF obtêm 
dupla certificação e 
83% obtêm 
certificação escolar 

Indicadores 
de 

avaliação 

- N.º de alunos que concluíram os cursos profissionais/ N.º total de alunos do ensino 
profissional que ingressaram no respetivo ciclo de estudos x 100 
 
- N.º de alunos dos CEF que obtiveram dupla certificação ou certificação escolar / N.º total 
de alunos que ingressaram na turma CEF x 100 

Verificação Registos da Escola sobre as classificações finais obtidas pelos alunos dos cursos 
profissionais e dos CEF 

Objetivo 

Aumentar a 
empregabilidade 
e/ou 
prosseguimento 
de estudos dos 
alunos que 
concluem a 
formação de nível 
secundário 

- 62% dos alunos 
que concluíram o 
curso profissional 

encontra-se a 
trabalhar e/ou a 

prosseguir estudos 

- 63% dos alunos 
que concluíram o 
curso profissional 

encontra-se a 
trabalhar e/ou a 

prosseguir estudos 

- 64% dos alunos 
que concluíram o 
curso profissional 

encontra-se a 
trabalhar e/ou a 

prosseguir estudos 

Indicadores 
de 

avaliação 

N.º de alunos que concluíram os cursos profissionais no ano letivo com contrato de 
trabalho ou em prosseguimento de estudos nos 12 meses seguintes à conclusão do curso 
/ N.º total de alunos que concluíram os cursos profissionais no ano letivo x 100. 

Verificação Inquérito ao universo de ex-alunos sobre a sua situação profissional 

Objetivo Diminuir a taxa 
de desistências 

- Máximo de 10% de 
alunos que 
desistem/abandonam 
a formação durante o 
ano letivo 

- Máximo de 9,5% 
alunos que 
desistem/abandonam 
a formação durante o 
ano letivo 

- Máximo de 9% 
alunos que 
desistem/abandonam 
a formação durante o 
ano letivo 

Indicadores 
de 

avaliação 

N.º de alunos que desistiram/abandonaram a formação durante o ano letivo / N.º de alunos 
que ingressaram no ano letivo x 100 

Verificação Registos da Escola sobre os ingressos e desistências/abandonos dos alunos dos cursos 
profissionais e dos CEF 

Objetivo Diminuir a taxa - Máximo de 15% - Máximo de 14,5% - Máximo de 14% 
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de absentismo 
dos alunos dos 
cursos 
profissionais e 
dos cursos de 
educação e 
formação (CEF) 

dos alunos dos 
cursos profissionais  
ultrapassaram 10% 
de faltas da carga 
horária anual da sua 
turma; 
 
 
- Máximo de 35% 
dos alunos dos 
cursos de educação 
e formação 
ultrapassaram 10% 
de faltas da carga 
horária anual da sua 
turma;  
 

dos alunos dos 
cursos profissionais 
ultrapassaram 10% 
de faltas da carga 
horária anual da sua 
turma; 
 
 
- Máximo de 34% 
dos alunos dos 
cursos de educação 
e formação 
ultrapassaram 10% 
de faltas da carga 
horária anual da sua 
turma;  
 

dos alunos dos 
cursos profissionais 
ultrapassaram 10% 
de faltas da carga 
horária anual da sua 
turma; 
 
 
- Máximo de 33% 
dos alunos dos 
cursos de educação 
e formação 
ultrapassaram 10% 
de faltas da carga 
horária anual da sua 
turma;  
 

Indicadores 
de 

avaliação 

N.º total de alunos dos cursos profissionais que ultrapassaram 10% da carga horária no 
ano letivo/N.º total de alunos dos cursos profissionais no ano letivo x 100 
 
N.º total de alunos dos CEF que ultrapassaram 10% da carga horária no ano letivo/N.º total 
de alunos dos CEF no ano letivo x 100 

Verificação Mapas de assiduidade dos alunos dos cursos profissionais e dos cursos de educação e 
formação (CEF) 
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V- ÁREAS E MODALIDADES DE QUALIFICAÇÃO 

 
A oferta formativa da ESPE está estreitamente relacionada com a sua experiência e 

percurso formativos anteriores, com a qualificação dos seus recursos humanos e materiais, 

com as necessidades locais e regionais do tecido socioprofissional e empresarial local e 

regional diagnosticadas, bem como com a rede de oferta existente, respeitando uma lógica 

de coerência e consistência com a sua história e imagem externa.  

 

Resulta fundamentalmente de propostas advindas da cooperação com instituições como a 

Câmara Municipal de Espinho, a DGESTE Norte através do SANQ (Sistema de 

Antecipação de Necessidades de Qualificações da Área Metropolitana do Porto) e dos 

pareceres dos stakeholders, do Conselho Consultivo e de propostas de encarregados de 

educação.  

 

Neste sentido, a Escola vem privilegiando ofertas formativas nas áreas de educação e 

formação profissional de dupla certificação de jovens conferente do nível 4 (12.º ano) de 

certificação do QNQ, nos termos previstos na respetiva legislação de enquadramento.  

 

Não obstante o eixo prioritário referido, a ESPE desenvolve outras ofertas formativas 

destinadas a: 

 

- jovens que não completaram o 3.º ciclo de escolaridade, através de cursos de dupla 

certificação (Cursos de Educação e Formação), conferentes do nível 2 (9.º ano) de 

certificação do QNQ, nos termos previstos na respetiva legislação de enquadramento; 

- adultos que visem a elevação dos seus níveis de qualificação, em especial de 

qualificação profissional, nos termos previstos na respetiva legislação de enquadramento. 

