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1. Breve enquadramento dos objetivos estratégicos  

A autoavaliação do Externato Santa Clara – Beatriz Ribeiro e Filhos, Lda. 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 política de qualidade do Externato Santa Clara é a pedra basilar para o desenvolvimento da sua 

visão, missão e valores, com vista à sua melhoria contínua, explicitando num horizonte de três 

anos, as metas e as estratégias da sua função educativa para o triénio 2019/2022. No sentido de 

conseguir alcançar com sucessos os objetivos gerais definidos, foram estabelecidas metas, 

representadas nos objetivos específicos, que irão servir de como base de orientação para o 

alcance dos mesmos.  

Objetivos Gerais  
1. Aumentar o sucesso escolar dos alunos  

2. Intensificar o relacionamento da Escola com as Empresas  

3. Estimular a prática da educação por projeto    

4. Impulsionar a Educação para a Cidadania  

     
Objetivos específicos 

1.  No âmbito do sucesso escolar dos alunos 
a) Diminuir a taxa de desistências. 

b) Aumentar a taxa de conclusão dos alunos que frequentam o ciclo de formação completo. 

c) Diminuir o número de alunos com módulos em atraso e o seu montante global. 

d) Diminuir o seu absentismo injustificado e o número de horas que precisam ser 

compensadas. 

e) Desenvolver estratégias de apoio ao desenvolvimento de estudos; 

f) Acompanhar a inserção no mercado de trabalho/prosseguimento de estudos. 

 
2. No âmbito da promoção da relação Escola/Empresas  
a) Angariação de parcerias estratégicas  

b) Promover sessões técnicas com empresários na escola ou nas empresas  

c) Organização e dinamização de atividades impulsionadoras (visitas de estudo, dia do 

emprego, ...)  
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d) Adaptar/Atualizar conteúdos lecionados às necessidades da realidade empresarial  

3. No âmbito de estimular a prática da educação por projeto  
a) Aumentar as competências dos alunos sobre temas relevantes, controversos e atuais, 

melhorando a sua compreensão em função de uma finalidade real.  

b) Promover a autonomia dos alunos 

c) Proporcionar aos alunos a aplicação dos conhecimentos em ação de modo a resolver 

problemas por meio da interação. 

d) Permitir que os alunos entendem modos de estruturar o seu percurso de investigação, 

concretizam ideias e planos, aprendem conhecimentos novos, desenvolvem 

competências como: conhecer os próprios interesses; realizar ações em colaboração 

com colegas; configurar um problema; analisar, relacionar, produzir e compartilhar 

conhecimentos; transformar planos em ação; analisar o processo vivido de modo crítico; 

ter responsabilidade. 

4. No âmbito de impulsionar a Educação para a Cidadania  
a) Desenvolver capacidades de análise de informação, do pensamento crítico e de 

argumentação, para formar opiniões fundamentadas. 

b) Desenvolver o espírito de iniciativa dos alunos enquanto construtores sociais do seu 

percurso de vida. 

c) Aprofundar o funcionamento democrático da escola. 

d) Desenvolver projetos com a comunidade, promovendo valores como a justiça social, a 

igualdade, a coragem e a solidariedade.  

Objetivos do Plano Anual de Atividades (PAA) 
O Plano Anual de Atividades é o documento de planeamento que tem como finalidade a 

melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos no contexto da escola e no 

contexto profissional. O Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 2019/2020 assenta nos 

seguintes objetivos: 

• Desenvolver estratégias de aproximação entre a Escola e o Mundo do Trabalho e 

favorecer o desenvolvimento de aptidões vocacionais e profissionais; 

• Desenvolver atividades de complemento curricular de forma a aprofundar os 

conhecimentos, assegurando a integração na sociedade; 

• Criar as condições que permitam a solidificação e aprofundamento da autonomia 

pessoal conducente a uma realização individual e socialmente gratificante; 

• Prestar serviços educativos na base de uma troca e enriquecimento mútuos. 
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2. Metas e estratégias 2019-2020 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS 

Aumentar o sucesso 
escolar dos alunos  

Situação Atual 
2019/2020 – 85 % 

 
Metas a atingir 
2020/2021 – 90% 
2021/2022 – 95% 
 

- Diminuir a taxa de desistências. 

- Aumentar a taxa de conclusão dos alunos que 

frequentam o ciclo de formação completo. 

- Diminuir o número de alunos com módulos em 

atraso e o seu montante global. 

- Diminuir o seu absentismo injustificado e o 

número de horas que precisam ser compensadas. 

- Desenvolver estratégias de apoio ao 

desenvolvimento de estudos; 

- Acompanhar a inserção no mercado de 

trabalho/ prosseguimento de estudos. 

Intensificar o 
relacionamento da 

escola com as 
empresas  

 

Situação Atual 
2019/2020 – 55% 
 
Metas a atingir 
2020/2021 – 70% 
2021/2022 – 80% 

- Angariação de parcerias estratégicas  

- Promover sessões técnicas com empresários na 

escola ou nas empresas  

- Organização e dinamização de atividades 

impulsionadoras (visitas de estudo, dia do 

emprego, ...)  

- Adaptar/Atualizar conteúdos lecionados às 

necessidades da realidade empresarial 

Estimular a prática 
da educação por 

projeto    
 

Situação Atual 
2019/2020 – 50% 
 
Metas a atingir 
2020/2021 – 75% 
2021/2022 – 100% 

- Aumentar as competências dos alunos sobre 

temas relevantes e atuais, melhorando a sua 

compreensão em função de uma finalidade real.  

