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 O presente plano estratégico pretende estimular a participação e a reflexão de todos os atores 

educativos na implementação do Sistema de Qualidade da EPTPP, utilizando a metodologia 

BSC, como uma mais-valia: ao viabilizar o alinhamento constante do funcionamento com a 

estratégia, medindo os resultados para possibilitar a tomada de decisões com oportunidade. 
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INTRODUÇÃO 

O presente plano estratégico da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto centra-

se na melhoria e avaliação de resultados da Educação e Formação Profissional em termos de 

empregabilidade, de adequação da oferta à procura e de melhor acesso à Aprendizagem ao 

Longo da Vida. Este plano é sustentado na metodologia Balanced Scorecard (BSC) e pretende 

promover a comunicação, o acompanhamento periódico da sua estratégia e a respetiva 

articulação com as atividades operacionais do serviço, tendo em conta, nomeadamente, as 

perspetivas do cliente, do processo, da aprendizagem e a financeira. 

O BSC, de acordo com (Caldeira, 2010), apresenta-se como “um modelo sistematizado para 

simplificar a estratégia, comunicar a estratégia a toda a organização, alinhar a organização com 

a estratégia, ligar a estratégia ao orçamento anual, medir a eficácia da estratégia que uma vez 

implementada deverá conduzir a organização rumo à sua visão”. 

A aplicação desta metodologia à gestão estratégica da EPTPP visa identificar dificuldades e 

necessidades da EPTPP, desenvolver estratégias de ação e criar procedimentos de apoio 

adequados, que possibilitem a otimização do seu funcionamento e a promoção do sucesso 

educativo dos alunos. 

Pretende-se, em última instância, que este plano estratégico estimule a participação e a 

reflexão de todos os atores educativos na implementação da metodologia BSC pela EPTPP, 

considerando a sua mais-valia: viabilizar o alinhamento constante do funcionamento com a 

estratégia, medindo os resultados para possibilitar a tomada de decisões com oportunidade. 

1. CARACTERIZAÇÃO ORGÂNICA DA ESCOLA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA 

PSICOSSOCIAL DO PORTO 

1.1. Enquadramento 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto é uma Escola Profissional propriedade 

da Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde, Instituição Particular de Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos. A Escola é de natureza privada, prossegue fins de interesse público 

e goza de autonomia no desenvolvimento das suas atividades culturais, científicas, 

tecnológicas e pedagógicas. 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto foi criada em 1992, sob o patrocínio 

da Norte Vida - Associação Para a Promoção da Saúde, Instituição Particular de Solidariedade 

Social sem fins lucrativos. Esta instituição nasceu em 1991 da iniciativa conjunta do Governo 

Civil do Porto e do Núcleo Distrital do Projeto VIDA, com os seguintes objetivos gerais: "apoio a 

jovens, à família, à integração social e comunitária, a promoção e proteção da saúde, 

nomeadamente através da prestação de cuidados de prevenção, tratamento, reabilitação e 

reinserção social na área da toxicodependência, a educação e a formação profissional dos 

cidadãos, a resolução dos problemas da população na área da ação social e outros compatíveis 

com os acima designados". Na prossecução dos fins estatutários, os fundadores elegeram 

como áreas de atuação prioritárias a saúde e a educação, sendo esta Escola a corporização de 

um projeto de formação para técnicos intermédios na área dos cuidados sociais e da saúde, 

com especial destaque para a intervenção em fenómenos da sociedade contemporânea, como 



sejam a toxicodependência, a delinquência, a pobreza, a marginalidade e a exclusão social que 

reclamam atenta intervenção. 

1.2. Atribuições e competências 

São atribuições da escola: 

- Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a 

preparação adequada para a vida ativa; 

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

nomeadamente a planificação, realização e avaliação de estágios; 

- Proporcionar uma formação integral e integrada dos jovens, qualificando-os para o exercício 

profissional e para o prosseguimento de estudos; 

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

- Analisar necessidades de formação locais e regionais e proporcionar as respostas educativas 

adequadas; 

- Contribuir para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade. 

1.3. Recursos Humanos 

Carreira N.º  Habilitações N.º 

Dirigente 3  Doutorado 1 

Docente 22  Mestrado 4 

Técnico 1  Licenciado 21 

Administrativo 3  12.º Ano 2 

Auxiliar 4  9.º Ano 5 

     

Total 33  Total 33 

 

Sexo N.º  Tipo de Vínculo N.º 

Masculino 13  Contratado 16 

Feminino 20  Prestador Serv. 17 

Total 33  Total 33 

1.4. Grandes números 

População Região Norte 3 689 713* 

População do Grande Porto 1 286 139* 

População escolar da Região Norte – 2.º ciclo básico 87 993 

População escolar da Região Norte – 3.º ciclo básico 133 613 

População Concelho do Porto 237 559* 

População Concelho (0-14) (%) 13,1** 

População Concelho (15-24) (%) 9,8** 

Alunos Concelho 1.º CEB 13 461*** 

Alunos Concelho 2.º CEB 7 062*** 

Alunos Concelho 3.º CEB 11 208*** 

N.º de Alunos da Escola 163 
Fonte:*INE – Censos 2011; ** INE – Anuário Estatístico da Região Norte (2009); ***Ministério da Educação /GEPE 2007/08 



2. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

2.1. Grelha de Análise dos Stakeholders 

 Stakeholders (SH) O que espera o SH da Organização? O que espera a Organização do SH? 

IN
TE

R
N

O
S 

Tutela - Ganhos em educação; 
- Elevada taxa de conclusão. 

- Definição clara de objetivos; 
- Recursos financeiros. 

Norte Vida - Taxa de adesão dos alunos; 
- Taxa de sucesso educativo; 
- Taxa de empregabilidade. 

- Apoio técnico; 
- Apoio logístico. 

Direção Escola - Alinhamento de todos os colaboradores 
para o cumprimento dos objetivos da 
escola 

- Liderança; 
- Empenho e competência. 

Colaboradores - Aumento de competências profissionais; 
- Oportunidade de progressão na carreira; 
- Melhoria das condições de trabalho; 
- Valorização profissional. 

- Maior empenho e dedicação no cumprimento 
das suas funções e objetivos da EPTPP; 
- Alinhamento e espírito de equipa para o 
cumprimento da missão 

EX
TE

R
N

O
S 

Alunos - Serviços educativos de qualidade; 
- Apoio no processo educativo; 
-Desenvolvimento de estratégias 
pedagógicas adaptadas aos alunos.  

- Cumprimento das normas de funcionamento da 
EPTPP; 
- Adesão aos cursos; 
- Empenho e participação ativa nas atividades 
letivas. 

Pais/Encar. Educ. - Sucesso educativo do seu educando; 
- Apoio no processo educativo do seu 
educando. 

- Participação e cooperação no processo 
educativo do aluno; 
- Acompanhamento do aluno. 

Entidades de FCT   

Comunidade local - Sucesso educativo - Atitude pró-ativa na integração dos alunos. 