 
 
 

Identificação da oferta formativa de nível 4 e de nível 2 para jovens nos anos letivos de 
2017/18, 2018/19 e 2019/20 

Ano letivo de 2017/18 

Tipologia do curso Designação do curso 
N.º total de 

turmas/grupos de 
formação 

N.º de 
alunos/formandos 

Curso Profissional Técnico/a Comercial 3 
1.º ano – 24 
2.º ano – 21 
3.º ano – 15 
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Técnico/a de Mecatrónica 3 
1.º ano – 26 
2.º ano - 23 
3.º ano – 20 

Técnico/a de Receção 3 
1.º ano – 23 
2.º ano – 19 
3.º ano – 19 

Técnico/a de Turismo 3 
1.º ano – 25 
2.º ano – 21 
3.º ano – 18 

Curso de Educação e 
Formação 

Empregado/a de Andares 
– Tipo 2 1 2.º ano – 17 

Operador/a de Logística – 
Tipo 2 1 1.º ano – 21 

 

Ano letivo de 2018/19 

Tipologia do curso Designação do curso 
N.º total de 

turmas/grupos de 
formação 

N.º de 
alunos/formandos 

Curso Profissional 

Técnico/a Comercial 3 
1.º ano – 25 
2.º ano – 22 
3.º ano - 20 

Técnico/a de Receção 2 2.º ano – 17 
3.º ano - 13 

Técnico/a de Turismo 3 
1.º ano – 25 
2.º ano – 23 
3.º ano - 20 

Técnico/a de Mecatrónica 3 
1.º ano – 24 
2.º ano – 21 
3.º ano - 22 

Técnico/a de 
Cozinha/Pastelaria 1 1.º ano – 25 

Curso de Educação e 
Formação 

Instalador/a – Reparador/a 
de Computadores – Tipo 3 1 23 

Operador/a de Logística – 
Tipo 2 1 2.º ano - 19 

 

Ano letivo de 2019/20 

Tipologia do curso Designação do curso 
N.º total de 

turmas/grupos de 
formação 

N.º de 
alunos/formandos 

Curso Profissional 

Técnico/a Comercial 3 
1.º ano – 22 
2.º ano – 18 
3.º ano – 17 

Técnico/a de Receção 2 1.º ano – 22 
3.º ano – 14 

Técnico/a de Turismo 3 
1.º ano – 23 
2.º ano – 24 
3.º ano – 22 



                                        PROJETO EDUCATIVO / DOCUMENTO BASE - 2019-2022 
P á g i n a  | - 14 - 

 

DG03                                                                                                                                               
                                    

 

Técnico/a de Mecatrónica 3 
1.º ano – 22 
2.º ano – 22 
3.º ano – 21 

Técnico/a de 
Cozinha/Pastelaria 2 1.º ano – 22 

2.º ano – 22 

Curso de Educação e 
Formação 

Instalador/a – Reparador/a 
de Computadores – Tipo 3 1 16 

Empregado/a de Andares – 
Tipo 2 1 1.º ano – 22 

 
 
VI - Enquadramento europeu, nacional e regional 

 

A oferta formativa da ESPE está em consonância com as diretivas europeias, nacionais e 

regionais. 

 

Nomeadamente, o relatório Employment and Social Developments in Europe (2019) da 

Comissão Europeia, o qual aponta para a importância do desenvolvimento de 

competências nas áreas tecnológica, informática e de serviços, privilegiadas nos cursos 

em lecionação. 

 

A nível nacional, refira-se um questionário realizado pelo BCSD Portugal – Conselho 

Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o qual identificou como competências 

escassas em Portugal as relacionadas com a engenharia tecnológica, a área comercial, o 

marketing e a comunicação de informação, as ciências económicas, as operações e a 

logística e automação. 

 

O documento Estratégia Regional de Especialização Inteligente publicado pela CCDR-N – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, identifica o turismo e os 

serviços afins como o setor de maior potencial crescimento na região para os próximos 

anos. 

 

A Agenda Portugal Digital aponta para a necessidade do desenvolvimento de 

competências digitais em todas as áreas de formação. 

Por sua vez, quer o Conselho Municipal de Educação de Espinho, quer o CLAS – 

Conselho Local de Ação Social, quer o “Diagnóstico do Concelho de Espinho”, documento 

produzido pela Câmara Municipal de Espinho, referem os setores do turismo, do comércio 

e da hotelaria como os estrategicamente mais dinâmicos e de maior carência formativa no 

concelho. 
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Refira-se igualmente o dinamismo empresarial existente nos concelhos limítrofes de Vila 

Nova de Gaia, de Ovar e de Santa Maria da Feira, em particular na área da 

indústria/mecânica/eletrónica e na área do comércio. 
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VII  – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Direção da Escola Profissional de 
Espinho 

GabCTIP – Gabinete de 
Cooperação Transnacional de 

Instituições Portuguesas Equipa de Monitorização da 
Qualidade 

Conselho Consultivo 

Direção Pedagógica Direção Financeira Direção Administrativa 

Serviços 
Administrativos 

Serviços 
Financeiros 

Secretariado Serviço de 
Psicologia e 

Orientação (SPO) 

Conselho 
Pedagógico 

Gabinete de 
Acompanhamento 

dos Antigos Alunos 

Centro de 
Apoio à 

Aprendizagem  

Coordenação de 
Curso e Direção 

de Curso 

Orientação Educativa 
e Direção de Turma 

Conselho de 
Turma 

Centro de Recursos 

Mediateca Biblioteca Corpo docente Corpo discente 
Orientação de PAP 

Acompanhamento da 
Formação em Contexto 

de Trabalho 

Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 

Inclusiva  

Direção da CEPROF 
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A ESPE, no âmbito específico da sua intervenção no ensino profissional, goza de 

autonomia pedagógica, científica, cultural e de gestão. A sua administração e gestão são 

asseguradas por órgãos próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir, no âmbito das 

suas funções, direitos e deveres específicos e demais disposições do Regulamento Interno 

da ESPE. 