- Promover a autonomia dos alunos 

- Proporcionar aos alunos a aplicação dos 

conhecimentos em ação de modo a resolver 

problemas por meio da interação. 

- Permitir que os alunos entendem modos de 

estruturar, concretizam ideias e planos, 
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aprendem conhecimentos novos, desenvolvem 

competências como: conhecer os próprios 

interesses; realizar ações em colaboração com 

colegas; configurar um problema; analisar, 

relacionar, produzir e compartilhar 

conhecimentos; transformar planos em ação; 

analisar o processo vivido de modo crítico; ter 

responsabilidade. 

Impulsionar a 
Educação para a 

Cidadania  
 

Situação Atual 
2019/2020 – 45% 
das turmas  

 
Metas a atingir 
2020/2021 – 60% 
2021/2022 – 80% 

- Desenvolver capacidades de análise de 

informação, do pensamento crítico e de 

argumentação, para formar opiniões 

fundamentadas. 

- Desenvolver o espírito de iniciativa dos alunos 

enquanto construtores sociais do seu percurso de 

vida. 

- Aprofundar o funcionamento democrático da 

escola. 

- Desenvolver projetos com a comunidade, 

promovendo valores como a justiça social, a 

igualdade, a coragem e a solidariedade. 
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3. Caraterização da Escola - Pedagógica  

Ano de 
escolaridade 

Curso Turma Nº alunos 
Iniciaram 

Nº alunos 
Concluíram 

8º 
Operador de Sistemas 

Ambientais 
OSA6 20 15 

9º 
Operador de Sistemas 

Ambientais 
OSA5 21 14 

10º Técnico de Desporto Desp6 26 26 

10º Técnico de Comércio A6 26 22 

10º 
Técnico de Vendas e 

Marketing 
VM6 28 23 

10º Técnico de Turismo T6 26 24 

11º Técnico de Desporto Desp5 26 26 

11º Técnico de Comércio A5 27 18 

11º 
Técnico de Vendas e 

Marketing 
VM5 27 25 

11º Técnico de Turismo T5 28 26 

12º Técnico de Desporto Desp1 26 24 

12º Técnico de Comércio A4 21 18 

12º 
Técnico de Vendas e 

Marketing 
VM 19 16 

12º Técnico de Turismo T4 24 24 

Total 345 301 
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Interpretação dos resultados: 
 

No universo de alunos acima indicado estão subtraídos os alunos que não transitaram para o 
ano letivo 20/21, assim como os alunos que anularam a matrícula ao longo do ano letivo 19/20 
ou trocaram de turma.  
 
OSA6 – 2 alunos não concluíram, 2 alunos foram transferidos para outras escolas, 1 aluno 
abandono escolar  
 
OSA5 – 5 alunos desistentes (um destes alunos matriculado no ano letivo 20/21), 1 aluno 
abandono escolar  
 
A6 – 2 alunos desistentes, 1 aluno foi transferido para outra escola, 1 aluno não transita 
 
VM6 – 2 alunos transferidos de escola, 2 desistentes, 1 aluna troca para a turma A6  
 
T6 – 1 aluno transferido no início do ano letivo, 1 aluno não transita 
 
A5 – 1 aluno anulou a matrícula, 1 aluno desistente, 7 alunos não transitam 
 
VM5 – 1 aluno transita de escola no início do ano letivo, 1 aluno não transita 
 
T5 – 1 alunos transitam de escola no início do ano letivo 
 
DESP1 – 1 aluno desistente no início do ano letivo, 1 aluno não concluiu  
 
A4 – 3 alunos não concluíram (um destes alunos matriculado no ano letivo 20/21) 
 
VM – 3 alunos não concluíram 
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4. Caraterização da Escola - Parcerias  

 

Área Âmbito Empresas 

Entidades 
Empregadoras 

O leque de parceiros de entendias 
empregadoras permite ao Externato 
Santa Clara uma melhor auscultação 
das necessidades do mercado de 
trabalho, o que permite estruturar as 
matérias lecionadas de forma a ir de 
encontro às mesmas, bem como, a 
aperfeiçoar a orientação dos 
estudantes para o mercado de 
trabalho.  
Com estes parceiros procura-se, ao 
longo do ano letivo, realizar palestras 
motivacionais, ações de sensibilização 
para fatores estratégicos e 
necessidades do mercado de trabalho, 
visitas às empresas, entre outras 
atividades, que permitem aos alunos e 
ao Externato Santa Clara conhecer a 
empresa e o próprio mercado.  

- JobImpulse  
- Advise1Achive 
- Wisdom Group 
- Boavista Sport Clube 
- Leixões Sport Club 
- Porto Domus Hotel  
- ML Adventure - Animação 
Turistica 

Entidades FCT  

A colocação dos alunos na formação 
em contexto de trabalho é feita de 
acordo com a preferência do aluno, 
juntamente com a orientação do 
gabinete de psicologia e os 
professores da componente técnica, 
uma vez que são quem conhece 
melhor as capacidades dos alunos.  
O leque de parceiros é bastante vasto, 
no entanto, existem empresas que 
mantêm como parceiras de FCT todos 
os alunos.  

