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Porquê um Projeto Educativo para esta Escola? 
 

Uma escola é uma instituição viva, espelha-se todos os dias num conjunto de atitudes e 

comportamentos que os vários atores educativos que a integram vão protagonizando. 

Mesmo sem um projeto explícito, as práticas são sempre portadoras de múltiplos significados: 

"Sem projeto educativo há apesar de tudo uma "política de escola" mesmo que ela se consubstancie pela 

omissão ou pela não explicitação de atitudes, valores ou discurso .(...) Uma comunidade educativa sem 

projeto corre o risco de concretizar, na prática, um projeto, mesmo quando ele é contraditório com as 

expectativas dos seus atores. Um barco sem rumo traçado não deixa de seguir um rumo, quanto mais não 

seja o rumo da corrente".  (Carvalho, L.M., 1992, p.38)  

Entendemos explicitar este projeto para melhor clarificarmos a nossa identidade enquanto 

instituição educativa: porque existimos, para quê, como, o que somos. 

Queremos com a vivência deste projeto contribuir para a criação de uma verdadeira cultura de 

escola, de forma a corresponsabilizarmos todos os atores educativos na prossecução de objetivos 

comuns, traçando um percurso pedagógico e dando coerência, sentido e unidade à atividade educativa. 

 

 

1. PROMOTORES E FINALIDADES DA ESCOLA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA 
PSICOSSOCIAL DO PORTO 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto, criada por contrato-programa de 

03/09/92, foi patrocinada pela Norte VIDA - Associação para a Promoção da Saúde, Instituição Particular 

de Solidariedade Social sem Fins Lucrativos e, atualmente, é sua proprietária. 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 prioritária 

a Saúde e a Educação refletidas num Projeto Integrado de Apoio a Toxicodependentes que consubstancia 

a criação de uma rede de equipamentos de apoio - respostas comunitárias ao problema da 
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toxicodependência - que passam nomeadamente por estruturas de prevenção, tratamento, reinserção e 

redução de riscos e minimização de danos. 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto, consubstancia a estrutura de Prevenção 

prevista pelos Fundadores da NORTE VIDA, sendo de natureza privada, com autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira, e prosseguindo fins de interesse público.  

De acordo com a alínea 2.ª do Capítulo I do referido Contrato-Programa de criação da Escola 

Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto, celebrado em 3 de setembro de 1992 entre o GETAP e a 

Norte VIDA, são objetivos 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 formativas 

adequadas;  

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

 

De acordo com estes objetivos, as finalidades da NORTE VIDA e o levantamento das necessidades 

de formação na área dos cuidados sociais e de saúde do distrito do Porto, a Escola iniciou as suas 

atividades no ano letivo de 1992/ 93, com a criação de um único curso, o de Animador Social / Técnico 

Psicossocial, com uma turma diurna e outra pós-laboral. A área de atuação deste técnico intermédio, se 

inicialmente se circunscrevia ao trabalho com populações jovens, em risco ou em franca situação de 

disrupção psicossocial, foi-se alargando progressivamente à medida que as instituições manifestavam 

apetência pela inserção de profissionais com este perfil. 

A partir do ano letivo de 1993 / 94, o curso de Animador Social / Técnico Psicossocial foi 

reformulado, passando a designar-se de Animador Sociocultural / Técnico Psicossocial. 

No ano letivo de 1994 / 95, a Norte VIDA estabelece um protocolo de colaboração com a Santa 

Casa da Misericórdia do Porto sendo, consequentemente, criados dois novos cursos, para responder às 

necessidades desta instituição: 
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− Animador Sociocultural / Assistente de Geriatria 

− Técnico Adjunto de Saúde. 

No ano de 2006, a Escola participou ativamente na revisão curricular dos cursos profissionais, 

tendo sido corresponsável pela elaboração dos currículos e programas das disciplinas dos novos cursos, a 

saber: 

− Animador Sociocultural  

− Técnico de Apoio Psicossocial. 

No ano letivo 2007/2008, a oferta formativa da escola para além dos cursos profissionais Animador 

Sociocultural e Técnico de Apoio Psicossocial passou a integrar um novo Curso de Educação e Formação 

– Agente em Geriatria – Tipo2.  

No ano letivo 2010/2011, a oferta formativa da escola passou a integrar um novo Curso de 

Educação e Formação – Acompanhante de Ação Educativa – Tipo2. 

No ano letivo de 2011/2012, a oferta formativa da escola passou a integrar mais um novo curso 

profissional:  

− Técnico Auxiliar de Saúde. 

No ano letivo de 2014/2015, a escola criou um novo curso que passou a integrar a nossa oferta 

formativa - o Curso Vocacional Apoio à Infância - Saúde - Geriatria e aprovou o respetivo Regulamento 

dos Cursos Vocacionais. A partir deste ano, a oferta formativa da escola passou a integrar os seguintes 

cursos: 

− Profissionais 

▪ Animador Sociocultural 

▪ Técnico de Apoio Psicossocial 

▪ Técnico Auxiliar de Saúde 

− Educação e Formação 

▪ Agente em Geriatria – Tipo 2 

▪ Acompanhante de Ação Educativa – Tipo 2 

− Vocacionais  

▪ Apoio à Infância-Saúde-Geriatria.  

Em 2019 a Escola participou num grupo de trabalho para a revisão curricular do curso Técnico de 

Apoio Psicossocial com vista à sua integração no Catálogo Nacional de Qualificações. 
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A escola iniciou a sua atividade em instalações sitas à Rua Costa Cabral 1220 – Porto, cedidas 

gratuitamente pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, através de contrato de comodato. Várias foram 

as vicissitudes pelas quais passamos para transformar os espaços existentes em espaços adequados à 

função escola. Neste sentido, reconstruímos o edifício original dotando-o de melhoramentos e novas 

funcionalidades. Estes esforços assumiram sempre especial relevo num contexto de estreita colaboração 

entre a escola e a SCMP. Foi assim que iniciamos negociações para uma definitiva cedência daquele 

espaço, sob o patrocínio da Câmara Municipal do Porto. Houve um contexto e condições conjunturais que 

inviabilizaram a concretização da cedência definitiva à Escola o que exigiu mudança de instalações em 

tempo recorde. 

