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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento foi elaborado no âmbito da implementação do sistema de certificação da 

qualidade, alinhado com o Quadro EQAVET, em curso no IPTrans – Instituto Profissional de 

Transportes, Escola Profissional de Loures (adiante designado por IPTrans) e tem um duplo propósito: 

i. Afirmar o compromisso do IPTrans com o alinhamento do sistema de garantia da qualidade com 

o Quadro EQAVET e com a melhoria contínua da oferta de EFP, no contexto da sua missão, visão 

e intervenção; 

ii. Estabelecer as mudanças a implementar nas práticas em uso no IPTrans, face aos princípios 

EQAVET e às práticas de gestão da EFP a observar, assim como aos indicadores a utilizar. 

Contém as orientações gerais das mudanças que se pretendem implementar e deve ser entendido 

como um guia de orientação para a atividade interna e como um instrumento de promoção da 

melhoria contínua dos processos e dos resultados do ensino profissional, ministrado pelo IPTrans, 

devendo ser considerado um documento dinâmico e partilhado. 

A equipa responsável pelo processo de alinhamento é constituída pelos seguintes elementos: 

 Diretora Executiva/Diretora Pedagógica 

 Diretor Executivo/Diretor Administrativo e Financeiro 

 Coordenadores de Curso 

 Chefe de Serviços Administrativos 

Esta mesma equipa assegura a monitorização do Sistema de Garantia da Qualidade do IPTrans visando 

a melhoria contínua da oferta de EFP, sendo responsável para a Qualidade a Direção Executiva 

composta por Helena Nunes e José Bourbon. 

2. APRESENTAÇÃO DO IPTRANS E DAS OPÇÕES TOMADAS NO ÂMBITO DO PROCESSSO DE 

ALINHAMENTO EQAVET 

1.  

2.  

2.1. Natureza da Escola 

O IPTrans é um estabelecimento privado de ensino, sediado em Loures, propriedade da AEPTL - 

Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística, entidade sem fins lucrativos que tem 

por objetivo a promoção e desenvolvimento do ensino, da formação e de certificação profissional em 

transportes e logística.  
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Criado em 1993, tem procurado responder ao longo dos anos às necessidades da sua envolvente social 

e económica, oferecendo cursos de dupla certificação escolar e profissional nas áreas nucleares de 

transportes e da logística e noutras. 

Pretende contribuir para a valorização dos alunos e para a sua realização pessoal e profissional, de 

forma a que, responsavelmente, possam apoiar o desenvolvimento social e económico do Concelho e 

do País. 

A AEPTL - Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística é constituída pela Câmara 

Municipal de Loures, pela ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 

Mercadorias - e pela FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações. 

A forte ligação ao mundo do trabalho destas instituições é um dos fatores que favorecem o elevado 

índice de empregabilidade dos alunos que frequentam os cursos do IPTrans. 

2.2. Contexto Externo  

2.2.1. Cenário Macroeconómico  

Do ponto de vista macroeconómico, os últimos anos foram marcados: 

 por crescimento económico, mas também pelo esforço de consolidação orçamental, situação esta 

que se manterá no ano de 2019, o que se deverá continuar a refletir em políticas públicas não 

expansionistas, embora seja de prever alguma melhoria do investimento público; 

 pela evolução muito favorável do turismo, atividade estratégica face à sua importância 

económica, social e intersectorial, com uma receita aproximada de 17 mil milhões de euros em 

2018, o que representa um crescimento de 45% face ao ano de 2015; e 

 pela evolução significativa das exportações de bens, as quais cresceram no mesmo período 16,5%, 

tendo o total das exportações portuguesas atingido em 2018 cerca de 44% do PIB, prevendo o 

Banco de Portugal que em 2021 estas atinjam os 50%. 

A evolução macroeconómica está condicionada pelo impacto económico do novo coronavírus em 

Portugal. Apesar disso o Governo mantém como prioritária a agenda de promoção do emprego de 

qualidade e do combate às diversas formas de precaridade, a qual ao nível das qualificações para os 

mais jovens se traduz na continuação da promoção do sucesso escolar, combatendo o abandono 

precoce da educação e formação e as baixas qualificações à saída do sistema. 

2.2.2. Cenário de Qualificação dos Portugueses 

Desde há quatro décadas que Portugal vem realizando um esforço de aposta na educação e formação 

– do pré-escolar ao ensino superior – o qual lhe permitiu a obtenção de resultados assinaláveis. 