- NH Colletion Porto Batalha 
- Golden Tulip  
- Douro41 
- Porto Domus Hotel 
- Torel Avantgarde 
- Sport Direct/JD Sports 
- Ericeira SurfShop 
- Maloanimal 
- Women Secret 
- FNAC 
- Boavista Sport Clube 
- Leixões Sport Club 
- Solinca  

Instituições de 
ensino 

O prosseguimento de estudos é, sem 
dúvida, um fator de grande 

- ISCET  
- IPAM 



 RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO  
 
 

DG.017/01 
 
 

 

12 
 

importância para o Externato Santa 
Clara. A preocupação em encaminhar 
os alunos começa longo no início do 
10ºano e, nesse sentido, as parcerias 
tornam-se essenciais e permitem dar a 
conhecer aos alunos a realidade do 
mundo académico ao realizar ações de 
apresentação, dinâmicas entre alunos 
e professores da faculdade, visitas às 
próprias instituições, entre outros.  

- ISMAI/IPMaia 
- Atlântico Business School 
- ISAG 
- Instituto Piaget  

- ISPGAYA 

Instituições 
desportivas 

O desporto apresenta-se como um 
fator-chave do planeamento do 
ensino no Externato Santa Clara, uma 
vez que, 95% dos alunos são 
federados e praticam modalidades 
desportivas. Nesse sentido, a 
preocupação passa por permitir que 
os alunos consigam conciliar a prática 
desportiva de alta competição com os 
estudos, algo que muitas das vezes se 
torna impossível.  
Para isso, é necessário estabelecer 
parcerias solidas com instituições 
desportivas que permitam uma maior 
aproximação e conhecimento da 
época desportiva e mesmo das 
capacidades do atleta, para que a 
gestão interna dos alunos seja 
encaminhada no melhor sentido 
possível.  

- Leixões Sport Club 
- Boavista Futebol Clube 
- ABP (Associação de 

Basquetebol do Porto)  

- União Desportiva de 

Sousense  

- Sporting Clube de Espinho  

- Futebol Clube Tirsense  

- Clube Desportivo do Candal  

Entidades 
Nacionais  

 
- ANQEP 
- DGEsTE 
- DGE 
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Apreciação Global:  
 
De uma forma geral as parcerias efetuadas constituem-se como uma mais valia para o 
desenvolvimento de competências sociais, pessoais e técnicas e para o envolvimento da 
comunidade escolar com a comunidade envolvente. A procura de novas parcerias é 
estruturada de forma a conseguir empresas que nos permitam trabalhar e ir de encontro às 
metas estipuladas para o alcance dos objetivos estratégicos previsto no projeto educativo.  
As parcerias são organizadas por clusters, de forma a garantir uma estimulação mais 
direcionadas e logica, por parte dos responsáveis.  
Proposta de melhoria:  
- Aumentar a procura de novas entidades empregadoras para futuras parcerias e preparar e 
estimular de forma mais eficiente as parcerias já existentes.  
- Reduzir a lista de parcerias de Formação em Contexto de Trabalho de forma a apresentar 
as parcerias estratégicas e procurar estimula-las de eficientemente.  
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5. Caraterização da Escola - Recursos Humanos  

Colaboradores por categoria Nº total: 

Administração 2 
Diretor Pedagógico 1 

Formadores Internos 9 
Formadores Externos 19 

Centro qualifica 3 
Técnicos de Administração e Serviços 16 
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6. Balanço do Plano Anual de Atividades  

 
Ano letivo 2019/2020 

Atividades Realizadas Atividades Não Realizadas 
Atividades realizadas fora 

do PAA 
34 17 0 

 
 
Apreciação Global 
A taxa de realização do plano anual de atividades 19/20 foi de 67%, o que, para um ano letivo 
normal se apresenta como um resultado menos bom, no entanto, sendo que em março de 2020 
se deu o confinamento, a grande parte das atividades previstas a partir desse período não se 
realizaram.  
Mesmo após o fim do confinamento, não eram, à luz da lei, permitidas a realização de atividades 
escolar, o que dificultou o alcance de uma percentagem de atividades realizadas mais 
significativa.  
Por outro lado, após análise dos resultados refletidos no quadro de resumo em baixo, 
compreende-se que a grande maioria das atividades é realizada no âmbito das disciplinas 
técnicas de cada curso.  
No que diz respeito à taxa de satisfação dos professores e dos alunos face às atividades 
realizadas, os resultados são extraídos de inquéritos que são aplicados após cada atividade aos 
professores responsáveis e aos alunos.  
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7. Competências – Balanço do Plano de Formação  

No Externato Santa Clara, o plano de formação é elaborado com base no ano civil e, nesse 
sentido, no presente relatório serão apresentadas as formações realizadas no ano de 2019 e 
2020.  
Numa fase inicial é efetuado um levantamento de necessidades de formação a todos os 
funcionários (docentes e não docentes) do Externato Santa Clara, no sentido de perceber quais 
são preferências das ações de formação dos recursos humanos para que o plano de formação 
consiga ir de encontro. O inquérito é aplicado entre o mês de novembro e dezembro do ano 
anterior.  
Para o ano 2019, as ações de formação que fazem parte do plano foram cumpridas a 100% e a 
avaliação das mesmas foi positiva. Já no ano 2020, o plano de formação não foi cumprido a 
100%, tendo transitado as ações de formação previstas para o ano seguinte (2021).  
 