 

São órgãos de administração e gestão da ESPE os seguintes:  

a) A Direção 

b) A Direção Pedagógica 

c) A Direção Financeira 

d) A Direção Administrativa 

 

São as seguintes as estruturas de coordenação pedagógica e educativa da ESPE: 

a) O Conselho Pedagógico 

b) Os Coordenadores e Diretores de Curso 

c) Os Orientadores Educativos e Diretores de Turma 

d) Os Conselhos de Turma 

e) Os Orientadores das Provas de Aptidão Profissional (PAP) 

f) Os acompanhantes da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

 

As estruturas de coordenação pedagógica e educativa da ESPE colaboram com o Diretor, 

o Diretor Pedagógico, o Diretor Administrativo e o Diretor Financeiro no sentido de 

assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares e 

promover o trabalho colaborativo nos termos definidos nos Estatutos e no Regulamento 

Interno da Escola. 

 

A Equipa de Monitorização da Qualidade coordena a implementação do sistema de 

garantia da qualidade alinhado com o quadro EQAVET. 

 

O GabCTIP - Gabinete de Cooperação Transnacional de Instituições Portuguesas promove 

iniciativas concorrentes à realização de projetos internacionais. 

 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) efetua orientação escolar, vocacional e 

profissional dos alunos da ESPE e demais funções tipificadas no Regulamento Interno. 
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O Centro de Apoio à Aprendizagem e a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva concertam estratégias de aprendizagem diferenciada e individualizada para os 

alunos identificados. 

O Gabinete de Acompanhamento dos Antigos Alunos acompanha o percurso profissional e 

formativo dos ex-alunos. 

 

O Centro de Recursos gere os recursos tecnológicos, o servidor, assim como a mediateca 

e a biblioteca. 

 

O Corpo Docente e o Corpo Não Docente possui as habilitações e competências 

legalmente exigíveis, avaliando e sendo objeto de auto e de heteroavaliação de 

desempenho e beneficiando de ações de formação sempre com vista à melhoria dos seus 

conhecimentos, das suas práticas e dos serviços prestados. 

 

O Corpo Discente beneficia de uma formação que privilegia o seu desenvolvimento 

pessoal, cultural, social e profissional. Participa igualmente no processo de avaliação da 

formação e dos serviços da escola. 

O seu estatuto rege-se pelas disposições aplicáveis estatuídas no Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar, nos normativos que regulamentam as diferentes modalidades de ensino 

ministradas na Escola e no Regulamento Interno da Escola.  

 

Concluída a sua formação, os alunos são acompanhados e apoiados pelos serviços da 

escola no fomento da sua empregabilidade. 

 

Os Encarregados de Educação estão representados no Conselho Consultivo e são 

convocados regularmente a fim de uma colaboração permanente com a Escola e 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos. Participam igualmente na 

avaliação dos serviços escolares. 

 

VIII- REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 
A Escola reconhece que o sucesso da educação depende, cada vez mais, da existência de 

parcerias com outras instituições, sejam elas operadoras de educação e formação, sejam 

instituições públicas e privadas locais. Em particular, o sucesso da formação qualificante e 

do Projeto Educativo está diretamente relacionado com a articulação da formação com as 

empresas e outros setores de atividade das comunidades local, nacional e internacional.  
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O Conselho Consultivo da Escola integra stakeholders representantes de diferentes 

instituições da região como sendo: autarquias, IPSS, associações e empresas. Assim, a 

ESPE formalizou parcerias com entidades como a Câmara Municipal de Espinho, 

fundações, associações, empresas comerciais, industriais e turísticas.  

 

A Escola estabeleceu igualmente inúmeros protocolos com entidades dos setores de 

atividade afins aos cursos ministrados, inclusivamente para a colaboração na organização, 

no desenvolvimento e na avaliação da Formação em Contexto de Trabalho. As entidades 

participam também na melhoria da qualidade dos serviços da Escola, na melhoria da 

formação ministrada, em ações que enriquecem o plano de atividades e em propostas de 

enriquecimentos dos conteúdos modulares, assim como na atualização da oferta formativa. 

As entidades protocoladas promovem também a empregabilidade dos diplomados. 

 

A Escola integra o Conselho Local de Ação Social do Município de Espinho, o Conselho 

Municipal de Educação de Espinho e faz parte da Rede Local de Desenvolvimento da 3ª 

geração “Espinho Vivo”.  

 

É ainda associada da ANESPO (Associação Nacional de Escolas Profissionais), através da 

qual colabora com as outras escolas profissionais, nomeadamente na formação dos seus 

recursos humanos, no enriquecimento e atualização dos planos curriculares dos cursos, 

assim como na troca de práticas pedagógicas. 