Nestas condições a Direção da Escola, em articulação com a Direção da Norte Vida, iniciou um 

conjunto de diligências junto das várias entidades envolvidas, nomeadamente a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, a Direção Regional de Educação do Norte e o PRODEP, no sentido de encontrar 

novos espaços que viabilizassem a continuidade da atividade formativa da escola.  

Foi neste cenário que se encontrou a solução de instalar condignamente a Escola Profissional de 

Tecnologia Psicossocial do Porto na Rua de Entreparedes, nº 60/62, em instalações alugadas. Apesar de 

ter sido um processo repleto de avanços e retrocessos foi possível iniciar o ano letivo 2005/2006 nestas 

novas instalações. Importa salientar que estas instalações foram objeto de obras, nomeadamente nas 

partes técnicas, eletricidade, elevador, telefones, rede informática e algumas obras de adaptação. Assim, 

a partir de janeiro de 2004, vimo-nos obrigados a alugar provisoriamente as instalações da Escola Superior 

de Jornalismo, sitas à Avenida da Boavista n.º 3067, para garantir a continuidade e o normal 

funcionamento da escola.  

As novas instalações da escola passaram a dispor dos espaços considerados necessários e 

específicos para o funcionamento dos nossos cursos. 

Desde janeiro de 2016, em instalações, sitas na Rua Ribeiro de Sousa, n.º 248, cedidas por 

arrendamento pela Câmara Municipal do Porto. Com esta mudança, passamos a dispor de espaços 

adequados e muito apropriados às atividades letivas.  

Estas novas instalações foram avaliadas pelos alunos, Encarregados de Educação, corpo docente e 

funcionários da Escola, como sendo muito condignas e muito adequadas às funções e atividades 

educativas. 

 
2. CARATERIZAÇÃO ORGÂNICA DA ESCOLA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA 

PSICOSSOCIAL DO PORTO 
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2.1 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. 

Do ponto de vista legal a EPTPP é uma instituição de ensino privado, regulada pelos seguintes 

documentos legais: Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, Portaria 74-A/2013, de 15 de fevereiro, Lei 

51/2012, de 5 de setembro, Decreto-Lei n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, e Portaria n.º 235-A/2018. 

 

2.2 Atribuições e competências 

 

São atribuições da escola: 

− Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a sua 

inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos;  

− Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e 

formação que constituem a sua oferta formativa;  

− Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais de 

caráter sistemático; 

− Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, 

associativas, sociais e culturais, da respetiva região e ou setor de intervenção, tendo em vista 

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

recursos disponíveis;  

− Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da região onde 

se localizam e dos setores de atividade, através de uma formação de qualidade dos recursos 

humanos. 
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2.3 Recursos Humanos 

Sexo N.º 

Masculino 7 

Feminino 25 

Total 32 

Figura 1. Disposição dos recursos humanos por género 

Tipo de Vínculo N.º 

Contratado 15 

Prestador Serv. 17 

Total 32 

Figura 2. Disposição dos recursos humanos por tipo de vínculo 

 
Carreira N.º 

Dirigente 3 

Docente 22 

Técnico Superior 1 

Técnico Administrativo 3 

Assistente Educativo 3 

Total 32 

Figura 3. Disposição dos recursos humanos por funções 

 
Habilitações N.º 

Doutorado 1 

Mestrado 4 

Licenciado 21 

12.º Ano 4 

9.º Ano 2 

Total 32 

Figura 4. Disposição dos recursos humanos por grau de qualificação académica 
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2.4 Contexto sociodemográfico - Grandes Números  

  Área 
Metropolitana 

do Porto 
(NUTS III) 

Norte 
(NUTS II)  

Portugal  

População residente   1 721 320  3 594 177  10 325 452 

Densidade populacional   843,2  168,9  112,0 

número médio de indivíduos por km2 

Jovens (%)   13,8  13,5  14,1 

menos de 15 anos 

População em idade ativa (%)   67,2  67,3  65,0 

15 aos 64 anos 

Idosos (%)   19,1  19,2  20,9 

65 e mais anos 

Índice de envelhecimento   138,4  142,9  148,7 

idosos por cada 100 jovens 

Nascimentos   14 271  28 073  87 126 

Óbitos   15 662  34 043  110 573 

Saldo natural  - 1 391 - 5 970 - 23 447 

diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos 

Estabelecimentos do ensino pré-escolar   912  2 064  6 014 

Estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico   624  1 448  4 314 

Estabelecimentos do 2.º ciclo do ensino básico   182  398  1 209 

Estabelecimentos do 3.º ciclo do ensino básico   227  504  1 486 

Estabelecimentos do ensino secundário   153  345  963 

Alunos do ensino não superior  283 187  575 802  1 669 290 

Estabelecimentos do ensino superior   64  100  294 

Alunos do ensino superior   72 036  115 429  356 399 

Empresas não financeiras  193 084  405 518  1 196 102 

Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras (7)  646 444  1 262 799  3 704 740 

Desempregados inscritos nos centros de emprego   117 265  219 363  523 175 

Desempregados inscritos nos centros de emprego em % da 
população residente com 15 a 64 anos  

 10,1  9,1  7,8 

com 15 e mais anos 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)   73 700  112 398  287 473 

Beneficiários do RSI em % da população residente   5,0  3,6  3,2 

com 15 e mais anos 

Beneficiários do subsídio de desemprego   33 887  62 141  176 231 

Beneficiários do subsídio de desemprego em % da população 
residente  

 2,3  2,0  2,0 

com 15 e mais anos 

Figura 5. Contexto sociodemográfico - Grandes Números 
Fonte: PORDATA – Fundação Francisco Manuel dos Santos 
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2.5 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 

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. 

EX
TE

R
N

O
S 

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 Formação de qualidade ajustada às 
necessidades do mercado de 
trabalho 

Disponibilização de condições de ensino e 
aprendizagem de qualidade 

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

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

- Referenciação adequada. 