Escolas locais - Admissão dos alunos; 
- Cumprimento com excelência dos 
serviços educativos. 

- Referenciação adequada. 

 

Tipo de 
stakeholder 
Chave  

Interesse na 
Oferta de EFP 

Potencial 
Impacto 
na oferta 
EFP 

O que espera o 
operador da 
parte do 
stakeholder? 

Atitudes / Riscos 
percecionados 

Estratégia para Gestão 
dos stakeholders  

Ministério da 
Educação 

Entidade 
reguladora 
responsável 
pelas políticas e 
procedimentos 
institucionais  

Alto  Empenho na 
implementação 
da garantia da 
qualidade e no 
aumento do 
sucesso escolar  

Falta de clareza 
na abordagem 

Reuniões regulares com 
representantes das 
autoridades nacionais  

POCH Programa 
Operacional 
responsável 
pelo apoio ao 
capital humano 
e promoção do 
desenvolvimento 
económico e 
social 

Alto Empenho na 
implementação 
da garantia da 
qualidade e no 
aumento do 
sucesso escolar 
com reforço da 
qualificação 
para a 
empregabilidade 
 
 
 

Falta de clareza 
na abordagem e 
não aprovação 
dos projetos  
  

Reuniões regulares com 
representantes das 
autoridades nacionais. 
Exposições à entidade  

ANQEP Instituto público 
sob tutela do 
estado que tem 
como 
responsabilidad
e a qualificação 
do ensino 
profissional  

Alto Apoio na 
coordenação de 
políticas para a 
qualidade na 
educação e 
formação 
profissional 

Falta de clareza 
na abordagem aos 
diferentes 
contextos de 
educação e 
formação 
profissional  

Exposições à entidade 

Parceiros 
Sociais 
(ANESPO, 
UDIPSS, CNIS, 
União das 
Misericórdias, 
Associação 
Empresarial de 

Instituições de 
reconhecimento 
nacional e 
internacional, 
empresas de 
destaque no 
âmbito de 
cuidados sociais 

Alto  Atitude Pró-ativa 
no apoio à 
mudança 

Falta de clareza 
na abordagem 

Entrevistas/ reuniões 
com representantes 



 

Da análise da grelha de stakeholders identifica-se um amplo universo de partes interessadas, o 

que é indicativo da importância do impacto do serviço público de educação prestado pela 

EPTPP, quer nos Jovens diretamente envolvidos, quer na sociedade civil e noutras instituições, 

quer nos próprios colaboradores e responsáveis. De facto, prestar serviços educativos de 

excelência, assentes numa formação integral e integrada, na realização pessoal e na 

preparação para a vida ativa dos seus alunos, qualificando-os para o exercício profissional e 

para o prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua individualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade, missão da 

EPTPP, depende da participação de todas as partes interessadas, sendo, portanto, 

fundamental que as expectativas sejam reconhecidas e, de algum modo, satisfeitas. 

2.2. Matriz de Análise de Stakeholders 

  NÍVEL DE INTERESSE 

  BAIXO ALTO 

P
O

D
ER

 P
O

U
C

O
 

Esforço Mínimo 
Escolas Locais 
 

Manter Informado 

Alunos 
Pais / Encarregados de Educação 
Entidades de FCT 

M
U

IT
O

 

Manter Satisfeito 
 
Comunidade Local 

Gerir em Proximidade 
Tutela 
Norte Vida 
Direção 
Colaboradores 

De acordo com a matriz de análise de stakeholders, cada interveniente é sempre motivado por 

um conjunto de objetivos, em função do seu interesse e poder face à organização. Importa à 

EPTPP, no seu planeamento estratégico, encontrar a posição de equilíbrio que otimize a 

relação entre a organização e o stakeholders, pois muitas vezes os objetivos de ambas as 

partes conflituam. 

Observando a matriz, e seus quadrantes, torna-se evidente a necessidade de diferenciar 

medidas de gestão para “satisfazer” cada segmento de intervenientes, garantindo que cada 

Portugal) e de saúde  

Professores / 
formadores  

Elementos 
essenciais na 
formação dos 
alunos da 
EPTPP 

Alto Formação 
adequada às 
exigências da 
organização e 
alinhamento na 
implementação 
da mudança 

Eventual 
desmotivação ou 
insatisfação com 
as condições 
laborais 

Entrevistas, dinâmicas, 
formação e inquéritos de 
satisfação 

Colaboradores  Recursos 
humanos 
essenciais na 
gestão da 
organização 

Alto Respeito pelas 
normas de 
funcionamento 
da instituição e 
colaboração 
com as políticas 
de gestão para 
um 
desenvolvimento 
que garanta a 
qualidade do 
serviço  

Eventual 
desmotivação ou 
insatisfação com 
as condições 
laborais  

Entrevistas e inquéritos 
de satisfação. 
Realização de 
autoavaliação relativa 
ao desempenho 
pessoal.Formação. 
 
Reuniões orgânicas/ 
gerais da escola  



um deles não irá constituir uma ameaça à execução do plano estratégico e, 

consequentemente, aos objetivos da organização. 

Se em relação às Escolas Locais a relação é promovida essencialmente pela EPTPP, exige-se 

desta um esforço mínimo de satisfação do stakeholder. No entanto, na relação com alunos, 

pais / encarregados de educação e Entidades de FCT importa à EPTPP manter a comunicação 

aberta e clara dado a necessidade elevada daqueles stakeholders relativamente aos serviços 

prestados pela organização. 

Relativamente à Comunidade Local (população, autarquias, …) este stakeholder não tem uma 

necessidade directa da EPTPP, enquanto que esta, pelo contrário, pode beneficiar ou não, da 

influência que aqueles podem ter ao nível de actividades operacionais, sendo fundamental 

manter satisfeito este stakeholder. Os stakeholders, Tutela, Norte Vida, Direção e 

Colaboradores, com elevado nível de interesse na organização e muito poder sobre ela, têm 

que ser considerados com acuidade em todo o processo de gestão estratégica da EPTPP. 

2.3. Análise PEST 
Fatores 
Políticos 

Estabilidade Política Influência nos planos nacionais de educação e hierarquia 

Legislação Específica Capacidade de adaptação á realidade educativa 

Fatores 
Económicos 

Política de rendimentos 
e aspetos sociais 

Redução de salários e de apoios sociais 

Incentivo à atividade 
empresarial 

Impacto ao nível do desemprego 

Fatores 
Socioculturais 

Justiça social Solidariedade e mobilidade social 

Educação pelos valores Tolerância, abertura à diversidade e coesão social 

Fatores 
tecnológicos 

Orçamento Aumento da capacidade de gestão 

Inovação tecnológica e 
formação contínua 

Velocidade de transferência tecnológica 

 

Com o intuito de perspetivar um diagnóstico macro-ambiental e sectorial para a prospeção dos 

cenários de contexto da EPTPP para os próximos anos foi utilizada uma abordagem qualitativa 

de carácter exploratório e descritivo, com recurso à Análise PEST. “O acrônimo PEST é utilizado 

para identificar quatro dimensões de análise ambiental de natureza qualitativa de fenómenos 

dificilmente quantificáveis: a Política, a Económica, a Social e a Tecnológica”, Castor (2000, pg. 