A generalização do nível secundário como patamar mínimo de qualificações continua a ser um objetivo 

a prosseguir através do alargamento progressivo e sustentado do Ensino e Formação Profissional, quer 
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no sentido da diversificação dos percursos formativos no secundário, assegurando a dupla certificação 

e a permeabilidade entre vias de ensino, quer no sentido do ajustamento da oferta às necessidades 

regionais e setoriais do mercado de trabalho. 

Ao nível da União Europeia, há igualmente um conjunto de objetivos a visar a promoção e 

desenvolvimento do ensino profissional. 

No âmbito do Ministério da Educação, continua a apontar-se para o aumento do peso dos alunos em 

cursos de formação de dupla certificação, ainda que parecendo haver uma priorização das ofertas das 

escolas públicas. 

Uma economia assente no conhecimento e na inovação exige processos de aprendizagem e 

qualificação que valorizem crescentemente a aquisição e o desenvolvimento de novas competências, 

em contextos e de formas inovadoras.  

É de particular importância e desafiante o desenvolvimento de competências associadas à Ciência dos 

Dados, voltada para o estudo e análise de dados visando a extração de conhecimento para tomadas 

de decisão pela gestão, recorrendo às tecnologias de Big Data e Machine Learning e à Indústria 4.0 ou 

Quarta Revolução Industrial, conceito que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos da 

automação, troca de dados e tecnologias da informação aplicados aos processos de fabricação. 

Mantém-se também relevante a utilização das TI enquanto instrumento essencial no apoio à gestão. 

Importa ainda referir a necessidade de conceção e planeamento de ações que fomentem a inclusão e 

a literacia digital, quer reforçando a oferta formativa no âmbito das TIC, quer utilizando-as na produção 

de recursos pedagógicos. 

Importa referir que a região de Lisboa, onde está inserido o concelho de Loures, definiu uma estratégia 

para orientar os seus esforços para projetos que promovam a investigação, o desenvolvimento 

tecnológico, a inovação e o aumento da competitividade das PME, a eficiência energética e a proteção 

do ambiente e da biodiversidade, a inclusão, o ensino e a aprendizagem ao longo da vida.  

2.2.2.1. Educação e Formação Profissional em Loures 

A rede de escolas públicas do município de Loures tem 13 agrupamentos e uma escola secundária não 

agrupada, que cobre as necessidades educativas deste território, à qual se o IPTrans na sua 

componente de ensino profissional – nível IV e de ensino básico, através dos Cursos de Educação e 

Formação, de tipo 2 e tipo 3, que conferem qualificação de nível 2. 

Há sete escolas secundárias que dispõem de oferta educativa de ensino básico e secundário e também 

de oferta de qualificação de nível IV através dos seus cursos profissionais. 



 

 

Ficheiro: 2020 04 03 Projeto Educativo Documento base 
Página 8 de 33 

Código: DE – Qualidade – EQAVET – 1 Documento base 

DB/ IPTrans – Instituto Profissional de Transportes  

No ano letivo de 2016/2017, a maioria dos alunos matriculados nos estabelecimentos da rede pública 

frequentava os 2º e 3º ciclos do Ensino Básico (41,58%), seguindo-se o 1º ciclo do Ensino Básico 

(31,08%), de acordo com os dados do Anuário Estatístico da Região de Lisboa (2017). 

A cidade de Loures integra a Rede Internacional de Cidades Educadoras desde 1997, conceito 

incentivador do diálogo entre gerações em busca de projetos comuns voltados para a condução de 

iniciativas e ações cívicas cujo valor consiste precisamente no seu caráter intergeracional e no uso das 

respetivas capacidades e valores típicos de diferentes idades. 

2.2.3. Situação Geográfica 

O IPTrans – Instituto Profissional de Transportes situa-se no município de Loures que é oitavo maior 

em dimensão da Grande Área Metropolitana de Lisboa e tem como concelhos limítrofes: Lisboa, Vila 

Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Mafra, Sintra e Odivelas.  

 
Figura 2.2.3 - Localização do Município de Loures na Grande Área Metropolitana de Lisboa. 

Loures tem uma localização privilegiada em termos de acesso ao mais importante mercado de 

consumo do país, o que permite à grande maioria das empresas sediadas no concelho o adequado 

escoamento dos seus produtos. 