 
Figura 6. Grelha de Análise dos Stakeholders 
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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 
responsabilidade 
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 
Portugal) 

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

Alto  Atitude Pró-ativa 
no apoio à 
mudança 

Falta de clareza 
na abordagem 

Entrevistas/ 
reuniões com 
representantes 

Aluno Aquisição de 
conhecimentos e 
competências 
para a realização 
pessoal e 
profissional 

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

Desistências; 
Fraco 
empenhamento 
no trajeto 
educativo 

Acompanhamento 
com 
desenvolvimento 
de estratégias 
negociais para a 
construção de 
projetos de vida 

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 



                                                                                                                                                  

Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 

DG.005.01_ProjetoEducativo 

12 

Figura 7. Stakeholders chave 

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 depende da 

participação de todas as partes interessadas, sendo, portanto, fundamental que as expectativas sejam 

reconhecidas e, de algum modo, satisfeitas. 

 

2.6 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 

Figura 8. Matriz de Análise de Stakeholders 

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 

projeto educativo, 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 um deles não irá 

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  



                                                                                                                                                  

Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 

DG.005.01_ProjetoEducativo 

13 

constituir uma ameaça à execução do projeto educativo 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 direta da EPTPP, enquanto que esta, pelo contrário, pode beneficiar ou não, da influência 

que aqueles podem ter ao nível de atividades 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. 

2.7 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 Baixos salários e redução dos 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 

Figura 9. Matriz de Análise de Stakeholders 

Com o intuito de perspetivar um diagnóstico macro ambiental e setorial 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 
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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. 

2.8 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. 

− Dificuldades no 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. 
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− 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 28 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 
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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, 

designadamente a Câmara Municipal do Porto. A recetividade e expectativa face à EPTPP poderão facilitar 

a cooperação institucional, permitindo uma mais ágil e célere implementação do nosso Projeto Educativo. 

− 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. 
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− 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 e Universidades Públicas e Privadas através de protocolos de colaboração. 

− Alargamento da oferta formativa, designadamente nos níveis de formação 

Possibilidade de oferta formativa de cursos de Educação para Adultos. 

Após a análise SWOT clássica e contínua, apresentamos a Matriz SWOT.  
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Legenda: 
               Interação positiva (a consolidar)  
               Interação a desenvolver  
               Interação negativa (a anular)  
               Interação 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 



                                                                                                                                                  

Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 

DG.005.01_ProjetoEducativo 

19 

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. 
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− 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:  

− Escola inclusiva;  
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− Oferta formativa adequada às necessidades e exigências do tecido económico e social. 

 

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. 

3.5 Política de Qualidade 

A política de qualidade da EPTPP fundamenta-se no compromisso que toda a organização assume 

na garantia da qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos, articulados 

com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional 

(EQAVET). É assim um comprometimento com a qualidade, de modo que a qualidade não é o objetivo, 

mas o resultado de um trabalho eficiente, participativo, coerente, colaborativo, eficaz de toda escola. 

A Política da qualidade da EPTPP, assenta nos seguintes princípios:  

− Ser uma Escola de Excelência em Humanização, Ensino e Cultura que integre a comunidade 

global contribuindo na formação de lideranças capazes de cooperar na formação de uma 

sociedade futura; 

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

nomeadamente a planificação, realização e avaliação de formação em Contexto de Trabalho; 
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− Proporcionar a formação integral e integrada dos jovens e adultos, qualificando-os para o 

exercício profissional e para o prosseguimento de estudos; 

− Assegurar o comprometimento das Partes Interessadas na implementação do quadro 

EQAVET; 

− Proteger o meio Ambiente dirigindo os seus esforços para a procura de uma maior 

Sustentabilidade ambiental. 

3.6 Cultura 

Educação para os Valores 

A ação educativa assente em valores no que eles têm de permanente e transitório, bem como na sua 

inserção na comunidade.  

 

Educação Funcional 

Perspetiva a ação educativa não em função de si mesma, mas centrada no aluno. 

 

Educação Significativa 

Na medida em que a ação educativa é centrada no aluno pretende-se que valorize a sua experiência 

pessoal. Visa também realçar as raízes culturais da comunidade contribuindo para a valorização do património 

natural e cultural, dos conhecimentos históricos e científicos. 

 

Educação Digital 

Pretende-se a utilização dos recursos existentes ao nível das novas tecnologias de informação em função 

de uma prática educativa mais atrativa e ajustada às características, expetativas e interesses dos alunos e da 

comunidade. Deseja-se, ainda, inovar ao nível do processo de ensino- aprendizagem, utilizando plataformas 

educativas em contexto de aula e/ou e-learning, digitalizando e disponibilizando conteúdos em plataformas 

educativas, resultantes da mobilização dos docentes na criação de ambientes educativos inovadores e 

interativos. As atividades previstas passam pela atualização da página da escola, formação para o uso de 

quadros interativos e outros. Valorizar e incluir no processo educativo o know-how tecnológico dos nossos 

alunos, será o mais importante dos desafios a assumir coletivamente. 
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Educação para a Sexualidade, Saúde e Bem-estar 

A Educação para a sexualidade e para os afetos é entendida como uma área essencial do processo 

educativo, promovendo o desenvolvimento equilibrado da personalidade no que respeita às suas componentes 

psíquica, emocional e comportamental. Atendendo aos dados relativos à violência, nomeadamente, a violência 

no namoro, urge enquadrar de forma continuada e sistemática nos PAA, realizações diversas, que promovam 

a reflexão e a aprendizagem do respeito pelo outro/outra. 

 

Educação Ambiental / Desenvolvimento Sustentável 

A Educação Ambiental tem sido e continuará a ser um pilar fundamental do processo educativo da 

escola. É claro que educação ambiental é por nós entendida de forma global e abrangente, não se limitando ao 

tratamento dos temas usuais neste domínio, mas apelando para uma perspetiva multidimensional na 

abordagem do desenvolvimento sustentável. 

 

Educação Profissional / Empreendedorismo 

A educação profissional assenta na formação de competências, habilidades, conhecimento e atitudes 

necessárias para o ingresso no mercado de trabalho. 