• Satisfação com a formação 2019  
 
Intervenientes: Administração, Direção, Professores 

 
 

Intervenientes: Administração, Direção, Professores, administrativos 
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• Satisfação com a formação 2020 
 
Intervenientes: Professores 
 

 
 
Intervenientes: Serviços administrativos, Professores 
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8. Balanço e apreciação do Projeto Educativo  

O Projeto Educativo da Escola (PEE) delineado para um período de 3 anos (2018/2021) está neste 
momento na reta final do seu processo de concretização. 
Analisando o desenvolvimento da atividade do Externato Santa Clara, constata-se que esta tem 
sempre no horizonte o cumprimento da sua missão de formar cidadãos com uma sólida 
formação pessoal, social, científica e tecnológica e que desenvolvam as competências 
necessárias para um bom desempenho profissional e pessoal, com autonomia e espírito crítico, 
com vista à integração na sociedade global em constante mudança. 
Assinalamos, no que concerne ao grau de concretização do projeto educativo, que apenas 54% 
das metas definidas foram cumpridas. Sendo na verdade um resultado longe/ou perto do 
esperado/desejado, e conscientes do trabalho que temos que continuar a desenvolver, haverá 
necessidade de reforçar a análise, avaliação e revisão das ações implementadas. 
Conseguiu-se ainda, numa fase inicial de implementação de um sistema de garantia de qualidade 
alinhado com o Sistema EQAVET, a obtenção de cerificação EQAVET pelo período de três anos, o 
que significa que as medidas de melhoria implementadas, tais como, práticas pedagógicas mais 
ativas, reorganização interna e maior envolvência da comunidade educativa na concretização 
dos projetos, começam a dar frutos. 
Foram planeadas atividades facilitadoras das aprendizagens, proporcionadoras de climas e 
ambientes educativos que permitem uma vivência escolar afetiva propícia à interação, à 
integração e ao desenvolvimento integral dos(as) alunos(as). Não foram esquecidas, A Cidadania 
e Desenvolvimento, Atividades de Complemento Educativo – Atividades de Recuperação, 
Projetos Transdisciplinares, Atividades de Enriquecimento Curricular (Visitas de Estudo, 
Atividades Extracurriculares, Trabalhos de Projeto…). Lamentavelmente, a pandemia – Covid-19 
permitiu que apenas 67% destas atividades planificadas fossem concretizadas. Quanto às 
aprendizagens conseguidas foram possíveis com recurso a sessões de formação em plataformas 
online, o que foi um grande constrangimento ao processo de ensino-aprendizagem, praticado no 
Externato Santa Clara, mas também um desafio para toda a comunidade escolar. 
Apesar destes constrangimentos a FCT e as PAP e PAF, foram realizadas com alguns ajustes, que 
não impediram que o sucesso habitual destas fosse atingido. 
Para execução do PEE foram disponibilizados os recursos materiais e humanos suficientes, que 
utilizados de forma eficiente permitiram que objetivos e metas definidos fossem genericamente 
atingidos. 
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9. Resultados dos processos  

9.1. Mapa de indicadores: objetivos/processos  

Indicam-se de seguida os principais indicadores avaliados nos processos da escola, com as 
respetivas metas e os resultados alcançados, relativos ao ano letivo 2019/2020. 
 

Indicador Período Resultado 
Método de recolha Processo  

Taxa de Conclusão  

Ciclo 14/17 64% 

Pautas finais (e-
schooling) 

PP.03 – 
Desenvolvimento do 
plano de formação  

Ciclo 15/18 70% 

Ciclo 16/19 73% 

Taxa de Colocação 
(Empregabilidade e 
Prosseguimento de Estudos) 

Ciclo 14/17 79% 

Inquérito Satisfação 
aos Ex-Alunos 

PP.04 –  
Empregabilidade e 
Prosseguimento de 

estudos  

Ciclo 15/18 78,9% 

Ciclo 16/19 66% 

Taxa de alunos que se 
encontram a trabalhar na 
área de formação 

Ciclo 14/17 35% 
Inquérito de Satisfação 

às Entidades 
Empregadoras 

PP.04 –  
Empregabilidade e 
Prosseguimento de 

estudos 

Ciclo 15/18 26% 

Ciclo 16/19 28% 

Taxa de entidades 
empregadoras satisfeitas 
com os ex-alunos  

Ciclo 14/17 88% 

Inquérito de Satisfação 
às empresas FCT 

PP.04 –  
Empregabilidade e 
Prosseguimento de 

estudos Ciclo 15/18 90% 

Ciclo 16/19 92% 

Taxa de Execução do PAA 

Ano letivo 
2018/2019 

96% 
Monitorização do PAA 

PP.01 – 
 Planeamento da Oferta 

formativa Ano letivo 
2019/2020 

67% 

Número de turmas obtidas 
face às planeadas  

Ano letivo 
2018/2019 

100% 
Oferta formativa 

PP.01 – 
 Planeamento da Oferta 

formativa 
Ano letivo 
2019/2020 

100% 

Nº de Alunos Matriculados  

Ano letivo 
2018/2019 

107 alunos 
Matrículas (e-

schooling) 
PP.02 – 

 Seleção de alunos Ano letivo 
2019/2020 

107 alunos 

Taxa de Procura dos cursos  
Ano letivo 
2019/2020 

215 alunos 
Pré-Inscrições (e-

schooling) 
PP.02 – 

 Seleção de alunos 

Taxa de Abandono Escolar  

Ano letivo 
2018/2019 

6% 
Atas de reuniões (e-

schooling) 