05). O mesmo autor afirma que esta ferramenta de gestão se torna mais útil quando utilizada 

conjuntamente com outros instrumentos de análise, como a análise SWOT. A educação tem 

sido uma área da governação que tem sofrido mudanças sucessivas, nos últimos anos, que têm 

exigido das escolas uma grande capacidade de adaptação e que não têm favorecido a 

estabilização do sector. Esta situação aconselha, por isso, consistência e coerência nas políticas 

públicas para a educação e designadamente o ensino profissional, no que concerne à 

promoção da estabilidade do sistema, mas também no que lhe confere capacidade de rápida 

implementação de práticas inovadoras baseadas na evidência científica. 

2.4. Análise SWOT 

A análise SWOT (Strenghts and Weaknesses, Opportunities and Threats) permite, 

efetivamente, colocar em perspetiva as oportunidades e ameaças do Contexto e os pontos 

fortes e fracos da Organização, de modo a fundamentar a formulação da Estratégia. As 

oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas com fatores 



externos. As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da organização e 

relacionam-se com fatores internos. 

A análise SWOT, relativa à EPTPP, deverá ser entendida na seguinte ótica: de que forma os 

pontos fracos desperdiçam oportunidades ou potenciam ameaças e de que modo os pontos 

fortes nos defendem das ameaças ou potenciam oportunidades. 

A avaliação efetuada ao nível dos fatores internos à organização, permitiu evidenciar alguns 

pontos fracos relativos ao funcionamento da EPTPP, nomeadamente: 

Insuficiência do Sistema de Informação e de coordenação intersectorial 

Um sistema de informação e comunicação é essencial a uma estratégia de gestão e 

imprescindível para a recolha, cruzamento, tratamento de dados e sua partilha entre os 

diferentes atores educativos. A insuficiência do Sistema de Informação existente constitui um 

obstáculo interno à consecução dos objetivos da EPTPP. 

Insuficiente trabalho com Pais / Encarregados de Educação 

A participação e interação familiar são fundamentais para sustentar o equilíbrio dos alunos. É 

por isso, essencial, desenvolver o trabalho com os pais / encarregados de educação ao longo 

de todo o processo educativo dos alunos. 

Capacidade de inovação reduzida 

Dada a complexidade dos processos educativos e formativos é fundamental apostar nesta 

área, reforçando o apoio e o desenvolvimento de projetos de inovação educativa. Será 

importante para a EPTPP apostar em projetos de inovação com rigor técnico-científico. 

Iniciativas insuficientes à inserção profissional dos diplomados 

A situação económica e social do país e com especial destaque a da Região Norte tem um 

impacto negativo na criação e manutenção dos postos de trabalho. Urge que a EPTTP tome 

iniciativas, junto de instituições e empresas, para promover a criação de projetos que vão de 

encontro às necessidades locais e criem postos de trabalho que absorvam os nossos 

diplomados. 

Ausência de espaços adequados para a prática de educação física 

As atuais instalações da escola não dispõem de espaços para a prática de educação física dos 

alunos, pelo que deveremos apostar nas parcerias com as instituições locais para suprir este 

deficit, bem como proceder a obras dos espaços desportivos e de recreio da escola no sentido 

de garantir esta atividade ao ar livre. 

A avaliação efetuada ao nível dos fatores internos à organização permitiu, também, evidenciar 

alguns pontos fortes relativos ao funcionamento da EPTPP, nomeadamente: 

Forte motivação dos colaboradores 



A equipa é constituída por uma grande diversidade e diferenciação de colaboradores, com 

elevado nível de participação nas decisões da organização no que concerne aos serviços 

educativos. A EPTPP facilitou processos de identificação dos seus colaboradores e, portanto, 

um investimento na qualidade do seu funcionamento. 

Modelo organizacional e pedagógico 

A estrutura orgânica da escola associada ao modelo pedagógico, assente em turmas de 

pequena dimensão, possibilitam uma relação pedagógica próxima com o aluno respeitando a 

sua individualidade. Numa perspetiva humanista o aluno é o centro motor da aprendizagem, 

enquanto que o outro ator deste processo – o professor – se constitui num facilitador, num 

construtor de ambientes de aprendizagem que maximizam as oportunidades para aquele se 

desenvolver. 

Experiência acumulada e sólida no ensino profissional 

No próximo ano completamos vinte anos de funcionamento com um histórico honroso em 

matéria de taxas de conclusão e de empregabilidade dos nossos diplomados. 

Credibilidade e aceitação junto de todos os stakeholders e Forte ligação ao tecido 

institucional do Grande Porto 

A escola tem uma forte ligação com as instituições locais, designadamente através de parcerias 

ativas de desenvolvimento da Formação em Contexto de Trabalho. 

Ao nível do contexto externo à EPTPP, antecipam-se as seguintes ameaças à organização: 

Restrições Financeiras 

Face às reais limitações financeiras que podem obstaculizar projetos da EPTPP, com vista à 

melhoria da eficácia dos serviços educativos, importa rentabilizar os recursos humanos, 

diferenciando a atuação dos diferentes profissionais, reforçando a coordenação da equipa e 

valorizando o trabalho em rede. As colaborações da EPTPP com entidades sociais e privadas 

são, também, uma aposta como forma de suplantar as restrições financeiras. 

Vulnerabilidade económica e social dos alunos 

A população escolar da EPTPP apresenta crescentes problemas socioeconómicos que 

permitem antecipar dificuldades no seu processo educativo. 

Introdução dos cursos profissionais nas escolas públicas 

A maioria das escolas da rede pública tem oferta formativa de cursos profissionais. 

Insuficiência de instalações 

A  necessidade de um polivalente para a educação física. 

Ao nível do contexto externo à EPTPP, antecipam-se, também, as seguintes oportunidades 

para a organização: 



Cooperação institucional 

Reconhecimento e valorização crescente, pelos parceiros sociais, do papel da EPTPP. A 

recetividade e expectativa face à EPTPP poderão facilitar a cooperação institucional, 

permitindo uma mais ágil e célere implementação do Plano Estratégico. 

Novas tecnologias e potenciação de informação 

Possibilidade de tirar partido das tecnologias com vista à implementação do sistema de 

informação: reduzir os tempos de processamento da informação, reduzir custos e produzir 

incremento da eficiência. Em última instância, pode-se, também, alcançar ganhos em 

educação, decorrentes da plasticidade do sistema em se adaptar, em tempo útil, às 

necessidades de cada momento. 

Inovação Educativa 

A EPTPP tem assumido como tarefa fundamental desenvolver projetos de inovação educativa, 

da sua responsabilidade ou através da colaboração com entidades públicas e privadas, 

designadamente com a Escola Psicossocial de Lisboa. 

