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  Introdução  

O relatório apresentado refere as ações relevantes da EPCI - Escola Profissional de 

Comunicação e Imagem entre Setembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021. 

Sendo um processo contínuo, no ano letivo 2021/2022, irá proceder-se às sugestões de 

melhoria indicadas. 
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1 - Breve enquadramento dos objetivos estratégicos 

A autoavaliação da EPCI- Escola Profissional de comunicação e Imagem é realizada, tendo por 

base o processo de melhoria contínua, que assenta nos objetivos e metas da organização e 

nos processos internos, os quais são definidos de acordo com as perspetivas adequadas à 

visão, missão e estratégia da organização. 

A EPCI iniciou a sua atividade em 1989.  

Ao longo destes anos tem desenvolvido cursos profissionais, cursos vocacionais e cursos de 

educação e formação de jovens, em diferentes áreas de formação, nas áreas de Marketing e 

Publicidade e de Audiovisuais e Comunicação dos Media. 

Atualmente esta escola leciona os cursos Profissionais de Comunicação Marketing Relações 

Publicas e Publicidade, o Curso Profissional Técnico de Audiovisuais e o Curso Profissional 

Técnico de Multimédia. 

Sempre atenta às necessidades de mercado, a EPCI tenta dar resposta sugestões das 

instituições/entidades de acolhimento de estágios bem como aos stakeholders. Neste sentido 

esta escola, no cumprimento da sua missão, assegura aos jovens a escolaridade obrigatória 

com uma qualificação profissional, e ao mesmo tempo proporcionar aos alunos o 

prosseguimento de estudos, se assim o desejarem.  

Assim, a EPCI orienta a sua ação educativa por um conjunto de objetivos estratégicos, 

definidos no seu Documento Base/Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades que 

periodicamente são monitorizados, avaliados e revistos dando cumprimento à Política da 

Qualidade. 
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2 - Objetivos estratégicos  

É preocupação da EPCI proporcionar condições que preparem de forma adequada os futuros 
profissionais em áreas de interesse que sirvam de suporte ao desenvolvimento sustentado da 
região e do país. Assim, de acordo com os princípios e valores orientadores, estabeleceram-se 
os seguintes objetivos estratégicos: 
 
• (OE1) Melhorar a Taxa de Sucesso dos cursos, diminuindo o absentismo e a taxa de 
desistência;  
• (OE2) Prosseguir com boas taxas de empregabilidade; 
• (OE3) Melhorar a Taxa de Empregabilidade na área de formação;  
• (OE4) Estimular os alunos ao prosseguimento de estudos; 
• (OE5) Melhorar a média de avaliação final das PAP; 
• (OE6) Intensificar a Formação do Pessoal Docente e não Docente; 
• (OE7) Manter um relacionamento próximo com pais /EE ao longo do ciclo de formativo. 
• (OE8) Reforçar os estabelecimentos de novas parcerias/protocolos com entidades externas 
•(OE9) Melhorar o grau de satisfação dos empregadores. 
•(OE10) Grau de satisfação dos Stakholders internos: pessoal docente e pessoal não docente. 
• (OE11) Grau de satisfação dos Stakholders internos: alunos. 
• (OE12) Grau de satisfação dos Stakholders internos: Estagiários em FCT 
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3 - Metas a atingidas em 2020/2021 

OE1 - 
Melhorar a Taxa de 
Sucesso dos cursos, 
diminuindo o absentismo 
e a taxa de desistência 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

Resultados 

atingidos 2020/2021 

Atingir a taxa de 
conclusão de 50% nos 
cursos, nos próximos 3 
anos  ; 

48,8% 51% 41,1 

Diminuir o absentismo em 
5%; 

   

Diminuir a Taxa de 
desistência em 5%; 

   

OE2 
Prosseguir com Boas 
Taxas de Empregabilidade 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Atingir nos próximos três 
anos uma taxa de 
empregabilidade de 45% 

38% 39% 18,9% 

OE3 
Melhorar a Taxa de 
Empregabilidade na Área 
de formação 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 

 
 
Resultados atingidos 
2020/2021 
 

Atingir nos próximos três 
anos uma taxa de 
empregabilidade na Área 
de Formação dos Cursos 
de 58% 

56% 56% 10% 

OE4 
Estimular os alunos ao 
prosseguimento de 
estudos 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Atingir uma taxa de 
Prosseguimento de 
Estudos de 23% nos 
próximos 3 
Anos 

15% 20% 49,1% 

OE5 
Melhorar a média de 
Avaliação Final das PAP 
 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Atingir uma média de 18 
valores na Classificação 
final das PAP, nos 
próximos três anos 

15 Valores 16 Valores 14 Valores 

OE6 
Intensificar a formação do 
pessoal docente e não 
docente 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Aumentar para 4 o número 
de ações de formação do 
Pessoal docente e não 
docente por ano. 

3 Ações 4 Ações 6 Ações 

OE7 
Manter um 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 
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a)Dados ainda não disponíveis 

 

Relacionamento Próximo 
com país e EE ao longo do 
ciclo formativo 

Atingir uma taxa de 
satisfação de pais e EE de 
95% nos próximos três 
anos 

85% 90% 87% 

OE8 
Reforçar o 
estabelecimento de novas 
parcerias/protocolos com 
entidades externas 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Aumentar nos próximos 
três anos as parcerias e 
protocolos para 80 

70 Parcerias 74 Parcerias 80 Parcerias 

OE9 
Melhorar o Grau de 
Satisfação dos 
Empregadores 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Sendo um indicador muito 
difícil de auferir 
pretendemos aumentar/ 
manter os 100% de taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

100% 100% a) 

OE10 
Grau de satisfação dos 
Stakeholders internos: 
pessoal docente e pessoal 
não docente 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Atingir nos próximos três 
anos uma taxa de 
satisfação do pessoal 
docente e não docente de 
95% 

85% 87% 90% 

OE11- 
Grau de satisfação dos 
Stakeholders internos: 
alunos 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Atingir nos próximos três 
anos uma taxa de 
satisfação dos alunos de 
98% 

90% 95% 90% 

OE12- 
Grau de satisfação dos 
Stakeholders internos: 
alunos Estagiários de FCT 

Resultados em 

2019/2020 

Meta a atingir em 

2020/2021 
Resultados atingidos 
2020/2021 

Atingir nos próximos três 
anos uma taxa de 
satisfação dos alunos 
estagiários em FCT de 
100% 
 

90% 95% 90% 
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  3.1 - Comentário aos dados atingidos em 2020/2021 

Devido à pandemia, principalmente em 2020 e 2021 verificou-se uma baixa significativa da 

percentagem de alunos a trabalharem na área de audiovisuais, precisamente onde temos mais 

turmas. Por outro lado, conscientes da falta de trabalho na área de formação os alunos 

prosseguiram estudos, verificando-se um grande aumento da taxa de prosseguimento de 

estudos. Voltamos a ter uma significativa taxa de desistência e ou transferência de escola 

principalmente em relação aos alunos que durante o segundo ano do curso completam os 

dezoito anos e informam que pretendem arranjar trabalho para ajudar o agregado familiar. 