PP.03 – 
Desenvolvimento do 
plano de formação 

Ano letivo 
2019/2020 

3%  

Taxa de Módulos em atraso  Ano letivo 21% Atas de reuniões (e- PP.03 – 
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2019/2020 schooling) Desenvolvimento do 
plano de formação 

Taxa de Transição  
Ano letivo 
2019/2020 

81% 
Atas de reuniões (e-

schooling) 

PP.03 – 
Desenvolvimento do 
plano de formação 

Taxa de Conclusão FCT  
Ano letivo 
2019/2020 

94% 
Atas de reuniões e 
Processo de FCT (e-

schooling) 

PP.04 –  
Empregabilidade e 
Prosseguimento de 

estudos 

Taxa de Satisfação das 
Entidades de FCT  

Ano letivo 
2018/2019 

88% 
Inquérito de Satisfação 

às Entidades FCT 

PP.03 – 
Desenvolvimento do 
plano de formação 

Ano letivo 
2019/2020 

91% 

Média Global dos alunos.  
Ano letivo 
2019/2020 

13,2 valores 
Relatório R0306 (e-

schooling) 

PP.03 – 
Desenvolvimento do 
plano de formação 

Média Global da PAP  
Ano letivo 
2019/2020 

14 valores 
Atas de final de 

período 

PP.03 – 
Desenvolvimento do 
plano de formação 

Nº de parcerias ativas  

Ano letivo 
2018/2019 

92 parcerias 
Protocolos de parceria 

e PAA 

PP.04 –  
Empregabilidade e 
Prosseguimento de 

estudos 
Ano letivo 
2019/2020 

88 parcerias 

Taxa de Satisfação com os 
Serviços Administrativos  

Ano letivo 
2018/2019 

89% 
Inquérito aos 

Professores, aos 
Alunos e aos 

Encarregados de 
Educação 

PP.05 –  
Gestão Administrativa e 

Financeira 
Ano letivo 
2019/2020 

91% 

Taxa de cumprimento do 
Plano de Formação  

Ano 2019 67% Relatório do 
Planeamento da 

Formação (MP.002) 

PP.06 –  
Gestão de Recursos  Ano 2020 40% 

Grau de Satisfação dos 
colaboradores  

Ano letivo 
2018/2019 

89% Relatório Síntese da 
Satisfação do Pessoal 

docente e não docente 

PP.06 –  
Gestão de Recursos Ano letivo 

2019/2020 
90% 

 

9.2. Indicadores EQAVET 

Com o processo de implementação do EQAVET, passou a medir de forma sistemática e rigorosa, 
indicadores considerados de. Para tal, o Sistema de Gestão da Qualidade, garante uma 
metodologia de controlo que permite o acompanhamento do percurso dos seus ex-alunos após 
a conclusão da formação.  
Apresentamos, de seguida, os resultados obtidos para os referidos indicadores, respeitando as 
normas/métricas do EQAVET. 
 

• 4 a) Conclusão dos cursos  
• 5 a) Colocação após conclusão dos cursos  
• 6 a) Diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 
• 6 b) Satisfação dos empregadores  
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9.2.1. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos  

 

Ciclo de Formação Taxa de Conclusão Taxa de desistência 

2014-2017 63% 26% 

2015-2018 71% 18% 

2016-2019 73% 23% 

 
 

• Relativamente ao primeiro indicador, no ciclo em análise (16/19) a taxa de conclusão dos 
cursos é de 73%, sendo que apenas 4% concluiu após do tempo previsto. Ao comparar 
os resultados de ambos os indicadores, identifica-se que há uma evolução positiva dos 
mesmos, tanto na taxa de conclusão como na taxa de conclusão no tempo previsto. A 
taxa de desistência deste ciclo apresenta um total de 23% e a de não conclusão apenas 
de 5%.  
  

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

Ciclo de Formação 
Taxa de Colocação no 

Mercado 

2014-2017 55,2% 

2015-2018 40,1% 

2016-2019 31% 

 

Ciclo de Formação 
Taxa de 

Prosseguimento de 
Estudos 

2014-2017 26% 

2015-2018 31% 

2016-2019 35% 
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• No indicador 5 a), relativo à colocação dos alunos após o término do curso, no ciclo 
16/19 a taxa de alunos empregados é de 31% e de alunos à procura de emprego de 13%.   
No que concerne ao prosseguimento de estudos, apresenta uma taxa de 35% dos alunos 
colocados no ensino superior. Ao serem comparados os resultados destes indicadores 
identifica-se resultados positivos para a organização, uma vez que o prosseguimento de 
estudos é um fator bastante trabalhado pelo SPO e pelo corpo docente. Por outro lado, 
nota-se uma descida dos resultados relativamente à colocação no mercado de trabalho e 
à procura de emprego.   

9.2.3. 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 65% 

2015-2018 69% 

2016-2019 77% 

 
• Apesar do resultado inferior apresentado anteriormente, no que refere ao indicador 6 a), 

no universo de alunos colocados no mercado de trabalho, no ciclo de formação 16/19 
verificou-se um aumento da taxa para 77% de alunos a exercer funções/profissões 
relacionadas com o curso/AEF.  Nesse sentido, os resultados apresentados são positivos, 
uma vez que, apesar de se apresentar um número de alunos mais reduzido no mercado 
de trabalho, as colocações destes foram mais direcionadas para a área de formação.  
 