Aliás, no que se refere às infraestruturas rodoviárias, Loures apresenta um excelente posicionamento 

em relação aos grandes eixos viários (CREL, CRIL, Eixo Norte-Sul; Aeroporto de Lisboa, A1 - Autoestrada 

Lisboa-Porto, A8 – Autoestrada Lisboa-Leiria, A10 – Autoestrada Bucelas-Carregado) tornando-se um 

concelho de fácil acesso em termos regionais e nacionais. Goza, portanto, de boa acessibilidade viária 

a Lisboa e às principais infraestruturas de transportes (aeroportuária, ferroviária e portuária). 
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2.2.4. Cenário Socioeconómico Local 

A atratividade que a capital exerce, como local de trabalho e perspetiva de melhoria das condições de 

vida, sobre os municípios que lhes são adjacentes, associado aos elevados custos de alojamento nela 

praticados, continua a ter como consequência o aumento populacional na sua periferia e o acréscimo 

de movimentos pendulares, tendo Loures atingido, de acordo com estimativa do PORDATA, em 2018 

uma população residente de 199.755 habitantes. 

Os dados do PORDATA para 2018 permitem concluir que a população residente em Loures com idade 

entre 10 e 14 anos é de 10.683 e entre 15 e 19 anos de 12.377, potenciais alunos das escolas 

profissionais, representando 11,5% do total, valor superior em 11,6% à média nacional de 10,3%.  

Relativamente ao emprego, de acordo com os dados do INE - Recenseamentos Gerais da População 

de 2011, no concelho de Loures a população empregada era de 81,3% no setor terciário, valor bastante 

acima da média do continente (70%), de 18,1% no setor secundário (em decréscimo) e residual no 

setor primário.  

Ao nível da oferta de emprego disponível nos centros de emprego e formação profissional, existe 

informação mais recente, que reporta a 2014, e que permite concluir que o peso no setor terciário na 

oferta (77%) continua a predominar, mantendo-se superior à do continente (65%). 

Ainda no domínio do emprego mais de metade da população residente trabalha fora do concelho 

(57,44%). 

No âmbito das atividades económicas, de acordo com o Anuário da AML de 2017, das 19.038 empresas 

sediadas no município, a maioria (21,7%) pertence ao setor das atividades administrativas e dos 

serviços de apoio, seguidas pelas empresas do comércio por grosso e a retalho; e reparação de veículos 

automóveis e motociclos com 19,8%. 

Ainda no âmbito do contexto socioeconómico do concelho de Loures importa realçar o estudo 

elaborado para a Câmara Municipal de Loures, referido no documento “Carta Educativa do Município 

de Loures, Volume I – Elementos Fundamentais”, que aponta os eixos estratégicos de desenvolvimento 

socioeconómico a seguir pelo concelho. Realçamos os seguintes: 

 A atração e o apoio a novos investimentos estruturantes com aposta na proximidade aos 

mercados e aos grandes polos de consumo nacionais (as atividades a atrair são as da produção 

audiovisual, das indústrias gráficas e de informação e da produção cultural), e às grandes 

infraestruturas de transporte internacional (as novas atividades a atrair são as da base logística 

que incluem as de aperfeiçoamento ativo). 

 A melhoria da qualidade dos recursos humanos e do emprego. Esta opção poderá passar pela 

criação de uma bacia própria de emprego, devendo a mesma munir-se de recursos humanos 

mais qualificados, de modo a reduzir os efeitos negativos, quer diretos, quer indiretos, bem 

como situações de pobreza e exclusão social. 
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A melhoria dos recursos humanos passará pela oferta de cursos, medidas incentivadoras de 

formação profissional, apoio informativo e orientação profissional, nas escolas do concelho 

que oferecem ofertas profissionalizantes. 

Relativamente ao emprego, a dinamização deste deverá considerar também as populações de 

menor qualificação, através de um programa integrado de formação e emprego social, 

sobretudo na área dos serviços de assistência a crianças, idosos, acamados, domésticos de 

limpeza, de jardinagem, de vigilância, de estafeta, distribuição e recolha, de reparação e 

manutenção mecânica. 