Conscientes que o resultado da pandemia poderá vir a complicar a situação, já planificámos a 

intervenção da psicóloga de orientação escolar para o próximo ano, no sentido de, com os 

diretores de turma, fazer algumas sessões psicoeducativas com o objetivo de orientar os 

alunos. Em relação à formação atingimos os objetivos propostos. Os outros indicadores 

parecem-nos estar bastante positivos como se pode verificar nos gráficos apresentados mais à 

frente no presente relatório. 

Ano de 
escolaridade 
2020/2021 

Curso Turma 

N.º alunos 

(início do ano 
letivo) 

(fim do ano 
letivo) 

1 TC/Mar.R.P.Publicidade 1 25 22 

1 Técnico de Audiovisual 1,5 42 31 

1 Técnico de Multimédia 0,5 14 11 

2 TC/Mar.R.P.Publicidade 1 23 23 

2 Técnico de Audiovisual 2 47 41 

2 Técnico de Multimédia 1 27 23 

3 TC/Mar.R.P.Publicidade 1 25 25 

3 Técnico de Audiovisual 2 43 41 

3 Técnico de Multimédia 1 20 20 

 
total 11 266 237 

Interpretação dos resultados: 
 
No ano lectivo 2020/2021 matricularam-se 266 Alunos, terminaram 237 Alunos e 
desistiram 29 Alunos. 

  

Análise por ciclo de Formação / Ano de escolaridade: 

  

1º ano - Ciclo de Formação 2020/2023 
 
 - Iniciaram - 81 alunos 
- Terminaram - 64 Alunos 
- Desistiram - 17 Alunos  

2º ano - Ciclo de Formação 2019/2022 
 
- Iniciaram - 97 Alunos 
- Terminaram - 87 Alunos 
- Desistiram - 10 Alunos 

3º ano - Ciclo de Formação 2018/2021 
 
 - Iniciaram - 88 alunos 
- Terminaram - 86 Alunos 
- Desistiram - 2 alunos 
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4 - Caracterização da Escola – Parcerias 

  4.1 - Dados do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da EPCI- 
2020/ 2021 

Alunos que estagiários em 2020/2021 

Alunos Cursos Profissionais, das turmas 3A, 3TA, 3TB e 3M- 86 alunos 

Alunos de Cursos Profissionais de anos letivos anteriores – 2 alunos 

 

TOTAL = 88 alunos 

 

   Total de Empresas Contactadas para todos os cursos: 76 
 

Total de Empresas Contactadas que Concederam Estágio: 37 

Total de Empresas Contactadas sem Retorno: 39 

 

Curso Técnico de Comunicação- Marketing, Relações Publicas e Publicidade 
 

Total de Alunos Finalistas com Estágio: 22 

Total de Alunos Finalistas em Época Especial (de setembro a Dezembro): 2 

Total de Empresas Contactadas: 25 

Total de Empresas Contactadas que Concederam Estágio: 19 

Total de Empresas Contactadas sem Retorno (aqui incluem-se também as 
empresas que nos contactaram espontaneamente e que passam a constar da 
base de dados, com as quais não foi estabelecida parceria no corrente ano letivo 
por os alunos já estarem todos colocados): 18 

 

Empresas Parceiras que Concederam Estágio a alunos de Comunicação, 
Marketing, Relações Publicas e Publicidade  

Alternative Media 
Fundação Calouste Gulbenkian 
Arruada 
Blasting 
Cold int 
Digital Connection 
Câmara Municipal de Lisboa 

             Happy Code 
Fashion Studio 
Escola de Condução dos Olivais 
Homing Group 

             Monbiju 
Recnifar 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
PEDAGO 
Tuga Trips 
El Corte Inglés 
Dimep 
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Body Hut 

Curso Técnico de Multimédia 
 
 

 Alunos Finalistas com Estágio:18 

 Alunos Finalistas em Época Especial : 4 

 Empresas Contactadas: 26 

 Empresas Contactadas que Concederam Estágio: 12 

Total de Empresas Contactadas sem Retorno (aqui incluem-se também as 
empresas que nos contactaram espontaneamente e que passam a constar da 
base de dados, com as quais não foi estabelecida parceria no corrente ano letivo 
por os alunos já estarem todos colocados 

 

Empresas que Concederam Estágio a alunos do curso Multimédia 
 

EDC 

3 Solutions 

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 

Blasting 

Impresa 

HappyCode 

Gráfica S- 23 

AFB 

Vortice 

TugaTrips 

URSUS 

SiDE LINE 

 

Curso Profissional Técnico de Audiovisuais 

Alunos Finalistas com Estágio: 33 

Finalistas em Época Especial/ Desistentes: 9 

 Empresas Contactadas: 45 

 Empresas Contactadas Concederam Estágio: 17 

  

 

Empresas que Concederam Estágio a alunos do curso técnico de Audiovisuais 
 

Coyote Land 

Click Criativo 

Altice 

Alverca TV 

Blasting 

Câmara Municipal de Lisboa 

Cluster Creative 

Infrasom 

Europalco 

Movijovem 
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Play Solitions Audiovisuais 

Feeling Lisboa 

Mind Cut 

Valentim de Carvalho 

               Meristema 

CentrImagem 

Zumbu 

 

Mais uma vez estamos perante um ano atípico, em função da pandemia Covid 19. 

Os contactos foram feitos como sempre a tempo. Muitas empresas parceiras estavam a 

funcionar em teletrabalho, outras estavam temporariamente sem atividade (principalmente na 

área de audiovisuais). 

No entanto a EPCI, através do Gesp, Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais conseguiu 

atingir os objetivos /meta a que nos proponhamos. 

Alguns estágios decorreram em regime misto, (presencialmente e em teletrabalho) outros 

presencialmente. 

Alguns alunos fizeram Pratica Simulada na Escola (devidamente autorizada pela DGESTE)  

 

No que respeita ao GIC, temos informação de que alguns alunos finalistas foram convidados a 

permanecer na entidade onde estagiaram. 

À semelhança de outros anos letivos, o GIC, sempre que recebe uma proposta, encaminha 

contatos de ex-alunos para entrevistas de estágio/trabalho, os quais, aquando da atualização 

da base de dados (por telefone, para todos os alunos que finalizaram a sua formação no ano 

letivo) se mostram recetivos a entrarem nessa experiência.    

De uma forma geral as parcerias constituem-se como uma mais-valia para o desenvolvimento 

de competências sociais, pessoais e técnicas e para o desenvolvimento da comunidade 

escolar com a comunidade envolvente. 