 

A entidade promotora da Escola criou o Centro Qualifica visando o encaminhamento e a 

certificação de competências de público adulto que veio reforçar a sua inserção nas 

unidades produtivas, particularmente nas médias e grandes empresas. 

 

Consciente de que a aprendizagem e o emprego se desenvolvem cada vez mais num 

plano transnacional e que a mobilidade é capaz de potenciar novas competências, a 

Escola celebrou um protocolo com outras escolas, criando um departamento, a fim de um 

trabalho conjunto para a realização de candidaturas a Projetos Comunitários e para os 

seus desenvolvimentos. 
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IX – STAKEHOLDERS 

 

Os stakeholders são elementos representativos dos vários públicos internos e externos 

com interesse e relevância na qualidade da oferta de educação e formação profissional.   

Deste modo, segue-se a identificação de cada stakeholder, as suas 

responsabilidades/grau de envolvimento e as sedes e momentos de participação. 

 

Stakeholders 
internos 

Responsabilidade/grau de 
envolvimento 

Momentos de 
participação Evidências do envolvimento 

Diretor 

 Planeamento e implementação do 
plano estratégico da escola; 

 Definição de equipas de trabalho; 
 Estabelecimento da oferta 

formativa; 
 Aprovação do Plano Anual de 

Atividades; 
 Apreciação de resultados e 

aprovação dos planos de melhoria 
propostos, sua avaliação e revisão; 

 Avaliação dos serviços da escola; 
 Apreciação dos resultados da auto 

e heteroavaliação de desempenho; 
 Cooperação com todos os 

stakeholders internos e externos. 

 
 
 
 
 Planeamento 
 
 Implementação 
 
 Avaliação 
 
 Revisão 

 Atas de reuniões 
 

 Questionário da avaliação de 
desempenho docente 

 
 
Direção 
Pedagógica 

 Colaboração no planeamento e 
implementação do plano 
estratégico da escola; 

 Elaboração do Plano Anual de 
Atividades; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Monitorização de resultados; 
 Colaboração na construção e 

execução de planos de melhoria; 
 Colaboração na disseminação das 

boas práticas da escola e das 
atividades escolares; 

 Análise integrada dos resultados da 
auto e heteroavaliação de 
desempenho e propostas de 
melhoria a implementar. 

 Realização de auto e 
heteroavaliação de desempenho; 

 Colaboração na avaliação dos 
serviços da escola e da oferta 
formativa em geral. 

 
 
 

 
 
 
 
 Planeamento 
 
 Implementação 
 
 Avaliação 
 
 Revisão 

 Atas de reuniões  
 

 Questionário da avaliação de 
desempenho docente; 
 

 Questionários de auto e 
heteroavaliação 
 

 Inquérito de satisfação. 

Coordenadores de 
Curso 

 Colaboração no desenvolvimento e 
execução do plano estratégico da 
escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Apresentação de propostas para o 
Plano Anual de Atividades; 

 Monitorização de resultados; 
 Colaboração na construção e 

execução de planos de melhoria; 
 Cooperação com as empresas, 

 
 

 Planeamento 
 

 Implementação 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 
 Atas de reuniões; 

 
 Questionário da avaliação de 

desempenho docente; 
 

 Questionários de auto e 
heteroavaliação; 
 

 Inquérito de satisfação; 
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estabelecimento de protocolos e 
acompanhamento da formação em 
contexto de trabalho; 

 Colaboração na disseminação das 
boas práticas da escola e das 
atividades escolares; 

 Colaboração na avaliação dos 
serviços da escola e da oferta 
formativa em geral; 

 Realização de auto e 
heteroavaliação de desempenho; 

 Contacto com alunos e ex-alunos. 

 Registo de monitorização das 
avaliações; 
 

 Protocolos de cooperação; 
 

 Planos individuais de trabalho 
da FCT 

Orientadores 
Educativos/Diretores 
de Turma 

 Colaboração no desenvolvimento e 
execução do plano estratégico da 
escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Monitorização de resultados; 
 Colaboração na construção e 

execução de planos de melhoria; 
 Colaboração na disseminação das 

boas práticas da escola e das 
atividades escolares; 

 Colaboração na avaliação dos 
serviços da escola e da oferta 
formativa em geral; 

 Realização de auto e 
heteroavaliação de desempenho; 

 Contacto com alunos, ex-alunos e 
encarregados de educação. 

 
 
 
 
 

 Planeamento 
 

 Implementação 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 Atas de reuniões;  
 

 Questionários de auto e 
heteroavaliação; 
 

 Inquérito de satisfação; 
 

 Registos de assiduidade e 
de planos de recuperação; 
 

 Relatórios de atendimento a 
encarregados de educação. 

Professores 

 Colaboração no desenvolvimento e 
execução do plano estratégico da 
escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Apresentação de propostas para o 
Plano Anual de Atividades; 

 Cumprimento do Plano Anual de 
Atividades; 

 Monitorização de resultados; 
 Colaboração na construção e 

execução de planos de melhoria; 
 Colaboração na disseminação das 

boas práticas da escola e das 
atividades escolares; 

 Colaboração na avaliação dos 
serviços da escola e da oferta 
formativa em geral; 

 Realização de auto e 
heteroavaliação de desempenho. 

 
 
 
 
 
 

 Planeamento 
 

 Implementação 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 Atas de reuniões; 
 

 Questionários de auto e 
heteroavaliação; 
 

 Inquérito de satisfação; 
 

 Registos de assiduidade, de 
sumários, de avaliações, de 
planos de recuperação, de 
projetos e de planos de 
atividades; 
 

 Relatórios de atividades. 