 O desenvolvimento e a diversificação do turismo do concelho, o qual terá de passar 

inicialmente por um planeamento e promoção turística, entre outros aspetos. Têm sido dados 

passos neste sentido, dos quais se destacam a aposta no turismo de habitação, através da 

transformação de quintas em hotéis e casas rurais, sobretudo na zona norte do concelho.  

De referir ainda que não pode ser esquecida a importância que os setores hortícola e vitivinícola têm 

na atividade económica do município, cuja manutenção requer a modernização do setor, 

modernização essa que salvaguarde tanto os valores ambientais como os económicos. 

2.2.5. Ameaças e Oportunidades 

Apresentam-se nos quadros seguintes as Ameaças e Oportunidades tomadas em consideração na 

consecução dos objetivos do projeto educativo do IPTrans. 

Ameaças 

Tendência demográfica de diminuição da natalidade 

Concorrência das escolas secundárias públicas na oferta de cursos profissionais, agravada pela sua 
pouca disponibilidade para permitirem a divulgação aos alunos da oferta formativa das escolas 
profissionais privadas 

Crescimento da Oferta de cursos profissionais na escola pública, sobretudo com cursos mais 
apelativos, porque de pendor técnico limitado 

Imprevisibilidade nas regras e eventuais alterações em matéria de financiamento das Escolas 
Profissionais 

Oferta insuficiente de professores profissionalizados para lecionarem nas componentes 
sociocultural e científica  

Abandono dos alunos dos cursos profissionais por serem atraídos para frequentar cursos de 
aprendizagem iniciados posteriormente, devido aos apoios financeiros que estes cursos 
proporcionam aos alunos 

Oferta de livros escolares na escola pública 

Escasso envolvimento do núcleo familiar na comunidade educativa 
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Ameaças 

Apoios limitados no âmbito do Portugal 2020 para a Região de Lisboa  

Atrasos nos financiamentos do POR Lisboa 2020, com impacto negativo na tesouraria 

 

2.3. Contexto Interno  

O ano de 2019 deverá continuar marcado pela manutenção/consolidação do apoio financeiro do 

município e, noutra perspetiva, pela prossecução da afirmação do papel do Conselho de Orientação 

Estratégica do IPTrans. 

2.3.1. Recursos 

Para o desenvolvimento da sua atividade o IPTrans conta atualmente com um total de 36 

trabalhadores dos quais 19 são formadores/docentes.  

O IPTrans possui atualmente 14 salas de aulas, sala polivalente, centro de recursos com 40 lugares 

sentados e 12 computadores, reprografia, laboratório de informática, laboratório técnico de serviço 

de apoio a crianças e jovens, laboratório técnico de transportes e logística, sala de “mindfulness”, 

estúdio performativo, auditório, enfermaria, refeitório e serviços de apoio pedagógico e 

administrativo.  

Oportunidades 

Aumento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano 

Objetivos de política educativa no sentido do crescimento do peso dos alunos em cursos de dupla 
certificação 

Cluster da logística e dos transportes muito identificado com o território em que a escola está 
inserida 

Aumento da procura no mercado de trabalho de quadros intermédios 

Ser a única escola profissional nacional dedicada à promoção e desenvolvimento do ensino, da 
formação e da certificação profissional em transportes 

Ser a única escola profissional do concelho de Loures 

Candidatura(s) a financiamento no âmbito de Programas Operacionais  

Aumento da procura de qualificações em transportes e logística, nomeadamente no que se refere a 
Técnico/a de Condução de Veículos de Transporte Rodoviário e ao setor aeroportuário (Técnico/a 
de Tráfego de Assistência em Escala) 

Procura de Formações Modulares Certificadas 
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Possui o necessário mobiliário e equipamento, sendo de destacar 108 terminais informáticos (para 

trabalhadores e alunos), 4 impressoras, 6 videoprojectores, sistema de som e máquina fotográfica e 

uma rede wifi de cobertura total. 

2.3.2. Pontos Fortes e Fracos 

Apresentam-se nos quadros seguintes os Pontos Fortes e Fracos, identificados e tomados em 

consideração no Plano de Atividades para 2019. 