Com todas estas empresas existem protocolos de estágio, no entanto sugere-se que seja 

formalizado sempre que possíveis protocolos de cooperação como existem com a Fundação 

Calouste Gulbenkian a BTV, a Cofina Media, Media Luso, Câmara Municipal de Lisboa, Escola 

Secundária de Camões, Federação Portuguesa de Judo entre outros. 
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5 - Caracterização da escola – Recursos Humanos no Ano letivo 
2020/2021 

No presente ano letivo a composição dos recursos humanos é que a seguir se apresenta: 

Pessoal Docente 
 

 Pessoal não 
Docente 

 

Professores Internos 7 Administrativos 
Internos 

5 

Professores Externos 7 Administrativos 
Externas 

------------------- 

Formadores Internos 5 Auxiliares de 
Educação Internos 

2 

Formadores Externos 19 Auxiliares de 
Educação Externos 

----------------------- 

Diretor Geral 1 
 

Empregada 
Limpezas Internas 

3 

Diretor Pedagógica 1 
 

Empregada 
Limpezas Externas 

 

 

Com a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade os recursos humanos efetivos na 
escola, são francamente poucos, bastando verificar o Organograma e as funções 
desempenhadas por cada elemento. 
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6 - Competências – Balanço do Plano de formação 

 

Nº Acção de Formação Intervenientes 
Interna/ 
Externa 

Plano de Formação 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 Faltas Escolares - plataforma escolar Docentes Interna Prev.:          x   

Real.:          x   

2 Dinâmicas de Sala de Aula Docentes Interna Prev.: x            

Real.: não realizada            

3 Gestão e Mediação de Conflitos Docentes/ Não Docentes Interna Prev.:  x           

Real.:  não realizada           

4 Dinâmica e Organização da Plataforma 
Informática da EPCI 

Docentes Interna Prev.:   x          

Real.:   não realizada          

5 Alterações Comportamentais 
associadas a deficiência 

Docentes Interna Prev.:     x        

Real.:     não realizada        

6 Atendimento ao Público Não Docentes Interna Prev.:     x        

Real.:     não realizada        

7 Excel Docentes/ Não Docentes Externa Prev.:       x      

Real.:       não realizada      

8 1ºs Socorros Docentes/ Não Docentes Externa Prev.:      x       

Real.:      x       

9 Como lidar com o Stress Docentes/ Não Docentes Interna Prev.:    x         

Real.:    não realizada         

 
10 

Formação em equipamentos para a 
Regie Black Magic - Sessão 1 (8horas) 

 
Docentes/ Não Docentes 

 
Externa 

Prev.:       x      

Real.:       x      

 
11 

Formação em equipamentos para a 
Regie Black Magic - Sessão 2 (8horas) 

 
Docentes/ Não Docentes 

 
Externa 

Prev.:       x      

Real.:       x      

 
 
 
O Plano de Formação para os colaboradores deriva das necessidades de formação constatadas através da aplicação do inquérito “levantamento das 
necessidades de formação” e das necessidades que ocorreram ao longo do ano letivo. Em 2020/2021 não conseguimos cumprir todo o plano, devido à 
pandemia, o que alteou alguns dos nossos focos de atenção, substituindo algumas ações de formação e adiando outras para o próximo ano letivo. Exemplo 
disso foi a necessidade contínua da formação para os professores e formadores darem as aulas à distância através de tutoriais e também para a execução 
de teletrabalho do pessoal não docente, em teletrabalho sempre que era possível. Mesmo assim atingimos a meta estabelecida para 2020/2021. 
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7 - Balanço do Plano anual de Atividades 

1º Período 

Atividades Realizadas 

Visitas de Estudo WorkShops Ações de Sensibilização Eventos 

Cinema 
Filme - LISTEN 
01/10/2020 
Disciplina de Português 

Universo da 
Imagem 
27/11/2020 

Ação de Sensibilização PSP- Escola 
Segura  
Prevenção de riscos 
CANCELADA 

 

Indie Lisboa – Festival Internacional de Cinema 
13/10/2020 
Português/Audiovisuais 

   

Doc Lisboa “Sofia na primeira Pessoa” de Manuel MOZOS 
Português/Audiovisuais 
24-10-2020 

   

Museu e Igreja de São Roque – 
História C A 
29-10-2020 

   

Lisbon Games Week 
21 de Novembro de 2019 âmbito de publicidade 
(CANCELADO) 

   

Teatro. Frei Luís de Sousa 
Português  (CANCELADO) 

   

Agencia Publicitaria Mosca 
22-11-2020 Publicidade (CANCELADA) 

   

Reservatório Mãe de Agua 
28-11-2020– HCA  

   

2º Período 

Atividades Realizadas 

Visitas de Estudo WorkShops Ações de Sensibilização Eventos 

 
Percurso pedestre por Lisboa associado à obra de José 
Saramago Organizado pela Fundação Saramago – 3º ano 
08-01-2020 Português 

 Projeto Tu és Único – Promoção da 
Saúde e Cidadania na Adolescência 
Formação: parceria com o Centro 
de Saúde de Sete Rios 
CANCELADO 

Feira Digital de 
Educação 
 
Mafra 
24/03/ 2021 

Farsa de Inês Pereira  
Português CANCELADA 

 Jornadas de Comunicação e 
Criatividade Fev 2021 CANCELADO 

 

Estúdios RTP 
TAV – Produção 22-01-2020 (CANCELADA) 

   

Fundação Portuguesa das Comunicações  
TIC 27-01-2021 (CANCELADA) 

   

Fundação José Saramago – Onde a Mar acaba e a terra 
espera 
 
23-01-2020- Português CANCELADA 

   

PORTO – Fundação Serralves 
CANCELADO 

   

Fabrica Renova /Conimbriga 
CANCELADA 

   

   FUTURÁLIA 
Cancelado 

3º Período 

Atividades Realizadas 

Visitas de Estudo WorkShops Ações de Sensibilização Eventos 

PORTO – Fundação Serralves 
CANCELADA 

Business 
marketing nas 
redes sociais 
21/05/2021 

 Feira Digital de Educação  
Loures 
29/04/2021 

Fabrica Renova /Conimbriga 
CANCELADA 

   

LXfactory Arte Urbana 
02/06/2021 
Multimédia-  
Turma 1M 
Design 

   

Apresentação de todos os projetos dos alunos 
Presencialmente  
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    7.1 - Apreciação Global 

 
Após a análise dos dados, pode-se concluir que o PAA da Escola Profissional de Comunicação 

e Imagem teve um grau de execução final de 44%. Nesta percentagem, devemos considerar as 

contingências derivadas das medidas emanadas do estado de emergência devido à pandemia 

por Covid-19, durante o segundo e terceiro período, que não permitiram a execução na sua 

totalidade de algumas atividades, levando a alterações no sistema de ensino para o ensino a 

distância e à maioria das atividades que estavam planeadas, canceladas. 

As atividades propostas no Plano Anual de Atividades foram na sua maioria cumpridas durante 

o 1ºperiodo. No 2º 3º período, devido à pandemia, as atividades foram quase todas canceladas 

e as aulas lecionadas à distância. 