 

Educação Inclusiva 

A genologia e o processo de desenvolvimento desta escola exigem que a educação inclusiva continue a 

ser a sua marca referencial. A atenção às minorias e às pessoas em situação de desvantagem social exigem que 

a escola adote permanentemente e tendo em conta o respetivo contexto medidas de discriminação positiva 

assentes numa educação de qualidade, pautada pelos princípios da flexibilização e da diferenciação pedagógica. 
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4.  ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 Mapa Estratégico 
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Figura 10. Mapa Estratégico 

 
 

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 
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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 anteriormente 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 POCH 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. 
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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 o seguinte objetivo: 

− Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

 

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 colocação; 

− Aumentar as taxas de conclusão; 

− Aumentar o grau de satisfação do aluno; 

− Aumentar o compromisso do aluno com a escola. 
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5. OFERTA FORMATIVA, REFERENCIAIS DE FORMAÇÃO E PERFIS DE DESEMPENHO 

DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA 

PSICOSSOCIAL DO PORTO 

 

As políticas de educação e de formação têm vindo a assumir uma importância crescente na 

estratégia de crescimento e de desenvolvimento da União Europeia. É neste contexto que se inscreve a 

Agenda 2020 que, como é sabido, está orientada para cinco grandes objetivos: 

− Promoção do sucesso e a redução do abandono escolar;  

− Melhoria da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as necessidades do 

mercado de trabalho;  

− Aumento da atratividade e do número de diplomados do ensino superior;  

− Melhoria das qualificações da população adulta;  

− Promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação. 

É também nesse caminho que aponta a emergente agenda 2030, da Comissão Nacional da UNESCO 

que dá uma relevância ao Ensino de qualidade, sendo este o seu 4º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável e que, por sua vez, foi tomado como primeira prioridade na estratégia portuguesa para a 

década que se inicia. O ensino profissional assume assim um papel relevante, sendo apontado como um 

dos objetivos a ter em conta nesta estratégia de combate ao insucesso escolar a nível europeu. O mesmo 

se passa a nível nacional, tanto mais que em Portugal e mais concretamente na Região Norte (NUT II), 

ainda persistem grandes fragilidades no âmbito da formação e emprego dos jovens e são ainda evidentes 

altas taxas de abandono e insucesso escolar. 

Nestas circunstâncias exige-se, pois, que a oferta formativa seja objeto de um trabalho aturado de 

articulação e de coordenação entre várias entidades a nível nacional, regional e local. É isso que faz a 

EPTPP. Desde logo com, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) que define 

as orientações metodológicas e os critérios de ordenamento para o planeamento e a concertação das 

redes de ofertas profissionalizantes, desenvolvendo o processo em articulação com a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e com as Comunidades Intermunicipais (CIM) /Áreas Metropolitanas 

(AM) que são parceiras da ANQEP e da DGEstE no processo de planeamento e concertação dessas redes. 

Neste processo, especial importância assume o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação 

(SANQ), enquanto instrumento que enquadra as necessidades de qualificações a nível regional/sub-
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regional, articulado com princípios e critérios que permitem a ordenação das várias propostas 

apresentadas. Para os Cursos Profissionais, a ANQEP definiu quatro critérios para a definição da rede:  

− Proporcionalidade;  

− Relevância;  

− Desempenho e sustentabilidade;  

− Coesão.  

A EPTPP elabora a sua oferta formativa, tendo em consideração aqueles critérios, a sua 

especialização e recursos, a procura dos alunos e a resposta às necessidades dos seus parceiros sociais, 

integrada nas áreas prioritárias definidas pelo SANQ para a Área Metropolitana do Porto.  

Os nossos diplomados ao entrar no mercado de trabalho tornam-se o elemento ativo da 

participação da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto no desenvolvimento local e 

regional na resposta às carências de mão-de-obra qualificada e duplamente certificada da região. 

Importa salientar ainda que na definição da nossa oferta formativa, consideramos as informações 

provenientes de instrumentos estatísticos, nacionais e europeus que reforçam a necessidade de técnicos 

na área dos cuidados sociais e de saúde, designadamente, junto da população idosa, visto que Portugal 

apresenta, uma proporção de idosos superior à média da UE28. Estas alterações na estrutura etária da 

população exigirão dos países um reforço nas estruturas de apoio e serviços de acompanhamento, dada 

a dependência deste grupo etário. (Eurostat) 

Os cursos de formação profissional exigem como habilitação mínima de acesso o 9.º ano de 

escolaridade conferindo aos alunos que concluam todos os módulos previstos no plano curricular e 

realizem a Prova de Aptidão Profissional uma dupla certificação: 

− Académica - equivalência ao 12.º ano de escolaridade, o que garante o acesso ao ensino 

superior; 

− Profissional - qualificação profissional de nível IV, segundo a classificação União Europeia. 

Os cursos de educação e formação (Tipo 2) exigem como habilitação mínima de acesso o sexto 

ano de escolaridade conferindo aos alunos que concluam o plano curricular e a prova de avaliação final 

uma dupla certificação: 

− Académica - equivalência ao 9.º ano de escolaridade; 

− Profissional - qualificação profissional de nível II, segundo a classificação União Europeia. 
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No Projeto Educativo desta Escola assume particular relevância os perfis de desempenho 

definidos para cada curso, como a seguir se descrevem: 

Perfil de Saída do Técnico de Apoio Psicossocial 

Descrição Geral 

Promover, integrado em equipas multidisciplinares, o desenvolvimento psicossocial de 

indivíduos, de grupos e comunidades em contextos sociais de maior vulnerabilidade, com enfoque nos 

níveis de risco e no ciclo de vida, potenciando as capacidades internas como apoio na reconstrução de 

um percurso de vida autónomo, produtivo e com qualidade. 