Pontos Fortes 

Experiência de 26 anos na formação e qualificação de jovens e adultos 

Escola pioneira na oferta do Curso de Técnico de Tráfego de Assistência em Escala 

Única escola do concelho com a oferta do Curso de Técnico de Informática de Gestão 

Oferta de cursos de Educação Formação Tipo 2 e 3, o que lhe permite encaminhar estes alunos para 
a sua oferta de cursos profissionais 

Participação associativa do Município de Loures, da ANTRAM e da FECTRANS e reforço do seu 
envolvimento na atividade da AEPTL/IPTrans  

Existência de um Conselho de Orientação Estratégica com a participação de um conjunto significativo 
de personalidades e instituições relevantes para o Projeto Educativo 

Rede de parcerias com a comunidade e entidades setoriais de escala local, regional e nacional 

Abertura à inovação, experimentação e metodologia de projeto 

Projeção internacional com projetos de referência transnacionais, nomeadamente a participação no 
projeto VECTOR e no VETMO4TL cofinanciado pelo programa ERASMUS+ 

Núcleo de formadores/professores com experiência nas áreas técnicas, motivados para o desafio da 
formação 

Duas salas de informática equipadas com equipamentos da última geração 

Reconhecimento pelos stakeholders da qualidade pedagógica das ofertas educativa-formativas 

 

Pontos Fracos 

Endividamento estrutural do IPTrans   

Limitados proveitos para cobertura dos custos, conduzindo ainda a resultados reduzidos 

Excessiva dependência do financiamento do Ministério da Educação/DGEstE 

Baixa notoriedade da marca IPTrans  

Insuficiente concretização de formação e de validação de competências profissionais em transportes 
e logística 
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Pontos Fracos 

Dificuldade no recrutamento e retenção dos professores profissionalizados para lecionar na 
componente sociocultural e científica 

Ausência de ofertas de qualificação para motorista  

Menor capacidade de subsidiar e acompanhar alunos com dificuldades económicas em relação à 
escola pública 

Instalações insuficientes para a atividade potencial da Escola  

Ausência de ginásio 

Ausência de adequado serviço de refeições 

Acessos relativamente difíceis à escola 

2.4. Missão, Visão e Objetivos Estratégicos 

2.4.1. Missão 

A Escola tem como missão garantir a Excelência na promoção e desenvolvimento do ensino, da 

formação e da certificação, bem como a inclusão profissional e social de jovens e trabalhadores, 

através do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

2.4.2. Visão 

Ser a Escola de referência nas suas áreas de intervenção, com forte ligação ao meio empresarial, 

laboral e à rede da economia social. 

2.4.3. Valores 

Identifica como valores a cidadania, a solidariedade/responsabilidade social, a sustentabilidade 

energética e ambiental. Promove a Excelência, a Responsabilidade e o Profissionalismo. 

2.4.4. Linhas Gerais de Orientação e Objetivos Estratégicos 

O IPTrans é uma escola profissional reconhecida pelo Ministério da Educação, com autorização de 

funcionamento para a ministração de cursos profissionais e de educação formação, nas áreas dos 

serviços de transportes, comércio (nomeadamente logística), turismo e lazer, ciências informáticas e 

apoio a crianças e jovens. Estas ofertas integram-se no Catálogo Nacional de Qualificações, 

instrumento de gestão estratégica de qualificações de nível não superior que integra o Sistema 

Nacional de Qualificações. Este catálogo é desenvolvido em consonância com os trabalhos de 

implementação do Quadro Europeu de Qualificações e ainda do Quadro Nacional de Qualificações. 
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O IPTrans no âmbito do seu projeto educativo assume o conjunto de linhas gerais de orientação a 

seguir descritas que sustentam o rumo a seguir pela escola: 

 Colocar o aluno/formando no centro da decisão pedagógica, ou seja, valorizá-lo na sua 

identidade única;  

 Promover diferentes conhecimentos, aptidões e competências profissionais através de 

projetos multidisciplinares, que combinem hard e soft skills; 

 Elaborar percursos formativos de qualidade que certifiquem e preparem os alunos para uma 

cidadania ativa e consciente; 

 Valorizar atividades que permitam a experiência, a vivência e a descoberta da pluralidade do 

mundo que nos rodeia, assegurando um desenvolvimento sustentável e um bem-estar 

generalizado; 

 Desenvolver nos nossos alunos uma cidadania plena, alicerçada no desenvolvimento de 

projetos com a comunidade local, em articulação com organizações empresariais, sociais e 

culturais; 

 Otimizar a notoriedade e reconhecimento da Escola no concelho de Loures; 