Posto isto e, apesar de todas as contingências não controladas, existiu a preocupação 

constante de enquadrar as atividades nos objetivos definidos no Projeto Educativo da Escola. A 

seleção de atividades e recursos pedagógicos inscritos no PAA, procuraram responder à 

diversidade das necessidades e motivações dos alunos, refletindo o esforço que esta escola 

tem vindo a fazer no investimento da qualidade da educação, no combate ao insucesso e na 

orientação e valorização profissional. 

Para melhorar o nível de execução, os professores organizadores, no futuro deverão tentaram 

articular entre as várias disciplinas a organização das mesmas, assim como devem ter 

consciência que o PAA é e deverá ser um conjunto de atividades diversificadas que devem 

constituir-se como um incentivo à participação de todos os intervenientes da comunidade 

educativa, visando uma troca de aprendizagens e experiências indispensáveis para o 

desenvolvimento intelectual, social e afetivo dos nossos alunos. Em relação às atividades 

iremos a partir de agora também planificar mais atividades que possam também ser feitas à 

distância caso seja necessário. 

 

Enumeram-se de seguida algumas sugestões de melhoria, a ter em conta no 
Plano Anual de Atividades do ano letivo seguinte (2020-2021): 
  
• Identificação de causas explicativas do insucesso escolar, intrínsecas ao processo de ensino 
e de aprendizagem e implementação de ações de melhoria;  
• Aumentar o envolvimento dos alunos e dos encarregados de educação através de atividades 
conjuntas;  
• Reforço do trabalho colaborativo dos professores, facilitador da articulação horizontal e 
vertical do currículo, contribuindo para o aumento de atividades interdisciplinares;  
Incentivar a formação de professores, centrada na atualização pedagógica, de modo a conduzir 
a um maior grau de motivação dos alunos e para a melhoria da qualidade do serviço prestado;  
• Incentivar a formação de professores, centrada na atualização pedagógica, de modo a 
conduzir a um maior grau de motivação dos alunos e para a melhoria da qualidade do serviço 
prestado;  
Orientar as estratégias pedagógicas para atividades letivas mais práticas e que vão de 
encontro aos interesses e às características de cada aluno na sua individualidade.  
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8 - Balanço do estado das infraestruturas e necessidades de recursos 

Tipologia: Salas para o desenvolvimento das actividades da área Sociocultural cientificam: 

- 16 Salas de Formação Geral; Espaços Desportivos da AEIST do IST (Instituto Superior 
Técnico) para formação na Disciplina de Educação Física. Salas para o desenvolvimento das 
actividades das áreas Cientifica e Técnica, 4 Salas de Informática (Informática; MAC; 
Multimédia e Portátil);2 Laboratórios (Fotografia e Imagem Digita,4 Estúdios (Áudio; 2 de 
Imagem e 2 Régie).Equipamentos oficinais: INFORMATICA:42 PC;14 Mac; 
FOTO:Ampliadores,Marginadores,Revógios,tanques,Polymax,5 Nikon F55,2 Nikon D40;2 
Pentax P30; 4 DSLR´s Canon; 
 
ÁUDIO:Mesa Mistura, Meter Bridge ,Gravador, 3Gravadores Audio digitais portáteis; Interface 
Midi, Sintetizador; Módulo de Sons, Processador de Efeitos, Enhancer, Analisador de 
Espectro/EQ; Compressores, Gates, Rack Jack, Amplificadores, Pre-Amp, Mesa de Mistura, 
Instrumentos musicais e microfones; 
IMAGEM:3 BETACAM,2 Colunas Sony, Tripés; JVC ProHD, Follow Spot, projectores, 2Kits.  
 
Iluminação:Perche,4 DVCAM,3 Câmara JVC,7 Mini DV,4 Tripés Libec,Microfones,DVDs,3 
Sony 1000 E, Teleponto; 
RÉGIE:6 TV; DVDs,Ups, Decks Áudio STR-BE405/CDP-211/JE520,Amplificadores,Mesa de 
som, Sony 8/Soundcraft, Mesa de Luz, viewfinder DXF-41,Headset,Intercom Type, bateria, 
Punhos zoom, Distribuidor Vídeo.  
 
Equipamentos salas teóricas: TVs; Videoprojectores Fixos; Videoprojectores móveis; 
Retroprojectores; Quadros Interactivos; Beam .Projection DVDs e Videogravadores; Softwares- 
windows 10; Adobe CC 2017; Protools; Instalações: 
 
A EPCI está equipada com uma sala de Estudo que inclui uma Biblioteca/Mediateca. Os 
Alunos da Escola têm a possibilidade de utilizar todos os equipamentos, incluindo Estúdios 
Técnicos quando estes não estão a ser utilizados para formação. Áreas Sociais: A Escola 
possui áreas sanitárias para Alunos, Pessoal Docente e Não Docente adequada a capacidade 
da Escola, existindo sanitários para pessoas de mobilidade reduzida. A Escola possui salas de 
convívio/refeições para a população escolar. A iluminação de todas as salas da Escola é 
natural. Climatização/Arejamento. 
A Escola é constituída por dois Edifícios, o primeiro a climatização e a ventilação é mecânica e 
existe a possibilidade desta ser natural. No segundo Edifício 70% da climatização e a 
ventilação é mecânica, a restante é natural.  
Embora a direção tenha começado a substituir os computadores nas salas de informática, é 
necessário no próximo ano letivo continuar este processo de atualização/renovação. 
Pretende-se também adquirir algum equipamento para o laboratório de Audiovisuais/Régi e 
Estúdio para o ano letivo 2021/2022. 
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9 - Indicadores Eqavet  

 
A equipa de avaliação interna da EPCI, no seu processo de autoavaliação das práticas e 

processos tendo em conta os dados recolhidos pelo Gabinete de Estágios e Saídas 

Profissionais (GESP), efetua a recolha e tratamento dos dados referentes aos 4 indicadores 

EQAVET selecionados pela ANQEP, no ciclo 2016_2019, apresentados no quadro resumo: 

 
CICLO DE FORMAÇÂO 2016_2019 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 48,8% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 44,8% 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 4,0% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 63,9% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 31,1% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 9,8% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 6,6% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 16,4% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 24,6% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 
 

14,8% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 
 

9,8% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações 
 

3,3% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 8,2% 

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

41,0% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 8,8% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 31,1% 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 0,0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 0% 

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

0% 

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

0% 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 
(a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito 
satisfeito, sendo que no apuramento da média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito 
satisfeito") 

0% 

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

0% 
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Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

0% 

 
 

 
 

Indicadores referentes aos 3ºs anos ano letivo 2020/2021 (situação em Setembro 
2021) 

 
– Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos 

 
 

 
Neste indicador podemos analisar a informação referente à conclusão dos cursos no Ciclo de 
Formação 2018/2021. 
Do total de 88 formandos matriculados no 3º ano do ano lectivo 2020/2021, 53 (60,2%) 
concluíram o curso (53 (100,0%) nos 3 anos do Ciclo de Formação e 0 (0%) posteriormente), 
33 (37,5%) ainda não concluíram os respectivos cursos e 2 (2,3%) desistiram. 
 
– Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos 
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Neste indicador podemos analisar a informação referente à colocação após conclusão dos 
cursos no Ciclo de Formação 2018/2021 
Do total de 53 formandos que concluíram os respectivos cursos, 10 (18,9%) estão 
empregados, 26 (49,1%) prosseguiram os estudos, 9 (17%) estão à procura de emprego, 5 
(9,4%) estão em outras situações e 3 (5,7%) estão numa situação desconhecida. 

 
Registo de Informação sobre Diplomados a trabalhar na respectiva Área de 

Educação e Formação 

 
 

Neste indicador podemos analisar a informação referente aos Diplomados do Ciclo de 
Formação 2018/2021 a trabalhar na respectiva Área de Educação e Formação. 
Do total de 10 formandos empregados, 1 (10%) estão a trabalhar na Área de Educação e 
Formação do respectivo curso e 9 (90%) noutras áreas. 

 
 

9.1- Indicadores EQAVET, com as respetivas metas e os resultados 
alcançados 

 

9.1.1 -. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos  

Ciclo de Formação Taxa de Conclusão 

2014-2017 14,8% 

2015-2018 54,1% 

2016-2019 48,8 

2017-2020 48,4 

 

Comentários: Comparando os resultados com as metas propostas verificamos 

que os objetivos foram atingidos, embora a taxa de conclusão ficasse um 

pouco aquém do pretendido, mais uma vez devido á taxa de desistência. Não 

podemos esquecer que o ano leivo 2019/2020 foi marcado por muitas 

alterações devido necessidade de implementação de E@D. 
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9.1.2 - Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após 
Conclusão dos Cursos  

Ciclo de Formação Taxa de Colocação no Mercado 
2014-2017 73,8 

2015-2018 51,5 

2016-2019 63,9 
Comentários: Os objetivos foram atingidos, verifica-se que sempre que a 

percentagem de colocação dos alunos sobe a taxa de prosseguimentos de 

estudos desce e vice versa 

 

9.1.3 - Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Diplomados em 
Prosseguimento de Estudos 

Ciclo de Formação Taxa de Prosseguimento de Estudos 
2014-2017 19,0 

2015-2018 28,8 

2016-2019 24,6 
 

Comentário:  

No ciclo 2014/2017 maioritariamente os alunos foram colocados a trabalhar, 

nos ciclos seguintes verificamos que a percentagem de prosseguimento de 

estudos subiu e depois volta a descer, mas sempre refletida na taxa de 

colocação no mercado de trabalho. 

 

9.1.4 - Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre Diplomados a 
trabalhar na respetiva Área de Educação e Formação  

Ciclo de Formação 
Taxa de Diplomados a exercer profissões 

relacionadas com o Curso 
2014-2017 40,5 

2015-2018 30,3 

2016-2019 8,8 
Comentários: Verifica-se que em 2016/2019 a taxa de prosseguimento de 

estudos subiu, mas 31,1% dos alunos estão a trabalhar em profissões não 

relacionadas com os cursos, devido a problemas financeiros nas suas famílias.  

 

9.1.5 - Indicador EQAVET 6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos 
Empregadores 

Ciclo de Formação Taxa de Satisfação 
Média de satisfação dos 

empregadores  
2014-2017 4 3,7 (numa escala de 1 a 4) 

2015-2018 4 3,6 (numa escala de 1 a 4) 

2016-2019 ----- 3,8 (numa escala de 1 a 4) 
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Comentário: O indicador acima apresentado 6b3) nem sempre é fácil de medir, mas os  os 

dados obtidos foram muito bons, à exceção do ciclo 2016/2019, uma vez que um ano depois o 

desemprego nos audiovisuais e no setor das artes, aumentou temporariamente devido à 

pandemia e também porque muitos ex alunos se encontravam em teletrabalho. Face a esta 

situação já estamos a preparar ações de melhoria. 
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10- Resultados da avaliação interna da Escola – Stakeholders 
2020/2021 

A EPCI, no âmbito a implementação do sistema de Garantia da Qualidade EQAVET aplicou 
mais uma vez e de uma forma melhorada questionários de satisfação aos seus stakeholders 
(pessoal docente e não docente, alunos, encarregados de educação, entidades de acolhimento 
de FCT, alunos em FCT e satisfação de alunos face ao desempenho dos professores) sobre a 
escola, os seus processos formativos e desempenho relativo ao ano letivo 2020/2021, cujos 
resultados se apresentam a seguir.  

 

10.1 - Avaliação da escola pelo pessoal docente e não docente 

A avaliação feita pelo pessoal docente e não docente nos parâmetros: a integração na filosofia 
da escola, o ambiente de trabalho, a segurança no trabalho, a criatividade no desempenho das 
funções e sobre a disponibilidade da Direção Pedagógica, apresentando as seguintes 
percentagens 

 

10.1.1 - Há quanto tempo trabalha na EPCI? 

 

 

10.1.2 - Sente-se bem integrado na filosofia da escola? 

 

 

95%

5%

Sim Não
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10.1.3 - Considera que a EPCI proporciona um bom ambiente de trabalho? 

 

 

 

10.1.4 - A escola proporciona-lhe segurança no desempenho da sua atividade 
profissional? 

 

 

10.1.5 - Sente que a EPCI lhe permite ter criatividade/liberdade na forma como 
desempenha as suas Funções? 

 

 

 

95%

5%

Sim Não

95%

5%

Sim Não

100%

0%

Sim Não
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10.1.6 - A Direção Pedagógica da EPCI tem disponibilidade/receptividade para 
o/a receber sempre que necessita? 

 

- 

 

10.2- Inquérito de satisfação da Escola e do curso, pelos alunos 

A avaliação feita pelos alunos numa escala de 1 a 4 na seguintes questões: 

 

10.2.1 - Como classificas o ambiente geral da EPCI? 

 

 

 

100%

0%

Sim Não
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10.2.2 - Como classifica o nível de exigência da EPCI? 

 

 

 

10.2.3 - Como classifica as instalações da EPCI? 
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10.2.4 - Consideras que o curso te prepara bem para o futuro profissional? 

 

 

 

10.2.5 - Como classificas a adequação do curso às tuas expectativas 

 

 

 

35
23

53

4 6 3

MRPP Mult TAV

Curso 

Sim Não

90%

10%

Total 

Sim Não
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10.3- Inquérito de satisfação face ao desempenho do diretor/a de 
turma pelos alunos/as 

Foram colocadas as seguintes questões os/as alunos/as acerca do desempenho do diretor de 

turma, numa escada de 1 a 4: 

10.3.1 - Esclarecimento de Dúvidas: 

 

 

10.3.2 - Orientação: 
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10.3.4 - Motivação e Reforço Positivo 

 

 

 

10.3.5 - Contactos com o/a Encarregado/a de Educação 
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10.3.6 - De uma forma geral o desempenho do DT foi: 
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10.4 - Avaliação dos pelos Encarregados de Educação 

Numa escala de 1 a 4, pronunciaram-se sobre as seguintes questões: 

 

10.4.1 - Como Conheceu a EPCI? 