Alargamento da oferta formativa, designadamente nos níveis de formação 

Possibilidade de oferta formativa de cursos de nível cinco de qualificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após a análise SWOT clássica e contínua, apresentamos a Matriz SWOT.  
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Restrições Financeiras -   - - +   + + 

Vulnerabilidade económica e social 
dos alunos 

 - - -  + + + +  

Introdução dos cursos profissionais 
nas escolas públicas 

-  -  -    + + 

Insuficiência de instalações  -   -      

           

O
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e
s 

Cooperação institucional - -   -    + + 

Novas tecnologias e potenciação de 
informação 

-  -  -  +    

Inovação educativa -  -  - + + +   

Alargamento da oferta formativa, 
designadamente nos níveis de 
formação 

 -   -    + + 

           

 

Legenda: 

           Interacção positiva (a consolidar)  

               Interacção a desenvolver  

               Interacção negativa (a anular)  

               Interacção a minimizar  

 

Desta análise decorre um conjunto de Vetores Estratégicos (prioridades estratégicas) e 

Objetivos Específicos (prioridades específicas), consubstanciados no Mapa Estratégico, o qual 

permitirá balancear os objetivos pelas quatro perspetivas (a do cliente, do processo, da 

aprendizagem e financeira). 

Pontos fortes defendem das ameaças 

Pontos fortes potenciam oportunidades 

Pontos fracos potenciam  ameaças 

Pontos fracos desperdiçam oportunidades 



3. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

É sabido que o primeiro passo para a formulação da estratégia é a definição da missão da 

Organização, que permite esclarecer a razão de ser da sua existência e simultaneamente 

legitima a sua função na sociedade. Pretendemos, por conseguinte, que a missão, enquanto 

filosofia da Organização, estabeleça a ligação entre as funções sociais e os objetivos da nossa 

Escola. Constitui, pois, uma afirmação do seu sentido, imagem, carácter, bem como do seu 

negócio, apontando para um cenário futuro desejável, motivador e promotor da coesão para 

todos os colaboradores e stakeholders. 

3.1. Missão 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto tem como missão prestar serviços 

educativos de excelência aos seus alunos, qualificando-os para o exercício profissional e para o 

prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua individualidade. 

3.2. Visão 

“Pretendemos ser uma referência a nível nacional no ensino profissional na área dos cuidados 

sociais e de saúde em termos de ética, humanismo, qualidade, confiança, criatividade e 

excelência”. 

3.3. Valores 

Os valores em que assenta a nossa cultura organizacional são os seguintes: 

O Humanismo - Significa o reconhecimento da plena dignidade humana dos alunos e seus 

familiares e tem como corolário a compreensão da complexidade e relevância da sua história 

individual, familiar e social, bem como do seu devir no quadro das suas necessidades objetivas 

e subjetivas. 

Excelência - Fornecer os melhores serviços educativos baseados no estado atual da arte e 

sustentados nos avanços científicos e tecnológicos, aderindo aos mais elevados padrões ético-

educativos e profissionais. Desenvolver relações com os nossos alunos e pais/encarregados de 

educação, baseadas na eficácia, integridade e confiança. 

A Centralidade no Aluno - O aluno surge no centro do processo de ensino-aprendizagem 

sendo perspetivado como uma pessoa com características, interesses e ritmos diferenciados. 

Procura incansável de resultados - Estamos determinados a atingir resultados ambiciosos e 

mensuráveis na concretização da nossa missão. Assim, continuaremos a perseguir com 

empenhamento os nossos objetivos finais, mesmo que encontremos dificuldades e 

constrangimentos ao longo do percurso. Acolhemos novas ideias com entusiasmo e temos 

orgulho nos resultados. 

Rigor intelectual - Obrigamo-nos a ser críticos em relação a tudo o que fazemos, abordando 

cada assunto e decisão com rigor e de forma global, procurando sempre a melhor ideia ou 

solução. Refletimos e aprendemos com a nossa experiência, de forma a melhorarmos o nosso 

desempenho futuro. 

Responsabilidade e Espírito de Equipa - Damos o melhor de nós próprios e partilhamos a 

responsabilidade por atingir os melhores resultados possíveis na nossa área de atuação. 



Acreditamos que o esforço coletivo é a melhor forma de alcançar os nossos objetivos e 

potenciar o impacto da nossa ação na Comunidade. 

Respeito e Humildade - Respeitamos os outros e as suas ideias e contamos com o seu 

contributo. Assumimos as limitações da nossa experiência e valorizamos outras perspetivas. 

3.4. Vetores estratégicos 

As organizações que decidem adotar o BSC utilizam-no, desde logo, para clarificar e 

consensualizar a estratégia, para a comunicar a toda a Organização, para alinhar as metas 

departamentais e pessoais com ela, bem como para associar os objetivos estratégicos a metas 

e orçamentos anuais. Acresce que, com esta ferramenta, é ainda possível identificar e alinhar 

as iniciativas, realizar revisões periódicas e sistemáticas, e, ainda, obter feedback para 

aprofundar o conhecimento da estratégia e a aperfeiçoar. Alicerçada nos valores próprios da 

organização, na análise dos stakeholders e na análise SWOT, resultou a definição dos dois 

vetores estratégicos: 

V1 - Qualidade – Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

Consideramos fundamental a orientação da estratégia em função da melhoria da Qualidade 

dos serviços prestados, uma vez que a organização, EPTPP, é uma escola de referência do 

ensino profissional na área dos cuidados sociais e de saúde. Dois fatores reforçam a aposta da 

EPTPP em sobressair pela Qualidade: 1. Escola inclusiva; 2. Concorrência de escolas públicas e 

privadas com a mesma oferta formativa. 

 V 2 – Eficácia – Promover a eficácia do processo educativo da escola. 

O ensino/aprendizagem não deve constituir um fim em si mesmo, antes uma etapa, cujo fim 

consiste na inserção social e profissional dos jovens na comunidade. Nesta linha iremos dar 

mais atenção aos recursos e não tanto às necessidades na intervenção com os alunos. Esta 

verdadeira "inversão de focagem" (que é lógica na linha de crescente atenção aos valores 

próprios, ao desenvolvimento endógeno, empowerment), ao ser por nós adotada de forma 

decidida e sistemática, não só vai produzir melhores resultados, mas vai, também, revelar um 

novo modo de trabalhar, a todos os níveis. É este o caminho que nos levará à eficácia do 

processo educativo. As necessidades constituem, em geral, o motor que nos leva à ação; e sem 

dúvida que é necessário rigor na sua análise, mas são os recursos - os bens, as capacidades, as 

potencialidades - dos próprios, do local, que mais podem contribuir para que uma estratégia 

de intervenção seja sustentada e se desenvolva adequadamente. É cada vez mais claro para 

todos nós que é mais adequado trabalharmos com pessoas, cidadãos, associações, 

comunidades - produtores da vida local - para atingir o desiderato: os jovens com défice a nível 

físico, psíquico relacional e/ou desajustamento social ao nível escolar, familiar, etc., possam 

tornar-se o mais possível independentes e autónomas, capazes de, por si só, procurarem o 

sucesso e a satisfação no seu ambiente de escolha. 