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

Ciclo de Formação Taxa de Satisfação 
Média de satisfação 
dos empregadores  

(numa escala de 1 a 4) 
2014-2017 88% 3,4 

2015-2018 90% 3,7 

2016-2019 92% 3,6 

 
• Por fim, o indicador 6 b), relativo à satisfação das entidades empregadoras, foi, 

novamente, o indicador onde foi detetada a maior dificuldade de obtenção de respostas, 
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apesar de o número de respostas obtido ser superior, a dificuldade em obtê-las mantem-
se. No ciclo 16/19 a taxa de satisfação das entidades empregadoras é de 92%, resultado 
superior aos obtidos anteriormente.   

 

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

Prosseguindo com uma cultura de participação responsável de toda a comunidade educativa, na 
procura de melhores resultados nos indicadores EQAVET relativamente aos Cursos Profissionais, 
pode-se considerar que os resultados obtidos para o Ciclo de Formação 2016-2019 foram 
satisfatórios na medida em que foram superiores ao ciclo formativo anterior (2015-2018). Esta 
melhoria refletiu o empenho de todos, garantindo que o Externato Santa Clara continuará a 
apostar em mecanismos de melhoria da qualidade, por forma a contornar os condicionalismos 
impostos pela pandemia ao processo de ensino-aprendizagem. 
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10. Resultados da Avaliação Interna da Escola - stakeholders  

Para a avaliação interna da escola são aplicados questionários aos alunos, professores, 
pais/encarregados de educação e empresas/entidades parceiras. Os questionários são aplicados 
em suporte informático, via GoogleForms e, posteriormente analisados os dados extraídos dos 
mesmos.  

10.1. Resultados da avaliação pelos alunos  

Foram aplicados os inquéritos de satisfação aos alunos de 10º, 11º e 12ºanos de todos os cursos, 
sendo que o número de respostas obtidas foram 178. A escala das respostas vai de 0 a 4, sendo 
que zero equivale a pouco satisfeito e 4 a muito satisfeito. As respostas foram agrupadas por 
turma para a compreensão das mesmas ser mais eficaz.  
Com a aplicação dos inquéritos tenciona-se perceber o grau de satisfação dos alunos com:  

• Diretor de Turma   
 

 
 

• Serviços Administrativos  
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• Diretor Pedagógico  

 
 

• Instalações e equipamentos 
 

 
 

• RESUMO GERAL DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS 
 

 
Como resumo, foi elaborado o esquema em cima apresentado de forma a compreender a 
satisfação geral dos alunos para as dimensões analisadas. O resultado é 87,0% o que equivale a 
BOM.  
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10.2. Resultados da avaliação pelos Encarregados de Educação 

Foram aplicados os inquéritos de satisfação aos encarregados de educação dos alunos de 8º, 9º, 
10º, 11º e 12ºanos de todos os cursos, sendo que o número de respostas obtidas foram 110. A 
escala das respostas vai de 0 a 4, sendo que zero equivale a pouco satisfeito e 4 a muito 
satisfeito. As respostas foram agrupadas por turma para a compreensão das mesmas ser mais 
eficaz.  
A primeira parte do inquérito procura perceber qual a autonomia dos Encarregados de 
educação, no que diz respeito ao contacto com a escola e com os próprios alunos. Nesse sentido 
os resultados obtidos foram os seguintes:  
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De seguida, com as outras questões do inquérito tenciona-se perceber o grau de satisfação dos 
Encarregados de Educação com:  
 

• Professores  
 

 
 

 
 

• Diretor de Turma  
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• Direção  

 
 

 
 

• Serviços Administrativos  
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• Instalações e Equipamentos  
 

 
 

 
 
 

• RESUMO GERAL DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
 

 
 

Como resumo, foi elaborado o esquema em cima apresentado de forma a compreender a 
satisfação geral dos encarregados de educação para as dimensões analisadas. O resultado é 
85,96% o que equivale a BOM.  
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10.3. Resultados da avaliação pelos corpo não docente 

Foram aplicados os inquéritos de satisfação ao grupo do pessoal não docente do polo do Largo 
do Padrão e do polo de Stº. Ildefonso, sendo que o número de respostas obtidas foram 15. A 
escala das respostas vai de 0 a 4, sendo que zero equivale a pouco satisfeito e 4 a muito 
satisfeito. As respostas foram agrupadas por turma para a compreensão das mesmas ser mais 
eficaz.  
De seguida, com as outras questões do inquérito tenciona-se perceber o grau de satisfação do 
grupo do pessoal não docente com:  
 

• Professores/Formadores  

 
 

• Clima organizacional  

 
 

• Aluno 
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• Direção  

 
 

• Instalações e equipamentos  

 
 

• RESUMO GERAL DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO CORPO NÃO DOCENTE 

 
 
Como resumo, foi elaborado o esquema em cima apresentado de forma a compreender a 
satisfação geral do grupo do pessoal não docentes para as dimensões analisadas. O resultado é 
90,1% o que equivale a  MUITO BOM.  
 

10.4. Resultados da avaliação pelo corpo docente 

Foram aplicados os inquéritos de satisfação ao grupo do corpo docente, sendo que o número de 
respostas obtidas foram 23. A escala das respostas vai de 0 a 4, sendo que zero equivale a pouco 
satisfeito e 4 a muito satisfeito. As respostas foram agrupadas por turma para a compreensão 
das mesmas ser mais eficaz.  
De seguida, com as outras questões do inquérito tenciona-se perceber o grau de satisfação do 
corpo docente com:  
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• Organização e Gestão  
 

 

 

 

 
 
GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
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O resultado é 91% o que equivale a MUITO BOM. 
 