Como conheceu a EPCI?

7

16

7

19

2

18

Através das 
orientadoras 

escolares

Comunicação em 
redes sociais

Recomendação de 
outros EE

Recomendação de 
alunos ou de ex-

alunos

Por indicação do ME Outro

 

 

 

10.4.2 - Está satisfeito com a progressão do/a seu/sua educando/a ? 
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10.4.3 - Está satisfeito(a) com a frequência com que recebe informações sobre o 
seu(ua) educando(a) através do(a) DT? 

 

 

10.4.4 - Consulta regularmente a informação facultada na plataforma digital da 
EPCI? 

 

 

10.4.5 - Considera válidos os métodos de ensino utilizados na EPCI?  

 

 

 

61%
39%

Sim
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10.4.6-Considera que a EPCI pode ajudar futuramente na integração do seu(ua) 
educando(a) no mercado de trabalho 

 

 

10.4.7 - De uma forma geral, o seu(ua) educando(a) está satisfeito(a) com a 
EPCI?  

 

 

10.4.8- De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação relativamente à 
implementação do processo de E@D?  

 

Os inquéritos de satisfação dos encarregados de educação revelam uma tendência de elevado 

grau de satisfação, no entanto podemos verificar, que embora a comunicação com o diretor de 

turma seja bastante positiva, muitos pais/EE continuam a não consultar com regularidade a 

plataforma da EPCI, onde são partilhadas todas as informações sobre percurso escolar do seu 

educando. 
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10.5 - Satisfação global dos alunos em relação ao trabalho 
desenvolvido pelos professores e formadores 

10.5.1- Foram cumpridos os objectivos das disciplinas /UFCD?  

 

10.5.2 - Os conteúdos lecionados corresponderam às expectativas 

 

10.5.3 - Os conteúdos teóricos abordados foram completados com 
actividades práticas?  
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10.5.3 - Os meios utilizados facilitaram a compreensão dos 
conteúdos?  

 

10.5.5 - Os professores e formadores utilizaram estratégias e recursos 
adequados?  

 

10.5.6 - Os manuais, livros e documentação distribuída e recomendada 
facilitaram a aprendizagem?  
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10.5.7 - De uma forma geral os professores e formadores dominaram os 
conteúdos?  

 

 

10.5.8 - Os professores e formadores demonstraram conhecimentos 
actualizados?  

 

 

10.5.9 - Os professores e formadores fizeram a articulação entre a componente 
teórica e prática?  
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10.5.10 - Os professores e formadores promoveram as competências eficazes de 
comunicação?  

 

10.5.11 - Os professores e formadores facilitaram a comunicação?  

 

10.5.12 - De uma forma geral os professores e formadores foram assíduos?  
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10.5.13 - De uma forma geral os professores e formadores foram pontuais?  

 

10.5.14 - De uma forma geral o meu grau de satisfação face aos professores e 
formadores da EPCI é :  

 

10.5.15 - De uma forma geral a avaliação que atribui às disciplinas/UFCD 
lecionadas durante o ano letivo 2020/2021 é: 

 

Em relação à satisfação dos alunos em relação aos professores e formadores, os dados 

apresentados são dados de carater geral, no entanto os formandos manifestaram o seu grau 

de satisfação em relação ao trabalho desenvolvido por cada professor/formador nas 

disciplinas/UFCD que lecionou. 
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10.6. Avaliação da Escola pelos alunos em FCT 

No sentido de percebermos se os/as alunos/as se sentiram bem preparados/as pela EPCI para 

realizar o seu estágio, numa escala de 1 a 4, foram colocadas as seguintes questões em 

relação a vários aspetos, quando terminaram a FCT na empresa: 

 

10.6.1 - Competências técnicas – domínio de:  

10.6.1.1 - Conhecimentos 

 

 

 

10.6.1.2 - Planeamento, organização e execução de tarefas nos prazos definidos 
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10.6.1.3 - Responsabilidade e autonomia na realização de tarefas 

 

 

10.6.1.4 - Responsabilidade e autonomia, proatividade, antecipando 
necessidades 
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10.6.1.5 -Comunicação e relações interpessoais/Criação de empatia com quem 
comunica 

 

 

 

10.6.1.6 - Trabalho em equipa, relacionamento com os superiores hierárquicos 
de forma a criar um bom ambiente de trabalho 
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10.6.1.7 - Trabalho em equipa, relacionamento com os pares de forma a criar 
um bom ambiente de trabalho 

 

 

 

10.6.1.8 - Considera que o curso o(a) preparou bem para o desempenho na FCT 
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10.7 - Avaliação da escola pelas entidades de acolhimento /FCT 

No final do da FCT, as empresas parceiras, para alem de avaliarem os alunos responderam a 

um questionário sobre os conhecimentos demonstrados pelos alunos/as e sobre a escola, 

numa escala de 1 a 4 com os seguintes resultados: 

10.7.1 -Competências técnicas – domínio de Conhecimentos dos estagiários 

 

 

10.7.2 - Planeamento e organização e execução de tarefas nos prazos definidos 
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10.7.3 -Responsabilidade e autonomia na realização de tarefas 

 

 

 

10.7.4 - Proatividade antecipando necessidades. 
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10.7.5- Comunicação e relações interpessoais, criação de empatia com quem 
comunica 

 

 

 

10.7.6 - Trabalho em equipa, relacionamento com os superiores hierárquicos de 
forma a criar um bom ambiente de trabalho 
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10.7.7 - Relacionamento com os pares de forma a criar um bom ambiente de 
trabalho 

 

 

 

10.7.8 - Considera que a formação adquirida na EPCI preparou bem o(a) 
estagiário(a) para o desempenho da função? 
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10.7.9 - Na aceitação do(a) estagiário(a), a escola frequentada foi um critério? 

 

 

 

Relativamente aos resultados, os inquéritos das entidades de acolhimento dos alunos 

em FCT, no ano 2020/2021, revelam uma tendência de elevado grau de satisfação. 

Não devemos deixar de mencionar que alguns alunos realizaram Prática Simulada na 

escola, autorizada pela Dgeste, devido à pandemia, uma vez que muitas das 

empresas não puderam aceitar os alunos em Abril. Nem todas as empresas 

responderam aos questionários mas todas enviaram o seu relatório de avaliação do 

estagiário com um parecer muito positivo na sua esmagadora maioria. 