 



4. ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 Mapa Estratégico 
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QUALIDADE                                         

Melhorar a qualidade dos 

serviços prestados 

 

EFICÁCIA                                          

Promover a eficácia do 

processo educativo da escola 

10. Assegurar a 

sustentabilidade financeira  

11.Captar novas fontes de 

financiamento 

9.Melhorar a gestão da informação 

7.Reforçar o alinhamento dos 

profissionais com os objectivos 

organização 

6.Aumentar a eficácia do processo 

ensino aprendizagem 

3. Aumentar o grau de satisfação 

do aluno 

4.Aumentar o compromisso do 

aluno com a escola 

2.Aumentar as taxas de conclusão 

QREN 

1.Aumentar as taxas de empregabilidade 
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5. Aumentar a capacidade de 

inovação pedagógica 
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8.Desenvolver competências internas 
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Vimos que, no BSC, os objetivos nos surgem associados a uma de quatro perspetivas 

(Clientes/Stakeholders, Processo, Aprendizagem e Controlo Financeiro), as quais se nos 

apresentam explicitamente relacionadas (Caldeira, 2006). Justamente, no nosso caso, 

procuramos que esses objetivos se apresentassem balanceados pelas quatro perspetivas e 

pelos dois vetores estratégicos. 

Assim sendo, identificados que foram os nossos vetores estratégicos, estamos pois em 

condições de, através do denominado mapa estratégico, representar visualmente os objetivos 

estratégicos da nossa organização, assim como as relações de causa e efeito entre eles, de 

forma a nos conduzir à performance desejada. 

De facto, e como já atrás o frisamos, enquanto “elemento fundamental para comunicar a 

estratégia e alinhar os colaboradores de uma organização” (Caldeira, 2006), o mapa 

estratégico permite-nos organizar os nossos objetivos segundo as quatro perspetivas 

tradicionais do BSC: Clientes, Processo, Aprendizagem e Financeira. 

Perspetiva Financeira 

Dessas quatro dimensões, consideramos, no caso específico da nossa organização, que a 

perspetiva financeira terá um carácter impulsionador das demais. Daí que nos parece 

inquestionável a elegibilidade no âmbito do POPH da modernização informática e tecnológica 

da escola, formação e qualificação dos recursos humanos, bem como apoio à inserção 

profissional dos diplomados. Nesta medida vamos otimizar os recursos disponíveis, dando, 

também, especial atenção às parcerias que serão uma forma de captação de novas fontes de 

financiamento, sem prejuízo do desenvolvimento de novas formas de organização, novos 

modelos de funcionamento e novos instrumentos de gestão que se adaptem a uma realidade 

adversa e em permanente mudança na prestação de serviços educativos de qualidade. 

Perspetiva da Aprendizagem 

Na perspetiva da aprendizagem são desenvolvidos objetivos que fomentam a aprendizagem e 

o crescimento organizacional, os quais se centram, geralmente, em quatro elementos: 

capacidades dos colaboradores; sistemas de informação e comunicação; inovação;  motivação, 

“empowerment” e alinhamento. 

Sob esta perspetiva, é avaliada a capacidade da EPTPP desenvolver e motivar o seu capital 

intelectual e, consequentemente, inovar nos seus métodos, incorporar novas tecnologias, criar 

novos produtos e serviços e, como é o caso, Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados. 

Se a perspetiva financeira constituirá o impulso às nossas intervenções, pretende-se que a 

aprendizagem e crescimento do nosso capital humano e dos demais públicos pertinentes do 

sector constituam o motor da dinâmica de prossecução dos objetivos. A título de exemplo 

referiremos as intervenções formativas específicas e diversificadas que tenham em atenção as 

previsíveis necessidades dos nossos colaboradores, em termos de curto, médio e longo prazo, 

tanto ao nível da prestação dos serviços educativos como ao nível de gestão de recursos, bem 

como dos parceiros. Fica claro que para além de “aprender e melhorar para sermos mais 



capazes nos processos e satisfazer os clientes e financiador” (Caldeira, 2010), pretendemos 

intervir junto de atores chave da comunidade. 

Perspetiva dos Processos Internos 

A abordagem do BSC permite-nos olhar a Organização como uma cadeia de processos 

integrados. Há assim que identificar os processos internos críticos, designadamente aqueles 

que tenham maior impacto na satisfação do cliente. Foi neste contexto que elegemos os 

seguintes objetivos: 

- Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem; 

- Aumentar a capacidade de inovação pedagógica. 

Perspetiva do Cliente 

O desempenho da Organização, quando de utilidade pública, é avaliado com base na sua 

capacidade de satisfazer os cidadãos pela consecução de objetivos de serviço público, ligados 

pois ao interesse geral. No caso vertente, esse interesse reside essencialmente em alcançar 

maiores ganhos em educação. Deve conjugar-se a diversidade e a excelência dos serviços 

educativos com as formas mais avançadas de humanização e cidadania, através de uma 

relação de proximidade mais efetiva entre a escola e o aluno (centralidade no cidadão). 

Partindo destas considerações, elegemos, nesta última perspetiva, quatro objetivos, a saber: 

- Aumentar a taxa de empregabilidade; 

- Aumentar as taxas de conclusão; 

- Aumentar o grau de satisfação do aluno; 

- Aumentar o compromisso do aluno com a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Mapa dos Indicadores 
  OBJECTIVOS INDICADORES 2016 2017 2018 PESO 

  

1. Aumentar as taxas de 
empregabilidade 

Taxa  de empregabilidade 
Tolerância 55% 60% 65% 

50% Meta 60% 65% 70% 

Superação 65% 70% 75% 

  

Taxa de prosseguimento de estudos 

Tolerância 10% 12% 15% 

30%   Meta 12% 15% 18% 

  Superação 15% 18% 20% 

  

Taxa de integração em ações de 
formação 

Tolerância 10% 12% 15% 

20%   Meta 12% 15% 18% 

  Superação 15% 18% 20% 
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2. .Aumentar as taxas de 
conclusão 

Taxa de conclusão cursos prof. 
CEF´s e Voc 

Tolerância 65% 70% 75% 

100% Meta 75% 80% 85% 

Superação 80% 85% 90% 

3. Aumentar o grau de 
satisfação do aluno 

Taxa de satisfação do aluno 

Tolerância 70% 75% 80% 

100% Meta 75% 80% 85% 

Superação 80% 85% 90% 

4.Aumentar o compromisso 
do aluno com a escola 

Taxa de adesão cursos prof. 