 Modernizar a escola, os seus equipamentos e infraestruturas, de forma a proporcionar aos 

alunos/formandos uma formação de excelência; 

 Reforçar as áreas de formação-chave, nomeadamente, os transportes e a logística, para, 

simultaneamente, atrair alunos/formandos e manter a prática de diálogo com o mercado de 

trabalho e o tecido empresarial local; 

Considerando a análise realizada ao contexto e as linhas gerais de orientação o IPTrans assume como 

Objetivos Estratégicos, que orientam a sua atividade, os seguintes: 

 Fomentar o interesse dos alunos e adultos do concelho e dos concelhos limítrofes para as áreas 

de transporte e logística; 

 Posicionar a Escola como a principal opção dos alunos e adultos para os cursos das áreas de 

transporte e logística; 

 Garantir o sucesso escolar e educativo; 

 Potenciar a inclusão profissional e social; 

 Estimular a aprendizagem ao Longo da vida. 

A Oferta Formativa do IPTrans tem vindo a desenvolver-se nas áreas nucleares assumidas, sendo 

aposta a criação de um novo curso de Técnico/a de Condução de Veículos de Transporte Rodoviário, 

cujo processo de aprovação foi recentemente concluído. 

2.5. Estrutura Orgânica e Cargos Associados 

Apresenta-se na figura seguinte a estrutura orgânica da Escola e cargos associados 
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2.6. Stakeholders Relevantes  

Para suportar o processo de melhoria contínua, essencial para garantir a qualidade do ensino e da 

formação ministrada, o IPTrans considera necessária a participação dos stakeholders na análise 

contextualizada dos resultados apurados e na identificação das melhorias a introduzir na gestão de 

EFP. 

Sendo os stakeholders partes interessadas no sucesso e no desempenho da Escola, quer sejam 

diretamente afetados pela mesma ou ativamente preocupados com o seu exercício, identificam-se 

dois tipos: os internos e os externos.   

Como stakeholders internos são considerados a direção de escola, a direção pedagógica, os 

coordenadores de curso, os orientadores educativos de turma, os docentes/formadores, os restantes 

trabalhadores e os alunos.  

Como stakeholders externos relevantes identificam-se a DGEstE, a ANQEP I.P., os centros de emprego 

e os serviços do formação profissional do IEFP, I.P., as entidades empregadoras/de acolhimento, os 

pais/encarregados de educação, as três associadas da AEPTL, Município de Loures, ANTRAM – 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e FECTRANS – 

Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações e individualidades de reconhecido mérito 

ou com competências nas áreas científica ou pedagógica. 

-

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

Conselho 
Pedagógico

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Direção Administrativa Direção Financeira

Serviços 
Administrativos

Serviços de 
Informática

Contabilidade Tesouraria
Recursos 
Humanos

Coordenação de 
Curso
(CEF)

Docentes
(CEF)

Formação 
Contínua

Formação Inicial

DIREÇÃO
Conselho de 
Orientação 
Estratégica

GARANTIA DA QUALIDADE

DIREÇÃO EXECUTIVA

Coordenação da 
Formação 
Contínua

Orientação 
Educativa

(CEF)

Docentes
(ETP)

Orientação 
Educativa

(ETP)

Coordenação de 
Curso
(ETP)

IPTRANS – INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES
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Sem desvalorizar alguns dos outros intervenientes externos, realça-se a importância das opiniões das 

entidades empregadoras/de acolhimento e associadas acerca das competências pessoais e/ou 

profissionais dos alunos e a sua adequação ao mercado de trabalho.  

2.7. Identificação da Oferta Formativa (Nível IV) 

O IPTrans tem em funcionamento no ano letivo de 2019-2020 os cursos profissionais de dupla 

certificação de nível 4 de Técnico/a de Transportes, Técnico/a de Logística, Técnico/a de Tráfego de 

Assistência em Escala, Técnico/a de Agência de Viagens e Transportes, Técnico/a de Informática de 

Gestão e Técnico/a de Ação Educativa.  