Atividades Principais  

− Colaborar na identificação, análise e avaliação diagnóstica de indivíduos, grupos ou 

comunidades em diferentes contextos de vulnerabilidade e risco biopsicossocial;  

− Desenhar e planear em conjunto com as equipas técnicas multidisciplinares projetos de 

intervenção social que deem resposta às necessidades diagnosticadas. Intervir, integrado 

em equipas multidisciplinares, na organização e dinamização de projetos de intervenção 

social de resposta às necessidades diagnosticadas; 

− Promover o estabelecimento de redes entre os vários parceiros sociais, articulando a sua 

intervenção nas respostas aos problemas detetados; 

− Monitorizar e avaliar em equipa multidisciplinar a evolução dos processos em 

acompanhamento nos domínios da intervenção; 

− Colaborar na implementação de ferramentas de avaliação de impacto social sustentadas 

em indicadores que calculam o retorno do investimento nos projetos permitindo 

melhorias no seu desempenho e gestão; 

− Participar em ações de intervenção preventiva (Universal e Seletiva), em equipa 

multidisciplinar, no âmbito dos comportamentos aditivos e nas dependências, com ou 

sem substância em diversos contextos, nomeadamente contexto educativo e 

comunitário;  

− Colaborar em atividades de intervenção de Redução de Riscos e Minimização de Danos 

(RRMD) associados aos consumos de sustâncias psicoativas lícitas e ilícitas, em equipas 

multidisciplinares; 
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− Colaborar em atividades de intervenção no âmbito da reinserção social, em equipas 

multidisciplinares. Colaborar em atividades de intervenção no âmbito da saúde mental, 

em equipas multidisciplinares; 

− Colaborar em atividades de intervenção no âmbito da deficiência, em equipas 

multidisciplinares; 

− Colaborar na elaboração de relatórios de atividades do projeto de intervenção. 

 

O curso de Técnico de Apoio Psicossocial é fundado no sentir da comunidade que carece de 

profissionais qualificados que funcionem na interface entre os cuidados diferenciados dos técnicos 

superiores de saúde e o doente, com conhecimentos técnicos mínimos para exercer essa mediação e com 

capacidade para ter uma relação com o doente mais personalizada e humana. Este objetivo implica um 

forte investimento na promoção pessoal e social dos formandos, traduzido em práticas sistemáticas e 

intencionalizadas ao longo do percurso escolar, que contribuam para o desenvolvimento de 

competências, tais como: 

− A capacidade de autoanálise, questionamento pessoal e aprendizagem permanente; 

− A aquisição progressiva do domínio de si próprio traduzida numa prática refletida e adaptável 

à diversidade individual, situacional e sociocultural; 

− A capacidade de relacionamento interpessoal, de comunicação e compreensão empática do 

outro; 

− A capacidade para o trabalho em equipa, com responsabilização plena pelas tarefas que lhe 

são cometidas, e a organização e planificação racional do seu trabalho; 

− A iniciativa, criatividade e capacidade de análise racional na resolução de problemas e tomada 

de decisão. 

 

Perfil de Saída do Animador Sociocultural 

Descrição Geral 

Promover o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, organizando, coordenando 

e/ou desenvolvendo atividades de animação (de caráter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo).  

Atividades Principais  

− Diagnosticar e analisar, em equipas técnicas multidisciplinares, situações de risco e áreas de 

intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio envolvente;  



                                                                                                                                                  

Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 

DG.005.01_ProjetoEducativo 

32 

− Planear e implementar, em conjunto com a equipa técnica multidisciplinar, projetos de 

intervenção sociocomunitária;  

− Planear, organizar e avaliar atividades de caráter educativo, cultural, desportivo, social, lúdico, 

turístico e recreativo, em contexto institucional, na comunidade ou ao domicílio, tendo em conta 

o serviço em que está integrado e as necessidades do grupo e dos indivíduos, com vista a 

melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade da sua inserção e interação social;  

− Desenvolver atividades diversas, nomeadamente ateliers, visitas a museus e exposições, 

encontros desportivos, culturais e recreativos, encontros intergeracionais, atividades de 

expressão corporal, leitura de contos e poemas, trabalhos manuais, com posterior exposição dos 

trabalhos realizados, culinária, passeios ao ar livre; 

− Promover a integração grupal e social e envolver as famílias nas atividades desenvolvidas, 

fomentando a sua participação;  

− Fomentar a interação entre os vários atores sociais da comunidade articulando a sua intervenção 

com os atores institucionais nos quais o grupo alvo/indivíduo se insere;  

− Acompanhar as alterações que se verifiquem na situação dos clientes/utilizadores e que afetem 

o seu bem-estar;  

− Elaborar relatórios de atividades. 

 

O Animador Sociocultural é um ator da sua própria formação, facilitador de processos de 

comunicação, agente de socialização, veiculador de cultura e comportamentos de humanização. Na área 

social é um agente valorizador e crítico, arquiteto de situações e motor de otimização das condições de 

vida. É um sensibilizador para a fruição dos bens públicos e patrimoniais. 

No ativo, o Animador Sociocultural deve, como profissional, comparticipar para o desenvolvimento 

harmonioso e completo da personalidade dos indivíduos, facilitar a sua integração grupal e social, catalisar 

situações que proporcionem uma interação dinâmica entre os vários atores sociais da comunidade. A 

consecução destes objetivos formativos pressupõe que se preste especial atenção ao amadurecimento 

dos formandos, tentando-se assim promover ao longo do curso o seu desenvolvimento pessoal e social, 

nomeadamente nos seguintes aspetos: 

− A descoberta de si próprio a nível psicológico, nas suas potencialidades e limitações, e 

especificamente da sua capacidade empática; 
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− A aprendizagem do domínio de si próprio, privilegiando uma atuação refletida e ponderada 

e uma atitude autocrítica permanente; 

− A abertura e adaptabilidade às diferenças inter-individuais, situacionais e socioculturais; 

− A criatividade ao serviço da resolução de problemas e da tomada de decisão; 

− As competências de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

− A curiosidade científica e o interesse pelos problemas, valores e património cultural da 

Humanidade. 
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Perfil de Saída do Técnico Auxiliar de Saúde 

O(A) técnico(a) auxiliar de saúde é o profissional que, sob a orientação de profissionais de saúde 

com formação superior, auxilia na prestação de cuidados de saúde aos utentes, na recolha e transporte 

de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos, na 

limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços 

de saúde.  