Tolerância 85% 80% 75% 

25% Meta 90% 85% 80% 

Superação 93% 90% 85% 

Taxa de adesão cursos CEF´s e Voc 
Tolerância 85% 80% 75% 

25% Meta 90% 85% 80% 

Superação 93% 90% 85% 

Taxa de alunos integrados em novos 
projectos Nacionais e internacionais 

Tolerância 35% 40% 50% 

10% Meta 45% 50% 60% 

Superação 50% 60% 70% 

Taxa de assiduidade cursos prof. 
CEF´s 

Tolerância 80% 90% 93% 

40% Meta 90% 93% 95% 

Superação 93% 95% 98% 
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5.Aumentar a capacidade de 
inovação pedagógica 

% de utilização de modelos 
específicos de avaliação 

Tolerância 10% 25% 30% 

50% Meta 30% 40% 40% 

Superação 40% 50% 50% 

N.º Projectos de inovação 

Tolerância 1 2 3 

50% Meta 2 3 4 

Superação 3 4 5 

6.Aumentar a eficácia do 
processo ensino 
aprendizagem 

Taxa de conclusão dos módulos 

Tolerância 65% 70% 75% 

50% Meta 75% 80% 85% 

Superação 80% 85% 90% 

N.º de protocolos estabelecidos 

Tolerância 2 4 5 

50% Meta 3 5 6 

Superação 4 6 7 
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7.Reforçar o alinhamento 
dos profissionais com os 
objectivos organização 

% dos colaboradores envolvidos na 
elaboração do plano de acção 

Tolerância 55% 60% 70% 

100% Meta 65% 75% 80% 

Superação 70% 80% 90% 

8.Desenvolver competências 
internas 

N.º Acções de formação para 
colaboradores 

Tolerância 3 5 7 

50% Meta 5 8 12 

Superação 7 10 15 

% Percentagem de colaboradores 
que frequentaram a formação 

Tolerância 55% 60% 70% 

50% Meta 65% 75% 80% 

Superação 70% 80% 90% 

9.Melhorar a gestão da 
informação 

N.º de processos internos do SGE 
melhorados 

Tolerância 2 4 5 

50% Meta 3 5 6 

Superação 4 6 7 

Taxa de processos de alunos 
informatizados/digitalizados 

Tolerância 40% 50% 60% 

50% Meta 50% 60% 70% 

Superação 60% 70% 80% 
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 10.Assegurar a 
sustentabilidade financeira 
da escola 

N.º  de ações de formação para 
diplomados 

Tolerância 1 2 3 

40% Meta 2 3 4 

Superação 3 4 5 

% de Redução de custos de 
funcionamento 

Tolerância 1% 2% 4% 

60% Meta 3% 5% 7% 

Superação 4% 7% 8% 

11.Captar novas fontes de 
financiamento 

Valor das receitas obtidas x 1000€ 

Tolerância 5 10 30 

100% Meta 10 20 40 

Superação 20 30 50 



4.3. Mapa das Iniciativas Estratégicas 

INICIATIVAS 
ESTRATRETÉGICAS 

ACÇÕES 
DOTAÇÃO 

ORÇAMENTAL 
RETORNO 

FINANCEIRO 

OBJECTIVOS 

CLIENTE PROCESSOS APRENDIZAGEM FINANCEIRA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Instalação do Sistema 
de Informação e 
coordenação 
intersectorial 

Reuniões preparatórias com 
os analistas  

             

Definição de conteúdos a 
integrar no SGE 

             

Implementação do Sistema 2.500 €             

2. Cooperação com 
organizações de saúde 
e geriátricas no sentido 
de alargar a FCT a estas 
áreas 

Contactos com Instituições da 
área da saúde 

             

Contactos com empresas da 
área da geriatria 

  
           

Celebração de protocolos de  
Formação em Contexto de 
Trabalho 

  
           

3. Organização de 
Eventos culturais e 
científicos 

Pesquisa de mercado              
Criação de estrutura de 
organização de eventos 

  
           

Organização do I Congresso 
da Norte Vida e EPTPP 

8.000 € 15.000 €            

4. Proporcionar 
formação aos 
colaboradores 

Formação Pedagógica 1.000 €             

Formação em avaliação 1.000 €             
Formação em Sistema de 
Informação da EPTPP 

1.000 €  
           

5. Fomentar a 
empregabilidade dos 
nossos diplomados 

Reorientação do GIVA              
Criação de base de dados de 
oferta 

             

Monitorização dos 
diplomados 

             

6. Elaborar modelos de 
planos de recuperação 
adaptados aos alunos 

Modelo para a sociocultural              

Modelo para a científica              

Modelo para a técnica              

Modelo para a FCT              
7.Definição/Redefinição 
de Procedimentos 
internos 

Registo assiduidade 1.000 €             

Elaboração de sumários              

Descrições modulares              

Planos de avaliação              

 



4.4. Mapa Estratégico Consolidado 
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10.Assegurar a 

sustentabilidade  

QREN 

11.Captar novas fontes 

de financiamento 

8.Desenvolver competências 

internas 
9.Melhorar a gestão da informação 

7.Reforçar o alinhamento dos 

profissionais com os objectivos 

organização 

5. Aumentar a capacidade de 

inovação pedagógica 

6.Aumentar a eficácia do 

processo ensino aprendizagem 

3. Aumentar o grau de 

satisfação do aluno 

4.Aumentar o compromisso do 

aluno com a escola 

2.Aumentar as taxas de 

conclusão 

QREN 

1.Aumentar as taxas de empregabilidade 

QREN 

QUALIDADE EFICÁCIA INDICADORES METAS INICIATIVAS RECURSOS 

1. Taxa de empregabilidade; 
2. Taxa de prosseguimento estudos; 
3. Taxa de integração em ações form 
4 Taxa de conclusão curso; 
5. Taxa de satisfação alun; 
6. Taxa de adesão profis.; 
7. Taxa de Adesão CEF; 
8. Taxa alunos integrados; 
9. Taxa de assiduidade alu.; 
 

 

10. % utilização modelos 
de avaliação; 
11.N.º Projetos Inovação; 
12. Número de planos; 
13. N.º protocolos 
celebrados; 

14.% Colaboradores envol; 
15 N.º Ações formação; 
16.% Colaboradores freq; 
17. N.º Processos internos; 
18.Taxa processos alunos 
informatizados. 

19. N.º  de ações de 

formação para diplomados.; 
20.% de redução de custos; 
21 Valor das receitas. 

 

70% 
12% 
12% 
75% 
75% 
90% 
90% 
45% 
90% 

30% 
 

2 
2 
3 
 

 

65% 
5 

65% 
50% 
50% 

85% 
3% 

10.000 € 

 

1.Instalação do Sistema de Informação e 
coordenação intersectorial; 
2. Cooperação com organizações de saúde e 
geriátricas no sentido de alargar a FCT a estas 
áreas 
3. Organização de Eventos Culturais e Cient. 
6. Elaborar modelos tipo. 
 

1.Instalação do Sistema de Informação e 
coordenação intersectorial; 
2. Cooperação com organizações de saúde e 
geriátricas no sentido de alargar a FCT a estas 
áreas 
4. Proporcionar Formação colaboradores; 
6. Elaborar modelos tipo; 
7. Definição de procedimentos internos. 