Psicóloga -Serviço de 
Psicologia e 
Orientação (SPO) 

 Colaboração no desenvolvimento e 
execução do plano estratégico da 
escola; 

 Colaboração na identificação de 
problemas, na construção e 
aplicação de planos de melhoria; 

 Orientação escolar e profissional e 
promoção da empregabilidade dos 
alunos; 

 Promoção de ações de formação 
adicional dos alunos sobre temas 
transversais aos conteúdos 
lecionados; 

 Promoção de ações de formação 
para pessoal docente e não 
docente. 

 
 
 
 

 Planeamento 
 

 Implementação 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 Atas de reuniões; 
 
 Registo de 

acompanhamento de 
alunos. 
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Funcionários dos 
Serviços 
Administrativos e 
Financeiros 

 Colaboração na execução do plano 
estratégico da escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Sinalização e resolução de 
problemas ao nível dos processos 
administrativos; 

 Colaboração na criação e 
manutenção de um ambiente 
escolar propício ao sucesso; 

 Colaboração na disseminação das 
boas práticas da escola e das 
atividades escolares; 

 Atendimento à comunidade escolar; 
 Realização de auto e 

heteroavaliação de desempenho. 

 
 
 

 Planeamento 
 
 Implementação 
 
 Avaliação 
 
 Revisão 

 Atas de reuniões; 
 

 Questionário de auto e 
heteroavaliação; 
 

 Inquérito de satisfação; 
 

 Registo das diferentes 
atividades dos seus 
serviços. 

 

 Funcionários do 
Centro de Recursos/ 
Serviços de 
Informática 

 Colaboração na execução do plano 
estratégico da escola; 

 Desenvolvimento de melhorias, a 
nível informático, do tratamento de 
informação no Portal Escolar. 

 Colaboração na disseminação das 
boas práticas da escola e das 
atividades escolares; 

 Realização de auto e 
heteroavaliação de desempenho. 

 
 

 Implementação 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 Atas de reuniões; 
 
 Questionário de auto e 

heteroavaliação; 
 

 Inquérito de satisfação; 
 
 Registo das diferentes 

atividades dos seus 
serviços. 

Alunos 

 Colaboração no desenvolvimento 
do plano estratégico da escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Sinalização de problemas e 
apresentação de sugestões de 
melhoria; 

 Colaboração na avaliação do 
desempenho dos atores e dos 
serviços da escola. 

 
 Planeamento  

 
 Implementação 

 
 Avaliação 

 
 Revisão 
 

 Atas de reuniões;  
 

 Questionários de avaliação. 

 



                                        PROJETO EDUCATIVO / DOCUMENTO BASE - 2019-2022 
P á g i n a  |  -  2 3  -                                            

 
 

DG03                                                                                                                                               
                                    

 

 

Stakeholders 
externos 

Responsabilidade/grau de 
envolvimento 

Momentos de 
participação Evidências do envolvimento 

Parceiros 
institucionais locais 
e regionais 

 Colaboração no desenvolvimento do 
plano estratégico da escola; 
 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas. 

 Planeamento 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 
 
 Atas de reuniões 

 
 
Empregadores 
 
 
 

 
 
 

 Colaboração no desenvolvimento 
do plano estratégico da escola; 

 
 Colaboração na identificação de 

necessidades formativas; 
 
 Divulgação de oportunidades de 

emprego; 
 
 Estabelecimento de parcerias. 
 

 Implementação 
 

 Avaliação  
 

 Revisão 

 Protocolos de cooperação; 
 

 Planos individuais de trabalho 
da FCT; 
 

 Relatórios da FCT; 
 

 Avaliação da FCT; 
 

 Participação do júri das 
Provas de Aptidão 
Profissional; 
 

 Ofertas de emprego; 
 

 Questionário de registo de 
satisfação de empregadores. 

Encarregados de 
Educação 

 Colaboração no desenvolvimento 
do plano estratégico da escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Colaboração na avaliação dos 
serviços da escola e da oferta 
formativa em geral. 

 

 Planeamento 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 
 Atas de reuniões; 

 
 Inquérito de avaliação dos 

serviços e de propostas de 
oferta formativa. 

Antigos alunos 

 Colaboração no desenvolvimento 
do plano estratégico da escola; 

 Colaboração na identificação de 
necessidades formativas; 

 Fornecimento de dados sobre a 
empregabilidade e/ou o 
prosseguimento de estudos. 

 Planeamento 
 

 Avaliação 
 

 Revisão 

 
 Atas de reuniões; 
 Inquérito sobre a 

empregabilidade e/ou o 
prosseguimento de estudos. 