 

As atividades principais a desempenhar por este técnico são: 

1. Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com orientações do enfermeiro:  

− Ajudar o utente nas necessidades de eliminação e nos cuidados de higiene e conforto de 

acordo com orientações do enfermeiro;  

− Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados de eliminação, nos cuidados de higiene e 

conforto ao utente e na realização de tratamentos a feridas e úlceras;  

− Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados ao utente que vai fazer, ou fez, uma 

intervenção cirúrgica;  

− Auxiliar nas tarefas de alimentação e hidratação do utente, nomeadamente na preparação 

de refeições ligeiras ou suplementos alimentares e no acompanhamento durante as 

refeições;  

− Executar tarefas que exijam uma intervenção imediata e simultânea ao alerta do profissional 

de saúde;  

− Auxiliar na transferência, posicionamento e transporte do utente, que necessita de ajuda 

total ou parcial, de acordo com orientações do profissional de saúde.  

2. Auxiliar nos cuidados pós-morte, de acordo com orientações do profissional de saúde.  

3. Assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços, materiais e equipamentos, 

sob a orientação de profissional de saúde; 

− Assegurar a recolha, transporte, triagem e acondicionamento de roupa da unidade do utente, 

de acordo com normas e ou procedimentos definidos;  

− Efetuar a limpeza e higienização das instalações/superfícies da unidade do utente, e de outros 

espaços específicos, de acordo com normas e ou procedimentos definidos;  
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− Efetuar a lavagem e desinfeção de material hoteleiro, material clínico e material de apoio 

clínico em local próprio, de acordo com normas e ou procedimentos definidos; 

− Assegurar o armazenamento e conservação adequada de material hoteleiro, material de apoio 

clínico e clínico de acordo com normas e ou procedimentos definidos; 

− Efetuar a lavagem (manual e mecânica) e desinfeção química, em local apropriado, de 

equipamentos do serviço, de acordo com normas e ou procedimentos definidos; 

− Recolher, lavar e acondicionar os materiais e equipamentos utilizados na lavagem e 

desinfeção, de acordo com normas e ou procedimentos definidos, para posterior recolha de 

serviço interna ou externa;  

− Assegurar a recolha, triagem, transporte e acondicionamento de resíduos hospitalares, 

garantindo o manuseamento e transporte adequado dos mesmos de acordo com 

procedimentos definidos.  

4. Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes unidades e serviços de saúde:  

− Efetuar a manutenção preventiva e reposição de material e equipamentos;  

− Efetuar o transporte de informação entre as diferentes unidades e serviços de prestação de 

cuidados de saúde;  

− Encaminhar os contactos telefónicos de acordo com normas e ou procedimentos definidos; 

− Encaminhar o utente, familiar e ou cuidador, de acordo com normas e ou procedimentos 

definidos.  

5. Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e transporte para o serviço 

adequado, de acordo com normas e ou procedimentos definidos. 

 

Perfil de Saída do itinerário de qualificação do Agente em Geriatria – Tipo 2 

O/a Agente em Geriatria é o profissional que, baseando-se em conhecimentos atualizados de 

forma a garantir o equilíbrio pessoal e institucional no relacionamento interpessoal do dia-a-dia com 

idosos e outros profissionais, complementa o cuidado do idoso nas suas vertentes física, mental, social e 

espiritual. 

Atividades principais: 

− Cuidar e vigiar idosos, selecionando e realizando atividades de animação / ocupação com os 

mesmos, no seu próprio domicílio; 
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− Cuidar e vigiar idosos, selecionando e realizando atividades de animação / ocupação com os 

mesmos, em contexto institucional; 

− Zelar pelo bem-estar do idoso, pelo cumprimento das prescrições de saúde, dos cuidados de 

higiene e da realização de atividades de animação / ocupação com o idoso no seu domicílio; 

− Zelar pelo bem-estar do idoso, pelo cumprimento das prescrições de saúde, dos cuidados de 

higiene e da realização de atividades de animação / ocupação com o idoso em contexto 

institucional. 

 

6. PRINCIPAIS OPÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

Como na generalidade das Escolas Profissionais, vigora a estrutura modular de ensino, o que 

significa que a formação está organizada em módulos, unidades significativas de aprendizagem, o que 

permite a adequação a alunos com níveis de formação e características muito diferenciadas, promovendo-

se a responsabilização progressiva destes pelo seu próprio processo de aprendizagem. 

Os princípios psicopedagógicos subjacentes a este tipo de formação são os cognitivo / 

construtivistas, o que significa que se parte sempre da avaliação daquilo que o aluno sabe, procurando 

assim proporcionar-lhe aprendizagens significativas que lhe permitam relacionar a nova informação com 

os conceitos / esquemas relevantes pré-existentes na sua estrutura cognitiva, e os humanistas, já que o 

aluno surge no centro do processo de ensino-aprendizagem sendo perspetivado como uma pessoa com 

características, interesses e ritmos diferenciados. 

Nesta perspetiva, para além do centro, o aluno é também o motor da aprendizagem, enquanto 

que o outro ator deste processo interativo - o professor - se constitui num facilitador, num construtor de 

ambientes de aprendizagem que maximizem as oportunidades para aquele se desenvolver. 

As estratégias de ensino utilizadas são diversificadas, desde o ensino expositivo à resolução de 

problemas, ao trabalho de pesquisa, com especial relevo para o trabalho de grupo, cuja competência 

assume particular importância no futuro trabalho de todos os técnicos que formamos. O espaço-aula 

assume assim um novo conceito, rompendo com as fronteiras clássicas da aula tradicional, e conquistando 

todo o espaço necessário à realização das atividades que o professor propõe a cada aluno ou grupo de 

alunos. Para que os alunos em formação desenvolvam as competências, saberes e atitudes previstos no 

perfil profissional, e porque nos preocupamos com todas as suas dimensões enquanto pessoa global 
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(saber ser, saber e saber fazer), criamos desde o início múltiplas oportunidades de aprendizagem 

experiencial. 

Nos primeiros anos, as situações vividas são em ambiente protegido (dinamização interna da 

escola, abertura da escola ao meio, simulações, saídas ao exterior para tomada de contacto com as 

realidades profissionais, seminários), enquanto que nos segundos anos, a par da formação teórica, todos 

os alunos são colocados em instituições de estágio executando atividades no âmbito da sua futura função 

profissional. 

Após dois terços da conclusão do plano curricular previsto, os alunos deverão conceber, 

implementar e avaliar um projeto de intervenção, designado de Prova de Aptidão Profissional, em estreita 

ligação com os contextos de trabalho, integrador dos vários conhecimentos, competências e atitudes 

desenvolvidos ao longo do curso. 