 

1.Instalação do Sistema de Informação e 
coordenação intersectorial; 
3. Organização de Eventos Culturais e Científ; 
4. Proporcionar Formação colaboradores; 
5. Fomentar a empregabilidade diplomados 
6. Elaborar modelos tipo; 
7. Definição de procedimentos internos 

2. Cooperação com organizações de saúde e 
geriátricas no sentido de alargar a FCT a estas 
áreas 
3. Organização de Eventos Culturais e 
Científicos 
5. Fomentar a empregabilidade dos nossos 
diplomados. 

 

2.500 € 
 
 
 

8.000 € 
 

 

2.500 € 
 
 
 

3.000 € 
 

1.000 € 
 

 2.500 € 
 

8.000 € 
3.000 € 

 
1.000 € 

 
 
 

8.000 € 

 



5. CONCLUSÕES 

Pretende-se com este trabalho traçar o plano estratégico para a EPTTPP para o triénio 2016-

2019, com recurso a metodologia Balanced Scorecard (BSC). Importa sublinhar que esta 

metodologia foi concebida nos EUA para o sector privado e, portanto, a aplicação desta 

ferramenta às organizações de Utilidade Pública pressupõe que se façam as necessárias 

adaptações às suas especificidades próprias, em ordem a um melhor serviço ao Cidadão 

(Caldeira, 2007). 

O BSC é uma ferramenta flexível ao adaptar-se às mutações constantes do mercado e das 

organizações e permite numa organização frente ao seu ambiente interno e externo construir 

um mapa estratégico, estabelecer metas e relações de causa-efeito para acompanhar e gerir 

os resultados de forma permanente e contínua. Assim facilita uma perceção eficaz do que é 

possível fazer e de quais os aspetos a melhorar, o que contribuirá para a criação de valor a 

longo prazo, face aos ganhos de curto prazo. A EPTTPP neste plano estratégico focaliza-se não 

só nos seus alunos e famílias, mas também nos seus Colaboradores e parceiros, pois é 

imprescindível potencializar os ativos intangíveis da Organização. 

A “arte” de gerir com sentido de serviço público não é substituível pelo BSC, mas este contribui 

significativamente para que aquela tenha um vivo sentido. 

O Diretor – António Júlio de Jesus Roque 
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7. ANEXOS 

 

 

 



7.1. Fichas de Indicadores 

                                  

  Unidade Orgânica EP 

 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 

     
  

                   
  Designação Taxa de empregabilidade        

  
 

       

                   
  Vector Estratégico 2 

 
EFICÁCIA- promover a eficácia do processo educativo da escola   

                   
  Perspectiva C 

 
Cliente   

                   
  N.º Objectivo 1 

 
Aumentar as taxas de empregabilidade   

                   
  N.º Indicador 1 

             
  

                   
  Fórmula de cálculo Taxa de empregabilidade dos alunos que concluíram o curso   

  
 

  

  
 

  

                   
  

           
1.º 2.º 3.º 

 
  

  Tipo de indicador Resultado/Acção 

 
Unidades % 

 
Meta 60% 65% 70% 

 
  

                   
  Frequência cálculo Anual 

 
Tolerância 55% 60% 65% 

 
  

                   
  Origem dos dados Sistema de informação; GIVA; etc. 

 
Peso no objectivo 50% 50% 50% 

 
  

                   
  Notas adicionais   

 
Quem mede Director   

                                  

 

 

                                  

  Unidade Orgânica EP 

 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 

     
  

                   
  Designação Taxa de satisfação do Aluno        

  
 

       

                   
  Vector Estratégico 2 

 
EFICÁCIA- promover a eficácia do processo educativo da escola   

                   
  Perspectiva C 

 
Cliente   

                   
  N.º Objectivo 1 

 
Aumentar as taxas de empregabilidade   

                   
  N.º Indicador 2 

             
  

                   
  Fórmula de cálculo Taxa de prosseguimento de estudo dos alunos que concluíram o curso   

  
 

  

  
 

  

                   
  

           
1.º 2.º 3.º 

 
  

  Tipo de indicador Resultado/Acção 

 
Unidades % 

 
Meta 12% 15% 18% 

 
  

                   
  Frequência cálculo Anual 

 
Tolerância 10% 12% 15% 

 
  

                   
  Origem dos dados Sistema de informação; GIVA; etc. 

 
Peso no objectivo 30% 30% 30% 

 
  

                   
  Notas adicionais   

 
Quem mede Director   

                                  



 

                                  

  Unidade Orgânica EP 

 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 

     
  

                   
  Designação Taxa de conclusão dos cursos        

  
 

       

                   
  Vector Estratégico 2 

 
EFICÁCIA- promover a eficácia do processo educativo da escola   

                   
  Perspectiva C 

 
Cliente   

                   
  N.º Objectivo 2 

 
Aumentar as taxas de conclusão   

                   
  N.º Indicador 4 

             
  

                   
  Fórmula de cálculo Taxa de conclusão dos alunos admitidos   

  
 

  

  
 

  

                   
  

           
1.º 2.º 3.º 

 
  

  Tipo de indicador Resultado/Acção 

 
Unidades % 

 
Meta 75% 80% 85% 

 
  

                   
  Frequência cálculo Anual 

 
Tolerância 65% 70% 75% 

 
  

                   
  Origem dos dados Sistema de informação; Excel ; dossier; etc. 

 
Peso no objectivo 1 1 1 

 
  

                   
  Notas adicionais   

 
Quem mede Director   

                                  

 

 

                                  

  Unidade Orgânica EP 

 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 

     
  

                   
  Designação Taxa de satisfação do Aluno        

  
 

       

                   
  Vector Estratégico 1 

 
QUALIDADE - Melhorar a qualidade dos serviços prestados   

                   
  Perspectiva C 

 
Cliente   

                   
  N.º Objectivo 3 

 
Aumentar o grau de satisfação do Aluno   

                   
  N.º Indicador 5 

             
  

                   
  Fórmula de cálculo Medido por inquérito de satisfação - % de respostas com avaliação excelente do serviço   

  
 

  

  
 

  

                   
  

           
1.º 2.º 3.º 

 
  

  Tipo de indicador Resultado/Acção 

 
Unidades % 

 
Meta 75% 80% 85% 

 
  

                   
  Frequência cálculo Anual 

 
Tolerância 70% 75% 80% 

 
  

                   
  Origem dos dados Sistema de informação; Excel ; dossier; etc. 

 
Peso no objectivo 1 1 1 

 
  

                   
  Notas adicionais   

 
Quem mede Director   

                                  



 

                                  

  Unidade Orgânica CT 

 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 

     
  

                   
  Designação Taxa de adesão cursos profissionais        

  
 

       

                   
  Vector Estratégico 2 

 
EFICÁCIA- promover a eficácia do processo educativo da escola   

                   
  Perspectiva C 

 
Cliente   

                   
  N.º Objectivo 4 

 
Aumentar o compromisso do aluno com a escola   

                   
  N.º Indicador 6 

             
  

                   
  Fórmula de cálculo Medido pela frequência nos cursos   

  
 

  

  
 

  

                   
  

           
1.º 2.º 3.º 

 
  

  Tipo de indicador Resultado/Acção 

 
Unidades % 

 
Meta 90% 85% 80% 

 
  

                   
  Frequência cálculo Anual 

 
Tolerância 85% 80% 75% 

 
  

                   
  Origem dos dados Sistema de informação; Excel ; dossier; etc. 