 
 
X – RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA GARANTIA DA QUALIDADE 

 
A equipa responsável pela gestão do Sistema de Qualidade, neste primeiro ciclo de 

implementação, é composta pelo Diretor, pelo Diretor Pedagógico, por uma Coordenadora 

de Curso e por um elemento do SPO. Esta equipa, designada por Equipa de Monitorização 

da Qualidade, coordena o processo e é responsável, nomeadamente, pela monitorização 

dos procedimentos e resultados, pela produção dos documentos necessários e pela 

comunicação de resultados em todas as fases do processo. 
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XI - SÍNTESE DESCRITIVA NO ÂMBITO DA GARANTIA DA QUALIDADE  
 
 

A Escola Profissional de Espinho, ciente da importância do processo de avaliação interna para 

dotar a comunidade escolar de instrumentos de correção e melhoria contínua do seu 

funcionamento e fornecer aos alunos e seus Encarregados de Educação elementos que lhes 

permitam avaliar a qualidade do ensino ministrado e de todos os serviços, implementou 

mecanismos de controlo da eficiência e eficácia pedagógica. Destaca-se a atuação do Serviço 

de Psicologia e Orientação, junto dos alunos e de Encarregados de Educação, inquéritos de 

satisfação a todos os stakeholders, avaliações contínuas e de eficácia da formação, visitas de 

acompanhamento e reuniões com empresas e instituições de Formação em Contexto de 

Trabalho, inclusive com o propósito de favorecer o ensino ministrado com atualizações face às 

necessidades do mundo empresarial e acompanhamento do percurso dos alunos diplomados e 

reuniões com os Encarregados de Educação.  

São documentos estruturantes o Projeto Educativo e o Regulamento Interno, espelhando as 

estratégias da Qualidade utilizadas no âmbito da sua atuação. 

De referir que os projetos das PAP decorrem, maioritariamente, de necessidades de muitas 

empresas, resultando em trabalhos com aplicabilidade nas mesmas, promovendo uma forte 

ligação do aluno ao mundo do trabalho. A sequente monitorização do desempenho dos alunos 

na Formação em Contexto de Trabalho e a participação de empresários na defesa das PAP 

constituem igualmente um elemento de grande promoção da empregabilidade. 

Sendo a Qualidade fundamental e prioritária no sistema de ensino-aprendizagem, a Escola 

acredita que só um forte compromisso com a melhoria contínua da organização lhe permitirá 

prestar um serviço de educação segundo a sua Missão, Visão e Valores. 

A Escola assume gerir a sua organização através de um Sistema de Garantia da Qualidade 

que expressa a sua identidade, assim como pela definição dos princípios e objetivos de gestão:  

- Formação qualificante de jovens com perfil ajustado ao tecido empresarial local; 

- Recetividade permanente à inovação; 

- Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial e outras organizações nacionais e 

internacionais; 

- Cumprimento dos requisitos emanados pela legislação e normas aplicáveis no sentido de 

garantir a qualidade/excelência dos serviços prestados; 

- Aposta na comunicação interna e na disponibilização de informação relevante à comunidade 

educativa; 
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- Promoção da satisfação dos colaboradores, alunos, famílias, empresas, outras instituições e 

comunidade envolvente; 

- Promoção da formação contínua dos colaboradores; 

- Adoção de um modelo estruturado e organizado de avaliação interna e externa; 

- Desenvolvimento e implementação de metodologias conducentes à melhoria contínua. 

 

 
XII – INDICADORES EM USO 

 
Indicadores Fontes de recolha Registo dos dados 

Taxa de conclusão Serviços 
Administrativos/Portal Escolar 

Mapa de empregabilidade e 
prosseguimento de estudos / 
Observatório de percurso de ex-alunos 

Mapa/Registo de informação sobre 
Conclusão dos Cursos (Indicador 
EQAVET 4a) 

Mapa de monitorização dos 
indicadores 

Taxa de colocação após 
conclusão do curso 
(empregabilidade + 
prosseguimento de estudos) 

Inquéritos aos ex-diplomados 
realizados pelos 
coordenadores de curso 

Mapa de empregabilidade e 
prosseguimento de estudos / 
Observatório de percurso de ex-alunos 

Mapa/Registo de informação sobre 
Colocação após Conclusão dos 
Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Mapa/Registo de informação sobre 
diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso/AEF 
(Indicador EQAVET 6a) 

Mapa de monitorização dos 
indicadores 

Taxa de desistências Serviços 
Administrativos/Portal Escolar 

Mapa/Registo de informação sobre 
Conclusão dos Cursos (Indicador 
EQAVET 4a) 

Mapa de monitorização dos 
indicadores 

Taxa de absentismo escolar 
Orientadores/as Educativos/as 
e Diretores/as de Turma / 
Portal Escolar 

Mapa de registo de assiduidade 

Mapa de monitorização dos 
indicadores 
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XIII  - Mecanismos de controlo e ajuste contínuo 

 
Os indicadores em uso são objeto de acompanhamento e monitorização periódica ao longo 

do ano letivo. Os resultados intermédios são registados no Mapa de Monitorização de 

Indicadores e, em caso de desvios face às metas pretendidas para o ano letivo, são 

acionadas medidas de ação / planos de melhoria por forma a corrigir ou minimizar os 

referidos desvios.  

 

Para além dos indicadores referidos, faz-se a monitorização dos seguintes indicadores de 

processos: 

 

- Número de turmas aprovadas 

- Número de candidatos/as pré-inscritos/as 

- Número de alunos/as matriculados/as (por turma) 

- Grau de cumprimento do plano anual de atividades 

- Taxa de módulos em atraso 

- Taxa de abandono escolar 

- Taxa de conclusão 

- Taxa de absentismo 

- Taxa de empregabilidade 

- Taxa de empregabilidade na área de formação 

- Taxa de prosseguimento de estudos 

- Satisfação de empregadores 

- Grau de satisfação com os serviços administrativos 

- Qualidade do atendimento 

- Taxa de execução orçamental do ciclo de formação 

- Índice geral de procura 

- Report estatístico das redes sociais 

- Dados estatísticos de acesso ao site 

- Resultado da avaliação de desempenho 

- Grau de satisfação dos colaboradores/as 

- Taxa de cumprimento do plano de formação 

- Taxa média no cumprimento das metas dos indicadores 

- Número de Não Conformidades na Auditoria Interna 

- Nível do selo de Qualidade EQAVET 
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XIV - EXPLICITAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MONITORIZAÇÃO DE PROCESSOS 
TENDO EM CONTA AS FASES DO CICLO DA QUALIDADE 

 
O desenvolvimento de uma abordagem de garantia de qualidade envolve quatro fases, que 

estão interrelacionadas e que devem ser abordadas em conjunto. 