A lógica subjacente à organização e desenvolvimento curricular elege assim como epicentro a 

prática numa relação dialética com a teoria que surge contextualizada num processo de aprendizagem 

significativa. 

Em sintonia com estas opções educativas, assume particular relevância a avaliação formativa 

individualizada e contínua, que incide sobre as aprendizagens reais de cada aluno nos domínios dos 

saberes, das competências e das atitudes, segundo os critérios previstos para cada módulo, o que implica, 

nomeadamente, que todo o processo de aprendizagem seja objeto de avaliação, e não apenas o resultado 

final. Espera-se que o aluno vá adquirindo progressivamente competências de autoavaliação, 

constituindo-se no agente privilegiado da avaliação / regulação do seu desenvolvimento. 

No exercício da sua autonomia pedagógica, a escola avalia e readapta regularmente as propostas 

programáticas em função de indicadores que vai recolhendo das instituições, dos empregadores e da 

comunidade em geral, tendo em vista uma maior adequação entre o plano de formação e as necessidades 

do mercado de trabalho. 

Para dar unidade e coerência à prática educativa, o elenco curricular é anualmente reavaliado e os 

módulos são frequentemente articulados e integrados em macro módulos uni ou pluridisciplinares em 

torno de temas do "saber fazer" ligado à formação em contexto de trabalho. 

A Escola assume ainda o papel que lhe cabe na sensibilização dos empregadores e da comunidade 

para a criação de mais oferta de emprego que permita uma absorção progressiva dos técnicos que vão 

sendo formados pelo mercado de trabalho. 
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Serve de exemplo a criação da carreira de Técnico-adjunto de Apoio Psicossocial na Lei Orgânica 

do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência do Ministério da Saúde, posteriormente 

Instituto da Droga e Toxicodependência, IP. 

Para além de estar aberta ao meio em que se insere, a Escola protagoniza ainda o seu papel de 

preparação para o exercício da cidadania europeia, candidatando-se regularmente a programas 

comunitários que dão acesso a que os nossos alunos contactem com outras realidades socioculturais. 

 

7. RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA GARANTIA DA QUALIDADE 

 

A escola criou o Grupo Dinamizador da Qualidade, coordenado pela secretária da direção que 

integra a Coordenadora do Serviço de Orientação Escolar e Profissional, o Docente responsável pela área 

das Tecnologias de Informação Comunicação (TIC), a Técnica de Qualidade e a Chefe de serviços 

Administrativos, para realizar de forma sistemática e contínua o acompanhamento e revisão do Sistema 

da Qualidade alinhado com o EQAVET, que prevê a implementação de um ciclo contínuo de melhoria que 

nos permite o conhecimento da nossa situação de partida, a definição de objetivos, a verificação da 

eficácia das ações implementadas e a sua respetiva revisão caso não produzam os efeitos pretendidos. O 

presente Grupo Dinamizador da Qualidade pode propor, para aprovação pelo órgão de Direção, a 

integração de outros membros cuja participação seja pertinente para o desenvolvimento do SGQ.  

A atribuição de responsabilidades no âmbito do sistema de garantia da qualidade deve ser 

transversal a toda a comunidade educativa e, constitui para a Escola um pilar fundamental de gestão, para 

isso envolvemos todos os intervenientes no processo educativo professores, funcionários, alunos, 

encarregados de educação, entidades de acolhimento de FCT e instituições locais. 
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8. MAPA DE INDICADORES 

  OBJETIVOS INDICADORES 2020 2021 2022 PESO 

C
LI

EN
TE

 

1. Aumentar as taxas 
de colocação 

Taxa de colocação 
(empregabilidade e 
prosseguimento de estudos) 

Tolerância 82% 83% 84%  
60% Meta 83% 84% 85% 

Superação 84% 85% 86% 

Taxa de empregabilidade na 
área de formação 

Tolerância 18% 20% 25%  
20% Meta 20% 25% 30% 

Superação 25% 30% 35% 

Grau de satisfação dos 
empregadores 

Tolerância 80% 83% 85%  
20% Meta 83% 85% 90% 

Superação 85% 90% 93% 

2. Aumentar as taxas 
de conclusão 

Taxa de conclusão cursos 
profissionais 

Tolerância 72% 75% 78%  
100% Meta 75% 78% 82% 

Superação 78% 82% 86% 

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 80% 83% 85%  
60% Meta 83% 85% 87% 

Superação 85% 87% 90% 

Taxa de assiduidade cursos 
prof.  

Tolerância 88% 90% 92%  
40% Meta 90% 92% 94% 

Superação 93% 94% 96% 

P
R

O
C

ES
SO

S 

5.Aumentar a eficácia 
do processo ensino 
aprendizagem 

Taxa de conclusão dos módulos Tolerância 88% 90% 92%  
 

100% Meta 90% 92% 95% 

Superação 92% 95% 97% 

A
P

R
EN

D
IZ

A
G

EM
 

6.Reforçar o 
alinhamento dos 
profissionais com os 
objectivos organização 

% dos colaboradores 
envolvidos na elaboração do 
plano de ação 

Tolerância 65% 70% 75%  
100% Meta 70% 75% 80% 

Superação 75% 80% 90% 

7.Desenvolver 
competências internas 

% Percentagem de 
colaboradores que 
frequentaram a formação 

Tolerância 60% 65% 70%  
100% Meta 65% 70% 75% 

Superação 70% 75% 80% 

8.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 70% 80% 90%  
50% Meta 80% 90% 95% 

Superação 90% 95% 98% 

FI
N

A
N

C
EI

R
A

 

9.Assegurar a 
sustentabilidade 
financeira da escola 

% de Redução de custos de 
funcionamento 

Tolerância 1% 2% 4%  
100% 

Meta 2% 4% 5% 

Superação 4% 5% 6% 

 
Figura 11. Mapa de indicadores 
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9. EXPLICITAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MONOTORIZAÇÃO DE PROCESSOS TENDO 

EM CONTA AS FASES DO CICLO DE QUALIDADE 

 