1

6 6

2 1

7

M R P P M U L T T A V

CURSOS

Sim Não
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11- Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da 
qualidade e a participação dos Stakholders internos e externos na 
melhoria contínua da Oferta de EFP 

A aplicação do ciclo de garantia da qualidade constituiu um passo determinante na melhoria do 
funcionamento desta instituição. A implementação do Sistema de Garantia da Qualidade 
implicou uma profunda revisão e atualização dos documentos estruturantes como: o Projeto 
Educativo; o Regulamento Interno; o Plano Anual de Atividades desenvolvimento e da 
Plataforma da EPCI. Com a implementação deste sistema foram estabelecidos e reformulados 
objetivos e metas mensuráveis cujos resultados foram objeto de avaliação e de revisão com o 
propósito de se obter uma melhoria contínua. Na aplicação deste processo é necessário a 
participação e envolvimento de todos os stakeholders.  
Os stakeholders internos contribuíram ativamente na definição de estratégias que 
possibilitaram o alcance das metas atingidas.  
Os stakeholders externos contribuíram para a orientação da oferta educativa de acordo com as 
necessidades locais e regionais. Este sistema, também contribui para a definição de melhorias 
processuais e documentais seguras e de fácil controlo e monitorização e implicou uma maior e 
mais facilitada comunicação entre todos os intervenientes, internos e externos. 
É inegável que o Sistema de garantia da Qualidade, alinhado com o EQAVET, é uma 
ferramenta importantíssima que contribui para a melhoria da organização e para o sucesso da 
oferta. 
A definição de metas e objetivos, a adoção de ações sistemáticas e periódicas para assegurar 
a monitorização e o cumprimento das metas definidas, a análise, avaliação e correção dos 
procedimentos e adequação das estratégias definidas para a sua concretização são 
procedimentos que consubstanciam o processo de melhoria contínua da organização. 
Em prol, da melhoria continua e da concretização dos objetivos, desenvolvemos uma estratégia 
que engloba um leque alargado de stakeholders (internos e externos) toda a comunidade 
escolar, professores, alunos e corpo docente e não docente, empresas, instituições, etc., na 
construção de um modelo pedagógico coerente alinhado com os objetivos pretendidos 
Mais uma vez a análise efetuada aos questionários foi alvo de reflexão alargada e assume-se 
como um excelente contributo para o processo de melhoria da qualidade que a EPCI está em 
penhada em implementar. 
A EPCI sempre atenta à necessidade dos seus alunos pretende no ano letivo 2021/22 
intensificar a ação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva com o objetivo de: 
continuar a propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; acompanhar, 
monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; prestar 
aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 
acompanhar o programa de recuperação de aprendizagens.  
No sentido de diminuir a taxa de módulos em atraso e, por sua vez, aumentar a taxa de 
conclusão dos cursos propõe-se uma maior aplicação de Planos de Atividades de 
Recuperação das Aprendizagens, revisão do regulamento das épocas de recuperação, uma 
mais eficaz intervenção dos serviços de Psicologia e Orientação Escolar. Pretende-se ainda 
sensibilizar o pessoal docente no sentido de adotar estratégias de ensino, baseadas em 
atividades práticas, trabalho colaborativo, trabalho interdisciplinar com o objetivo de 
incrementar nos alunos uma maior satisfação pelo curso e pela Escola.  
 
Esperamos no próximo ano voltar a apresentar todos os projetos dos alunos presencialmente 

na escola como sempre fizemos com a presença dos pais/EE, o que não nos foi possível este 

ano, que devido à Pandemia, tivemos que o fazer à distância, ou em regime misto, embora 

com uma boa taxa de sucesso.   
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12- Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa  

12.1 Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a 
alcançar 

Área de 

Melhoria 

Descrição da Área de 

Melhoria 
Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a 

alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto 

de partida) 

AM1 

Participação do Stakeholders 

(Conselho Consultivo), 

designadamente na definição 

de metas e objetivos 

O1 
Aumentar o envolvimento dos 

Stakeholders, 

 
Conclusão dos Cursos 

Profissionais 
02 

Aumentar a taxa de conclusão no 

tempo previsto para 54,1% partindo 

do valor de referência de 48,8% 

AM2 Comunicação com diplomados O3 

Aumentar a percentagem de 

diplomados contactados para 70,1% 

partindo de um valor de referência 

de 63,9% 

AM3 
Auscultação às entidades 

empregadoras 
04 

Aumentar a percentagem de 

empregadores inquiridos para 20%, 

partindo do valor de referência de 

16,7% 

AM4 Divulgação 05 

Divulgar o Plano de Ação, resultados 

dos indicadores em uso, relatórios 

de avaliação, planos de melhoria, 

quer através de canais de 

comunicação tradicionais, quer 

através das novas tecnologias  

 
 
 
 
 
 

12.2 Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização  

Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data 

Conclusão 
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(mês/ano) 

AM1 

A1 
Realizar duas reuniões de Conselho Consultivo 

por ano 
março 2021 Abril2022 

A2 
 Contactar os stakeolders, sempre que se 

justifique e solicitar a sua participação 
setembro2021 julho2022 

 A3 

Melhorar o processo de recuperação de 

módulos/épocas de recuperação, com vista a 

aumentar as taxas de sucesso 

setembro2021 julho2022 

AM2  A4 

Preparar palestras com os diplomados no sentido 

de sensibilizar para a importância da 

comunicação com a escola 

janeiro 2021 Julho2022  

 A5 

Divulgar documento para os diplomados a 

sensibilizar para a importância da manutenção da 

comunicação com a escola 

 Janeiro 2021 Julho2022 

AM3 A6 

Divulgar documento de sensibilização para os 

empregadores (via correio eletrónico com vista a 

sua participação na avaliação do grau de 

satisfação da utilização das competências dos 

diplomados 

outubro2021 junho2022 

AM4 A7 

Tendo em conta o perfil de competências exigido 

para as funções desempenhadas pelos 

colaboradores, identificar necessidades de 

formação 

Setembro 2021 Janeiro2022 
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13. Considerações Finais 

 
A implementação do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o Quadro Europeu 
EQAVET contribui para uma gestão mais eficiente. A implementação deste sistema alertou-nos 
para a importância do funcionamento global e integrado de todos os seus intervenientes. 
Assim, foi necessário um esforço no desempenho de todos os intervenientes na normalização 
e otimização dos processos e procedimentos. Colocou-se em evidência o envolvimento dos 
stakeholders, quer internos quer externos. Obrigou-se a uma permanente reflexão e 
consequentes ações no sentido da criação de estratégias a fim de obter melhores resultados. A 
implementação deste sistema implicou um trabalho contínuo para garantir uma melhoria 
contínua, através do planeamento, implementação, avaliação e revisão - Ciclo PDCA.  
Na análise do presente Relatório de Autoavaliação, constata-se um grau de satisfação muito 
positivo, face ao processo de Gestão da Qualidade ainda em fase de implementação e 
otimização, mas revelador da percepção da necessidade de cumprimento de objetivos 
propostos, da organização documental, da implementação de sequencial dos processos e da 
monitorização de indicadores. 
Esta melhoria contínua assume-se como essencial no sentido de promover um ensino de 
qualidade aos nossos alunos, partindo do princípio que esta só é atingida com a participação e 
o esforço de todos os stakeholders (internos e externos). 
 