• Ensino e Aprendizagem  
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GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM O ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
O resultado é 93% o que equivale a MUITO BOM. 

 
 

• Cultura Institucional  
 

 
O resultado geral da satisfação com cultura da empresa é 86% o que equivale a BOM. 
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• Problemas e aspetos positivos  

 

 
O resultado geral da satisfação com a resolução de problemas e aspetos positivos da 

escola é 83% o que equivale a BOM. 
 
 

• Serviços Administrativos  
 

 

O resultado geral da satisfação com os serviços administrativos é 93% o que equivale a 
MUITO BOM. 
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• RESUMO GERAL DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 
 

Como resumo, foi elaborado o esquema em cima apresentado de forma a compreender a 
satisfação geral do grupo do pessoal não docentes para as dimensões analisadas. O resultado é 
89% o que equivale a BOM.  
 

10.5. Avaliação da escola pelas empresas/entidades parceiras - FCT  

Foram aplicados os inquéritos de satisfação às empresas parceiras para formação em contexto 
de trabalho, sendo que, o número de respostas obtidas ficou aquém do espectável, uma vez que 
apenas 20 empresas responderam. A escala das respostas vai de 0 a 4, sendo que zero equivale a 
pouco satisfeito e 4 a muito satisfeito. As respostas foram agrupadas por turma para a 
compreensão das mesmas ser mais eficaz.  
As outras questões do inquérito tenciona-se perceber o grau de satisfação do das entidades de 
FCT com as competências dos alunos, em geral.  
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Por outro lado, foram trabalhos dos dados de forma a conseguir extrair os resultados da 
satisfação das entidades de FCT, por curso (profissional). 
 

 
 

• RESUMO GERAL DO GRAU DE SATISFAÇÃO DAS ENTIDADES DE FORMAÇÃO EM 
CONTEXTO DE TRABALHO  

 

 
 
Como resumo, foi elaborado o esquema em cima apresentado de forma a compreender a 
satisfação geral das empresas onde os alunos realizam formação em contexto de trabalho, por 
curso. O resultado é 72% o que equivale a BOM.  
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11. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a 
participação dos stakeholders internos e externos na melhoria contínua da 
oferta de EFP 

Fazendo uma reflexão constatamos, que encerrado o ciclo PDCA, o Sistema de Garantia da 
Qualidade apresenta-se consolidado e sistematizado. 
No âmbito de uma cultura participativa, a Escola Externato Santa Clara promoveu a construção e 
aperfeiçoamento de indicadores, tendentes a um melhor desenvolvimento da formação dos seus 
jovens. Procurou, também, obter recomendações/sugestões de melhoria da sua ação, 
relativamente à organização e funcionamento dos seus cursos, à gestão curricular, à avaliação 
das aprendizagens, aos resultados e à capacidade institucional de dar respostas aos anseios de 
quem o procura.  
De acordo com os dados obtidos através do processo de avaliação interno (autoavaliação) e dos 
resultados relativos às conclusões de curso, bem como aos dados obtidos, a partir dos 
questionários realizados aos(às) alunos(as), docentes, não docentes, encarregados de educação, 
às entidades acolhedoras de estágios (no âmbito da FCT - Formação em Contexto de Trabalho), 
entidades empregadoras é possível constatar se os objetivos têm sido cumpridos, preparando os 
alunos não só para o mercado de trabalho, mas também para o prosseguimento de estudos.   
As melhorias implementadas nos processos de ensino levam-nos a auscultar a opinião dos(as) 
alunos(as) e dos parceiros, que apontam os pontos mais relevantes dos cursos, bem como as 
oportunidades de melhoria.  
Os resultados aferidos permitem identificar alguns pontos positivos e áreas de melhoria e, assim, 
compreender melhor a qualidade da formação ministrada nos nossos cursos profissionais. 
Associados a estes resultados, serão tomadas medidas, no sentido de contribuir para um 
processo de melhoria contínua, bem como melhorar as práticas pedagógicas.  
Prosseguindo com uma cultura de participação responsável de toda a comunidade educativa na 
procura de melhores resultados dos Cursos Profissionais, é objetivo do Externato Santa Clara 
continuar a apostar em mecanismos de melhoria da qualidade tendo, nomeadamente, como 
base, o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação 
Profissionais (EQAVET).  

11.1. COVID – 19 

Apesar de terem sido identificadas ações de melhoria e a própria melhoria dos processos, a 
situação pandémica que conhecemos fez com que alguns dos resultados obtidos ficassem aquém 
do esperado. Tal como nas outras áreas de negócio, o ensino teve que se reinventar de forma a 
conseguir dar resposta, o que apesar de eficaz não foi 100% eficiente.  
Os resultados mais prejudicados são a taxa de execução do plano de formação e a taxa de 
execução do plano anual de atividades, que apesar de terem sido totalmente alteradas, não 
foram cumpridas tal como pretendido.  
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12. Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa 

Área de 
Melhoria 

Descrição da Área de Melhoria Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Conclusão dos Cursos 

O1 
Diminuir a taxa de desistência ao longo do ciclo de 
formação para 15%, sendo que se deu um aumento da 
taxa de 18% para 23% no ciclo em análise (16/19).  

O2 
Manter a taxa de não aprovação em 5% (resultado obtido 
no ciclo 16/19, sendo que no ciclo 15/18 foi de 10%).  