 
Peso no objectivo 50% 50% 50% 

 
  

                   
  Notas adicionais   

 
Quem mede Director   

                                  

 

                                  

  Unidade Orgânica CT 

 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 

     
  

                   
  Designação Taxa de assiduidade dos alunos cursos profissionais e CEF´s.        

  
 

       

                   
  Vector Estratégico 2 

 
EFICÁCIA- promover a eficácia do processo educativo da escola   

                   
  Perspectiva C 

 
Cliente   

                   
  N.º Objectivo 4 

 
Aumentar o compromisso do aluno com a escola   

                   
  N.º Indicador 9 

             
  

                   
  Fórmula de cálculo Medido pela frequência dos alunos   

  
 

  

  
 

  

                   
  

           
1.º 2.º 3.º 

 
  

  Tipo de indicador Resultado/Acção 

 
Unidades % 

 
Meta 80% 85% 90% 

 
  

                   
  Frequência cálculo Mensal 

 
Tolerância 85% 90% 95% 

 
  

                   
  Origem dos dados Sistema de informação; Excel ; dossier; etc. 

 
Peso no objectivo 1 1 1 

 
  

                   
  Notas adicionais   

 
Quem mede Director   

                                  



7.2. Fichas de Iniciativas 

                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  1  Iniciativa  Instalação do Sistema de Informação e coordenação sectorial  Revista em:  

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento  2500 €   Fontes de Financiamento  Orçamento próprio  

                                      Descrição da Iniciativa  Instalação do Sistema de Informação e coordenação sectorial  

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Reuniões preparatórias com os Analistas  

                                            2  Definição dos conteúdos a integrara no SGE  

                                            3  Implementação do Sistema  

                                                                           Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x          x            x    x    

                                     
 Intervenientes Internos  Direcção, Coordenadores de Curso, Directores Turma e Administrativos  

                                     
 Parceiros externos  Equipa de Informática da empresa prestadora de serviços  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
           x      x    x  x              

                                     
 Notas adicionais    

                                      

                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  2  Iniciativa  Cooperação com organizações de saúde e turismo no sentido de alargar a 
FCT a estas áreas. 

 Revista em:   

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento   €   Fontes de Financiamento    

                                      Descrição da Iniciativa  Desenvolvimento de intervenções estruturadas com as instituições de saúde e Geriátricas do 
Grande Porto 

 

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Contacto com instituições área da saúde  

                                            2  Contacto com empresas da área da geriatria  

                                            3  Celebração de protocolos de Formação em Contexto de Trabalho  

                                                

                                      Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x  x          x        x        x  

                                     
 Intervenientes Internos  Equipa da FCT  

                                     
 Parceiros externos  Instituições de saúde e empresas de turismo  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
           x  x    x        x            

                                     
 Notas adicionais    

    
 

                                 
 



                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  3  Iniciativa  Organização de eventos culturais e científicos.  Revista em:  

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento  8000 €   Fontes de Financiamento  Orçamento Norte vida  

                                      Descrição da Iniciativa  Organização de diferentes eventos culturais e científicos  

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Pesquisa de mercado  

                                            2  Criação de estrutura de organização de eventos  

                                            3  Organização do I Congresso da Norte Vida e EPTPP.  

                                                                           Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x            x      x          x  

                                     
 Intervenientes Internos  Norte vida, Direcção, Coordenadores de Curso, Directores Turma Professores e Administrativos  

                                     
 Parceiros externos  Instituições locais e laboratórios  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
           x      x    x  x      x        

                                     
 Notas adicionais    

                                      

 

                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  4  Iniciativa  Proporcionar formação aos colaboradores  Revista em:  

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento  3000 €   Fontes de Financiamento  Orçamento próprio  

                                      Descrição da Iniciativa  Organização de acções de formação para os colaboradores  

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Formação Pedagógica  

                                            2  Formação em avaliação  

                                            3  Formação em SGE  

                                                                           Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x            x      x    x      x  

                                     
 Intervenientes Internos  Direcção, Coordenadores de Curso, Directores Turma Professores e Administrativos  

                                     
 Parceiros externos  Instituições locais e Empresa informática  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
         x    x    x      x              

                                     
 Notas adicionais    

                                      

 



                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  5  Iniciativa  Fomentar a empregabilidade dos nossos diplomados  Revista em:  

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento   €   Fontes de Financiamento  Orçamento próprio  

                                      Descrição da Iniciativa  Desenvolvimento de acções junto de instituições locais e empregadoras  

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Reorientação do GIVA  

                                            2  Criação de base de dados de oferta de emprego  

                                            3  Monitorização dos diplomados  

                                                                           Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x          x            x      x  

                                     
 Intervenientes Internos  Direcção, Coordenadora Pedagógica e Administrativos  

                                     
 Parceiros externos  Instituições locais e empregadoras  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
           x      x    x  x      x        

                                     
 Notas adicionais    

                                      

 

                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  6  Iniciativa  Elaborar Modelos de planos de recuperação  Revista em:  

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento   €   Fontes de Financiamento  Orçamento próprio  

                                      Descrição da Iniciativa  Concepção de diferentes modelos de planos de recuperação  

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Modelo sociocultural  

                                            2  Modelos científica e tecnológica  

                                            3  Modelo FCT  

                                                                           Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x  x          x          x      x  

                                     
 Intervenientes Internos  Direcção, Coordenadores de Curso, Directores Turma Professores e Administrativos  

                                     
 Parceiros externos  Instituições parceiras locais  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
           x      x    x  x              

                                     
 Notas adicionais    

                                      

 



                                     
 Unidade Orgânica  EPTPP  Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto  

                                      N.º  7  Iniciativa  Definição / redefinição de procedimentos internos.  Revista em:  

        01-06-2017  

                                      Montante de Investimento  1000 €   Fontes de Financiamento  Orçamento próprio  

                                      Descrição da Iniciativa  Definição de procedimentos de gestão pedagógica da escola  

        

                                      Acções da Iniciativa  1  Registo de assiduidade e sumários  

                                            2  Descrições modulares  

                                            3  Planos de avaliação  

                                                                           Objectivos com maior 
impacto 

 Cliente  Processo  Aprendizagem  Financeira  
                                
  1  2  3      4  5      6  7  8    9  10  
                                     
       x  x          x      x    x      x  

                                     
 Intervenientes Internos  Direcção, Coordenadores de Curso, Directores Turma Professores e Administrativos  

                                     
 Parceiros externos  Empresa de informática  

                                      Calendarização  2016  2017  2018        
                                     
       1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T  1T  2T  3T  4T        
                                     
           x  x  x      x                

                                     
 Notas adicionais    

                                      

 