 

 

 

 


	1 - Breve enquadramento dos objetivos estratégicos
	2 - Objetivos estratégicos
	3 - Metas a atingidas em 2020/2021
	3.1 - Comentário aos dados atingidos em 2020/2021

	4 - Caracterização da Escola – Parcerias
	4.1 - Dados do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da EPCI- 2020/ 2021

	5 - Caracterização da escola – Recursos Humanos no Ano letivo 2020/2021
	6 - Competências – Balanço do Plano de formação
	7 - Balanço do Plano anual de Atividades
	7.1 - Apreciação Global

	8 - Balanço do estado das infraestruturas e necessidades de recursos
	9 - Indicadores Eqavet
	9.1- Indicadores EQAVET, com as respetivas metas e os resultados alcançados
	9.1.1 -. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos
	9.1.2 - Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos
	9.1.3 - Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Diplomados em Prosseguimento de Estudos
	9.1.4 - Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre Diplomados a trabalhar na respetiva Área de Educação e Formação
	9.1.5 - Indicador EQAVET 6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores


	10- Resultados da avaliação interna da Escola – Stakeholders 2020/2021
	10.1 - Avaliação da escola pelo pessoal docente e não docente
	10.1.1 - Há quanto tempo trabalha na EPCI?
	10.1.2 - Sente-se bem integrado na filosofia da escola?
	10.1.3 - Considera que a EPCI proporciona um bom ambiente de trabalho?
	10.1.4 - A escola proporciona-lhe segurança no desempenho da sua atividade profissional?
	10.1.5 - Sente que a EPCI lhe permite ter criatividade/liberdade na forma como desempenha as suas Funções?
	10.1.6 - A Direção Pedagógica da EPCI tem disponibilidade/receptividade para o/a receber sempre que necessita?

	10.2- Inquérito de satisfação da Escola e do curso, pelos alunos
	10.2.1 - Como classificas o ambiente geral da EPCI?
	10.2.2 - Como classifica o nível de exigência da EPCI?
	10.2.3 - Como classifica as instalações da EPCI?
	10.2.4 - Consideras que o curso te prepara bem para o futuro profissional?
	10.2.5 - Como classificas a adequação do curso às tuas expectativas

	10.3- Inquérito de satisfação face ao desempenho do diretor/a de turma pelos alunos/as
	10.3.1 - Esclarecimento de Dúvidas:
	10.3.2 - Orientação:
	10.3.4 - Motivação e Reforço Positivo
	10.3.5 - Contactos com o/a Encarregado/a de Educação
	10.3.6 - De uma forma geral o desempenho do DT foi:

	10.4 - Avaliação dos pelos Encarregados de Educação
	10.4.1 - Como Conheceu a EPCI?
	10.4.2 - Está satisfeito com a progressão do/a seu/sua educando/a ?
	10.4.3 - Está satisfeito(a) com a frequência com que recebe informações sobre o seu(ua) educando(a) através do(a) DT?
	10.4.4 - Consulta regularmente a informação facultada na plataforma digital da EPCI?
	10.4.5 - Considera válidos os métodos de ensino utilizados na EPCI?
	10.4.6-Considera que a EPCI pode ajudar futuramente na integração do seu(ua) educando(a) no mercado de trabalho
	10.4.7 - De uma forma geral, o seu(ua) educando(a) está satisfeito(a) com a EPCI?
	10.4.8- De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação relativamente à implementação do processo de E@D?

	10.5 - Satisfação global dos alunos em relação ao trabalho desenvolvido pelos professores e formadores
	10.5.1- Foram cumpridos os objectivos das disciplinas /UFCD?
	10.5.2 - Os conteúdos lecionados corresponderam às expectativas
	10.5.3 - Os conteúdos teóricos abordados foram completados com actividades práticas?
	10.5.3 - Os meios utilizados facilitaram a compreensão dos conteúdos?
	10.5.5 - Os professores e formadores utilizaram estratégias e recursos adequados?
	10.5.6 - Os manuais, livros e documentação distribuída e recomendada facilitaram a aprendizagem?
	10.5.7 - De uma forma geral os professores e formadores dominaram os conteúdos?
	10.5.8 - Os professores e formadores demonstraram conhecimentos actualizados?
	10.5.9 - Os professores e formadores fizeram a articulação entre a componente teórica e prática?
	10.5.10 - Os professores e formadores promoveram as competências eficazes de comunicação?
	10.5.11 - Os professores e formadores facilitaram a comunicação?
	10.5.12 - De uma forma geral os professores e formadores foram assíduos?
	10.5.13 - De uma forma geral os professores e formadores foram pontuais?
	10.5.14 - De uma forma geral o meu grau de satisfação face aos professores e formadores da EPCI é :
	10.5.15 - De uma forma geral a avaliação que atribui às disciplinas/UFCD lecionadas durante o ano letivo 2020/2021 é:

	10.6. Avaliação da Escola pelos alunos em FCT
	10.6.1 - Competências técnicas – domínio de:
	10.6.1.1 - Conhecimentos
	10.6.1.2 - Planeamento, organização e execução de tarefas nos prazos definidos
	10.6.1.3 - Responsabilidade e autonomia na realização de tarefas
	10.6.1.4 - Responsabilidade e autonomia, proatividade, antecipando necessidades
	10.6.1.5 -Comunicação e relações interpessoais/Criação de empatia com quem comunica
	10.6.1.6 - Trabalho em equipa, relacionamento com os superiores hierárquicos de forma a criar um bom ambiente de trabalho
	10.6.1.7 - Trabalho em equipa, relacionamento com os pares de forma a criar um bom ambiente de trabalho
	10.6.1.8 - Considera que o curso o(a) preparou bem para o desempenho na FCT

	10.7 - Avaliação da escola pelas entidades de acolhimento /FCT
	10.7.1 -Competências técnicas – domínio de Conhecimentos dos estagiários
	10.7.2 - Planeamento e organização e execução de tarefas nos prazos definidos
	10.7.3 -Responsabilidade e autonomia na realização de tarefas
	10.7.4 - Proatividade antecipando necessidades.
	10.7.5- Comunicação e relações interpessoais, criação de empatia com quem comunica
	10.7.6 - Trabalho em equipa, relacionamento com os superiores hierárquicos de forma a criar um bom ambiente de trabalho
	10.7.7 - Relacionamento com os pares de forma a criar um bom ambiente de trabalho
	10.7.8 - Considera que a formação adquirida na EPCI preparou bem o(a) estagiário(a) para o desempenho da função?
	10.7.9 - Na aceitação do(a) estagiário(a), a escola frequentada foi um critério?


	11- Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos Stakholders internos e externos na melhoria contínua da Oferta de EFP
	12- Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa
	12.1 Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar
	12.2 Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização

	13. Considerações Finais