O3 
Manter a taxa de conclusão do curso após o tempo 
previsto em 4%, que no ciclo 16/19 diz respeito a um 
aluno.  

AM2 
Colocação após conclusão do 
curso 

O4 
Aumentar a taxa de alunos em estágios profissionais para 
5%, sendo que o resultado obtido foi 0%.  

O5 
Aumentar para 40% a taxa de alunos colocados no Ensino 
Superior, uma vez que foi atingido o objetivo estipulado 
de 35% no ciclo 16/19.  

O6 
Diminuir para 10% o número de alunos à procura de 
emprego num prazo de 6 meses após termino do curso 
(resultado 16/19 - 16%) 

AM3 
Colocação na área do 
curso/AEF 

O7 
Aumentar o número de parcerias ativas com empresas 
para 5 por curso, nem todos os cursos conseguiram 
atingir este objetivo.  

O8 

Aumentar a taxa de alunos colocados no mercado de 
trabalho a exercer profissões relacionadas com o curso 
para 80% dos alunos empregados, uma vez que foi 
atingido e ultrapassado o objetivo estipulado de 75% no 
ciclo 16/19 com o resultado de 77%.  

AM4 Satisfação dos Empregadores O9 
Aumentar a taxa de resposta das entidades 
empregadoras para 85%.  
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O10 

Estabelecer uma melhor e maior relação com as 
empresas, de forma a perceber quais são as suas 
principais necessidades e assim aumentar o seu grau de 
satisfação para 95% (resultado obtido em 16/19 foi de 
92%).  

AM5  Plano Anual de Atividades 

O11 

Apresentar uma taxa de execução do PAA superior a 
85%.  

Sendo que no ano letivo 19/20 o resultado apresentado 
foi de 67% e, apesar de ainda não estar analisado o ano 
letivo 20/21, o resultado foi será semelhante por motivos 
de covid-19 as atividades não se conseguiram realizar.  

O12 
Apresentar um nº de atividades executadas, não 
planeadas previamente inferior a 15%.  

O13 
Apresentar 4 atividades relacionadas com o mercado de 
trabalho de cada curso (uma por curso) 

AM6 Serviços Administrativos O14 

Aumentar para 95% a taxa de satisfação com o Serviços 
Administrativos.  

Sendo que nos últimos anos de análise se nota uma 
evolução positiva, passando de 89% para 91%.  

AM7 Planeamento da Formação 

O15 Aumentar 15% o nº de formações por ano 

O16 Apresentar a taxa de Eficácia da formação de 60% 

AM8 
Formação em Contexto de 
Trabalho 

O17 

Aumentar a taxa de satisfação das entidades acolhedoras 
para 93%.  

Sendo que nos últimos anos de análise se nota uma 
evolução positiva, passando de 88% para 91%. 

O18 
Estabelecer, por curso, quatro parcerias para entidades 
acolhedoras.  

AM9 Marketing e Comunicação O19 

Apresentar taxas de crescimento de 25% em 
visualizações ao site e redes sociais. 

Deu-se o aumento pretendido anteriormente de 15% de 
visitas ao site, bem como nas redes sociais.  
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13. Balanço do estado da infraestrutura e necessidades de recursos   

Pela avaliação que os diferentes stakeholders realizaram sobre as infraestruturas da escola, 
constata-se um nível satisfatório, sendo a intenção da escola melhorar continuamente. Ao longo 
do ano letivo foram efetuadas intervenções estabelecidas no Plano de Manutenção ou sempre 
que houve necessidade. 
Foi igualmente necessário adaptar os espaços ao Plano de Contingência que a Escola 
implementou, a propósito da pandemia do COVID-19, e na sequência das orientações da 
Direção-Geral da Saúde. Foi necessário criar toda a sinalética necessária, os meios de 
higienização e os demais recursos inerentes, assim como a aquisição de equipamentos 
informáticos para alunos e professores quando se deu o 2º confinamento.  
Continua a ser fundamental a consciencialização de todos os utilizadores da necessidade de bom 
zelo da estrutura e dos recursos existentes. 
Nesta análise foram apenas contemplados e realizados inquéritos de satisfação aos stakeholders 
internos, entre eles Alunos, Encarregados de educação, Corpo Docente e Corpo Não Docente. Os 
resultados obtidos nos inquéritos de satisfação realizados são satisfatórios, apesar de ser um dos 
grupos de análise com resultados mais baixos.  
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14. Considerações Finais 

A implementação do Sistema EQAVET está assente em procedimentos sistematizados para dar 
cumprimento aos pressupostos do Quadro EQAVET e é assumido como um exercício 
fundamental de permanente reflexão sobre a ação desenvolvida no Externato Santa Clara, tendo 
a melhoria contínua principal objetivo.  
O ano letivo 2019/2020 foi um ano de desenvolvimento, consolidação e melhoria de diversas 
práticas, principalmente no que diz respeito à organização interna de recursos, ao conhecimento 
do sistema de qualidade por todos os stakeholders e implementação de normas que permitam 
extrair resultados para avaliações futuras e que melhorem os processos anteriormente 
desenvolvidos em todas as áreas de trabalho.  
Esta monitorização permite um maior e melhor controlo de todos os indicadores, ao longo do 
ano, e não apenas num último momento, como era realizado anteriormente. Assim, o tempo de 
reação e melhoria é mais eficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto, 10 de novembro de 2020 
 