 

Planeamento – O Planeamento reflete  uma  visão  estratégica  partilhada  pelos 

stakeholders e  inclui  os  objetivos  e  metas e  as  ações  a  desenvolver. Esta  fase  parte 

da  reflexão  sobre  “onde estou” e na definição de “onde quero estar” e “quando”. 

Identificam-se os problemas e estabelecem-se as metas, considerando o problema como a 

causa que impede o alcance dos resultados esperados, ou seja, o alcance das metas. 

Para concretizar esta autoavaliação, é necessário utilizar determinados descritores 

indicativos para decidir a eficácia de sua prática atual e identificar estratégias futuras. Os 

descritores ajudam a Escola a considerar a sua abordagem para a garantia de qualidade e 

medir o progresso. 

Os objetivos e as metas são definidos e monitorizados através da consulta permanente 

das partes interessadas, da explicitação clara das responsabilidades na gestão e no 

desenvolvimento da qualidade e ainda no envolvimento precoce de todos os stakeholders 

internos e externos em todo o processo de implementação do sistema de garantia de 

qualidade. 

 

Implementação – A fase de implementação tem como ponto de partida uma estratégia de 

comunicação dos objetivos e metas definidos a todos os intervenientes. Só desta forma é 

possível alinhar internamente todos os recursos humanos e financeiros, com vista a 

alcançar as metas estabelecidas pela Escola. 

A eficácia do envolvimento dos stakeholders internos depende não só da sua 

sensibilização para os reconhecidos benefícios da organização e implementação do 

processo de certificação da qualidade, como também da clarificação da relevância do 

papel de cada um nesse processo. Assume-se, por isso, a importância da formação, quer 

inicial, quer regular dos recursos humanos. Em simultâneo, deve desenvolver-se uma 

cooperação contínua com os stakeholders externos, no sentido de apoiar e reforçar a 

capacidade de melhoria contínua da qualidade da oferta formativa existente, assente em 

parcerias relevantes que apoiem as ações planeadas. Nesta fase é definido um plano de 

ação, que decorre deste documento base, e que deve contemplar os objetivos, as metas, 

as atividades a desenvolver e a respetiva calendarização, as pessoas a envolver e 

respetivos papéis e responsabilidades, os recursos a afetar, os resultados esperados e as 
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estratégias de comunicação/divulgação, necessários à implementação do sistema de 

garantia de qualidade. 

 

Avaliação – A avaliação de resultados e processos, possível através da definição clara de 

metas, objetivos e da atribuição de responsabilidades pela operacionalização, 

monitorização e avaliação, deve ser feita regularmente, dentro dos timings definidos no 

plano de ação, no sentido de, a partir dos dados recolhidos, identificar as melhorias e 

acionar os mecanismos para as concretizar. 

Nesta fase, pretende-se proceder a inquéritos de satisfação, não só aos alunos, mas 

também aos encarregados de educação, entidades parceiras e entidades empregadoras 

de antigos alunos. Pela conjugação da recolha e análise dos dados efetuada, tendo por 

base os níveis de satisfação, as sugestões e/ou opiniões apresentados, é possível 

caminhar para uma melhoria efetiva dos resultados e dos processos definidos. 

 

 

Revisão – Nesta fase pretende-se, partindo dos resultados da avaliação, elaborar planos 

de ação adequados à revisão das práticas existentes e colmatar as falhas identificadas, no 

sentido de uma melhoria contínua. 

Nesta fase, devem os alunos ser envolvidos, através da recolha de impressões sobre as 

suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem e ensino 

que encontraram na Escola. Também os docentes terão uma voz importante nesta fase, no 

sentido de partilharem a sua opinião sobre a forma como decorreu o processo de 

ensino/aprendizagem, sobre os resultados da avaliação obtidos e publicitados e também 

possibilitando a recolha de sugestões para ações futuras. 

Estes procedimentos de recolha de feedback e de revisão devem fazer parte de um 

processo estratégico de aprendizagem da Escola, que a guie numa melhoria contínua da 

formação ministrada.  

Estes resultados permitirão aferir o grau de concretização das metas estabelecidas e aferir 

os desvios verificados relativamente aos Indicadores EQAVET implementados. Caso se 

verifiquem desvios, serão reajustadas as estratégias e implementados planos de melhoria 

com a colaboração de todos os intervenientes.  

 
XV- ANÁLISE INTEGRADA DOS RESULTADOS DOS INDICADORES 
 

No final de cada ano letivo são analisados os resultados dos indicadores e compilados 

num relatório de autoavaliação que tem por objetivo auxiliar a definição de objetivos para o 

ano seguinte. 
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Caso sejam verificados desvios, é criado, com a participação de todos os stakeholders, um 

plano de ações de melhoria, baseado nos resultados dos indicadores. As conclusões 

decorrentes desse relatório de autoavaliação serão divulgadas, nomeadamente no 

Conselho Pedagógico, de modo a serem recolhidas sugestões que permitam a melhoria 

dos resultados obtidos. 