A implementação e o desenvolvimento do sistema de garantia da qualidade assenta em 4 pilares 

principais: 

 

Fase do Planeamento 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as 

metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados. Neste domínio as ações a 

desenvolver são:  

− Respeitar os objetivos e metas definidos ao nível nacional e europeu;  

− Adaptar os Estatutos e Regulamentos às exigências e aos pressupostos do sistema de garantia 

da qualidade no quadro do EQAVET;  

− Reflexão sobre o contexto em que a escola desenvolve a sua atividade e proximidade às 

necessidades dos jovens, das famílias e do tecido económico e social;  

− Organização de mecanismos de liderança, contextualização, planeamento, suporte, avaliação 

e revisão, com vista à melhoria contínua da ação da escola;  

− Aperfeiçoar a metodologia de diagnóstico de necessidades de formação;  

− Assumir metas e objetivos mais ambiciosos, resultantes do diálogo com os stakeholders;  

− Definição dos níveis de responsabilidades e autoridades dos diferentes atores;  

− Definir cronograma de ações a desenvolver e respetiva calendarização;  

− Prever os recursos necessários para implementar as ações;    

 

Fase da Implementação  

Os planos de ação, concebidos com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos a atingir e são 

apoiados por parcerias diversas. Aqui a importância do desempenho de cada um(a) no processo é 

essencial, por isso a necessidade da formação dos recursos humanos da entidade.  

No domínio da operacionalização, as ações a desenvolver são:  

− Aferir a adequação das instalações, equipamentos e recursos humanos, às necessidades da 

organização;  



                                                                                                                                                  

Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 

DG.005.01_ProjetoEducativo 

41 

− Envolvimento dos parceiros, internos e externos e comprometimento da gestão no tocante à 

implementação do sistema;  

− Definição e organização dos processos considerados mais relevantes para o bom 

funcionamento da Escola;  

− Definição dos procedimentos e instruções de trabalho por forma a permitir um melhor 

desempenho da organização;  

− Execução das atividades alocadas a cada um dos atores nos termos em que estão definidos 

pela tutela ou Direção da Escola.   

 

Fase da Avaliação  

A avaliação de resultados e processos regularmente efetuada permite identificar as melhorias 

necessárias. 

Nesta fase também são preenchidos os inquéritos de satisfação de modo a recolher e analisar os 

níveis de satisfação dos(as) interessados(as). 

Assim neste domínio as ações a desenvolver são:  

− Estabelecer a correlação entre as condições estabelecidas, as condições de implementação e 

os resultados alcançados; 

− Verificação da adequação do planeamento proposto correlacionando os inputs, outputs e 

resultados;  

− Avaliação das medidas de autoavaliação desenvolvidas e sinalização das medidas corretivas e 

preventivas a implementar. 

 

Fase da Revisão   

Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão 

das práticas existentes, com o objetivo de melhoria contínua. 

Para um melhor empenho de todas as partes interessadas, os objetivos, os critérios, as fases do 

ciclo da qualidade e a documentação que sustenta a nossa ação, são conceitos partilhados, para que a 

monitorização e os resultados sejam um compromisso de todos(as) os(as) intervenientes. 

Periodicamente (trimestralmente e no final de cada ano letivo), através dos dados recolhidos, 

procede-se à análise dos resultados dos indicadores e estratégias implementadas e à sua comparação 

com as metas e indicadores estabelecidos nos documentos estruturantes da Escola (PAA, PE). 
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Estes resultados permitirão aferir o grau de concretização das metas estabelecidas no Projeto 

Educativo e aferir os desvios verificados, relativamente aos indicadores EQAVET implementados.  

Caso se verifiquem desvios serão reajustadas as estratégias e implementados planos de melhoria 

com a colaboração de todos(as) os(as) intervenientes. 

 

10. ANÁLISE INTEGRADA DOS RESULTADOS DOS INDICADORES 

 

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

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

ano seguinte.  

Caso sejam verificados desvios, é criado, com a participação de todos os stakeholders, um plano 

de ações de melhoria, baseado nos resultados dos indicadores. As conclusões decorrentes desse relatório 

de autoavaliação serão divulgadas no final de cada período letivo e no final de cada ano escolar, 

nomeadamente no conselho pedagógico, de modo a poder recolher sugestões que permitam a melhoria 

dos resultados obtidos. 

O respetivo relatório também estará disponível na escola para consulta das restantes partes 

interessadas. 

 

11. METAS E ESTRATÉGIAS PARA O TRIÉNIO 2019-2022 

Tendo em conta o projeto educativo e de forma a melhorarmos a nossa prestação, apontamos os 

seguintes objetivos prioritários: 

− Implementação certificação do SGQ, em alinhamento com o EQAVET; 

− Aquisição de uma nova cultura organizacional; 

− Formação: Qualidade da formação/Desenvolvimento de novas oportunidades de formação; 

− Requalificação dos espaços educativos e sociais da escola. 

 

12. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o projeto educativo 

deve ser avaliado num processo que se constitui não só como um meio de análise e de reflexão sobre a 

organização da estrutura educativa, como também num veículo de promoção de boas práticas 
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pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante aperfeiçoamento do serviço prestado à 

comunidade. 

A avaliação do projeto educativo será realizada no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Assim, a avaliação será efetuada através de: 

− Verificação da transposição dos objetivos definidos no Projeto educativo para os processos de 

ensino e de suporte da EPTPP, onde serão executados, monitorizados e avaliados; 

− Avaliação interna por ano letivo (alunos, encarregados de educação, professores, pessoal não 

docente e direção); 

− Acompanhamento do Mapa de indicadores; 

− Auditorias internas (verificação no terreno do cumprimento e desenvolvimento do Projeto 

Educativo); 

− Auditorias externas. 

Como documento de suporte à concretização do Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades é, 

por excelência, o documento de planeamento que define as atividades a desenvolver, em consonância 

com os princípios orientadores do Projeto Educativo. 

 

13. CONCLUSÃO 

Pretende-se com este trabalho traçar o Projeto Educativo para a EPTPP para o quatriénio 2020-

2023, com recurso a metodologia Balance 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 Projeto Educativo 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. 
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Porto, 1 de setembro de 2019 

A Direção 

 

 