 

O respetivo relatório também estará disponível para consulta das restantes partes 

interessadas, internas e externas. 

 
 
XVI- MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 
Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o Projeto 

Educativo deve ser avaliado num processo que se constitui não só como um meio de 

análise e de reflexão sobre a organização da ESPE, como também num veículo de 

promoção de boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante 

aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade.  

 

A avaliação do Projeto Educativo fundamenta-se na recolha e compilação sistemática de 

dados acerca dos resultados e das atividades que decorrem da implementação do projeto 

de modo a permitir estabelecer conclusões sobre o grau de concretização dos objetivos 

para melhorar a eficácia do projeto e fornecer indicadores para futuras reformulações. 

 

Compete à Direção Pedagógica da ESPE constituir um grupo de trabalho, designando o 

respetivo coordenador, o qual planifica o processo de monitorização e avaliação do Projeto  

Educativo (fases e calendarização, critérios, instrumentos e métodos de recolha de 

informação) e desencadeia todos os procedimentos necessários para a sua realização.  

 
Elementos a considerar na avaliação do Projeto Educativo: 

 
Critério 

 
Explicitação 

 
Questões orientadoras 

Recolha e análise de dados 
(Análise quantitativa e 

qualitativa) 
 
 
 
Relevância 

Avalia em que medida os 
objetivos estabelecidos 
contribuem para resolver 
o problema ou aproveitar 
uma oportunidade 
identificada. 

 

• Quais são os problemas que se 
colocam no contexto de 
intervenção da ESPE? 
 
• Os objetivos estabelecidos 
contribuem para resolver os 
problemas identificados?  
 
• Qual o valor acrescentado do 

 
 
 
 
 

- Estatísticas de sucesso 
escolar, de abandono ou de 
indisciplina; 
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Projeto Educativo? 

 

 
 
- Informações /dados sobre 
as atividades realizadas, o 
número de intervenientes e 
participantes; 
 
. Informações / dados 
recolhidos em relatórios, 
atas e outros registos  
 
- Informações / dados 
colhidos em Inquéritos para 
aferição do grau de 
satisfação dos agentes e 
destinatários internos e 
externos da ação da Escola  
 
- Estatísticas sobre a 
empregabilidade dos ex-
alunos da Escola 
 
- Relatório Final de 
Autoavaliação  

 

  

 
 
 
 
Coerência 

Avalia em que medida os 
objetivos se articulam 
numa lógica meio/fim; 
verificar se os recursos 
humanos, materiais e 
financeiros disponíveis 
são suficientes para fazer 
face aos objetivos; e 
aferir se o calendário 
proposto é suficiente para 
a consecução dos 
objetivos estabelecidos 
(coerência interna). 

 

 
 

• Os objetivos estão bem 
definidos? 
 
• Os meios previstos são 
coerentes com a ambição do 
Projeto?  
 
• E o tempo previsto para a sua 
realização é adequado? 

 

 
 
Eficácia 

 
 

Avalia em que medida os 
resultados previstos no 
Projeto Educativo foram 
atingidos, quais os 
desvios verificados e sua 
justificação. 

 

• Os objetivos estratégicos e as 
metas do Projeto Educativo 
foram alcançados?  
 
• Quais os desvios verificados e 
porquê?  
 
• Em que medida comprometem 
a consecução do(s) objectivo(s) 
estratégico(s)? 

 

 
Impacto 

 
 

Avalia em que medida 
o(s) objetivo(s)  
estratégico(s) do Projeto 
Educativo foram 
alcançados. 

 

 

 

 

• O(s) objetivo(s) estratégico(s) 
foi(foram) alcançado(s)?  
 
• Quais as alterações que o 
Projeto Educativo produziu sobre 
o contexto socioeconómico e 
sobre a Escola?  
 
• Quem foram os seus principais 
beneficiários? 

 

 
Eficiência 

Avalia a relação entre 
custos e resultados 
obtidos. 

 

• Teria sido possível obter os 
mesmos ou melhores resultados 
com a utilização de menores 
recursos humanos, materiais e 
financeiros? 
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XVII- ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

O processo de comunicação é indispensável, de um modo geral, à sociedade e, de um 

modo particular, à vida das organizações. No caso particular da ESPE é fundamental que 

as linhas orientadoras do seu Projeto Educativo e os resultados obtidos sejam 

devidamente apropriados por todos os membros que integram esta comunidade educativa. 

Nesta perspetiva, a ESPE continuará a diversificar, densificar e a modernizar os seus 

canais de comunicação interna e externa.  

 

O sistema de comunicação interna merecerá uma atenção particular com vista ao reforço 

do dinamismo, coordenação e coerência das atividades com o Projeto Educativo da 

Escola, à mobilização de todos os elementos desta comunidade educativa e, 

correlativamente, à melhoria da qualidade do serviço prestado pela instituição.  
 

O esforço de desenvolvimento da comunicação externa, envolvendo a internet (site da 

Escola), os media, a publicidade, o marketing direto e outros meios, tem como objetivos 

estratégicos a valorização e promoção dos serviços prestados pela Escola e, deste modo, 

legitimar e continuar a projetar a imagem que ESPE tem na comunidade envolvente de 

uma escola profissional organizada e com um ensino de qualidade e sentido de futuro. 

 

 

Espinho / ESPE, 2 de setembro de 2019 

 

A Direção, 

 

_______________________________ 