Na figura da página seguinte representam-se as turmas em atividade, desde o ano letivo 2016/2017 

até ao presente. 
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Ano Letivo 

Técnico/a Apoio 
Infância 

Técnico/a Ação 
Educativa 

Técnico/a 
Logística 

Técnico/a de 
Gestão de 

Transportes 
ou Técnico/a 

de Transportes 

Técnico/a 
Gestão e 

Programação 
Sistemas 

Informáticos 

Técnico/a 
Tráfego de 

Assistência em 
Escala 

Técnico/a de 
Informática de 

Gestão 

Técnico/a de 
Agência de 
Viagens e 

Transportes 

Técnico/a de 
Turismo 

Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos 

                    

2016-2017 

10º ano 1 26   1/2 16 1/2 14 1/2 12 1/2 17       

11º ano 1/2 13     1/2 10 1/2 12       1/2 14 

12º ano       1/2 11 1/2 8         
                    

2017-2018 

10º ano   1 26   1 30     1/2 15 1/2 18   

11º ano 1 21   1/2 12 1 10 1/2 6 1/2 14       

12º ano 1/2 9     1/2 7 1/2 14       1/2 12 
                    

2018-2019 

10º ano   1 22   1 27   1/2 17 1/2 18     

11º ano   1 21   1 18     1/2 14 1/2 15   

12º ano 1 20   1/2 10 1/2 11 1/2 5 1/2 11       
                    

2019-2020 

10º ano   1 19 1/2 11 1/2 11   1/2 13 1/2 17     

11º ano   1 19   1 11   1/2 12 1/2 10     

12º ano   1 14   1 15     1/2 12 1/2 14   
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2.8. Diagnóstico da Situação Face aos Referentes do Processo de Alinhamento EQAVET 

O IPTrans realizou o diagnóstico à sua situação face à implementação do sistema de garantia da 

qualidade com o quadro EQAVET, baseando-se na aplicação do referencial de alinhamento e na 

monitorização do conjunto de indicadores EQAVET selecionados pela ANQEP. 

Na realização do diagnóstico 

tomou-se em consideração que o 

referencial de alinhamento é 

suportado no conjunto dos seis 

blocos de construção do sistema de 

garantia da qualidade alinhado com 

o quadro EQAVET e da aplicação, 

para cada um deles, das 4 fases do 

ciclo da qualidade: planeamento, 

implementação, avaliação e revisão 

conforme esquematicamente se 

identifica na figura junta. 

 

 

2.8.1. Face ao Referencial para o Alinhamento EQAVET 

Considerando o referencial para o alinhamento com o quadro EQAVET o IPTrans realizou o diagnóstico 

face aos descritores e às práticas de gestão descritas nesse referencial, tendo em consideração os 

critérios de conformidade relacionados com as quatro fases do ciclo da qualidade e os dois critérios de 

natureza transversal. 

Na fase de Planeamento o IPTrans tem envolvido os stakeholders que participam na definição dos 

objetivos estratégicos que são definidos considerando o seu alinhamento com as políticas europeias, 

nacionais e regionais para o EFP e estudos prospetivos aplicáveis, sendo a Oferta Formativa planeada 

com base no Catálogo Nacional de Qualificações, que integra o Sistema Nacional de Qualificações e é 

desenvolvido em consonância com os trabalhos de implementação do Quadro Europeu de 

Qualificações e ainda com o Quadro Nacional de Qualificações.  

No planeamento da Oferta Formativa tem sido preocupação alinhar as atividades planeadas com os 

objetivos estratégicos. Apesar de serem utilizados indicadores não havia quantificação a 3 anos para 

os objetivos e metas.  

BLOCO 1
Cultura de 

Gestão
BLOCO 2

Abordagem 
Conforme 
Contexto

BLOCO 3
Cultura de 

Auto 
Avaliação

BLOCO 4
Formação dos 

Recursos

BLOCO 5
Feedback para 

melhoria

BLOCO 6
Envolvimento 

das Partes 
Interessadas

BLOCOS DE 
CONSTRUÇÃO 

EQAVET

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão

√

√

√

√

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão

√

√

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão

√

√

√

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão

√

√

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão

√

√

√

√

Planeamento

Implementação

Avaliação

Revisão

√

√
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A fase de Implementação da execução da Oferta Formativa tem por base o plano de atividades, os 

recursos e as parcerias estabelecidas. Apesar de ter existido vontade no sentido de articular parcerias 

com outros operadores de EFP, estas não conseguiram até à data ser viabilizadas. As restantes 

parcerias existentes têm não só respondido à formação em contexto de trabalho como promovido o 

desenvolvimento projetos locais, regionais e internacionais de diferente âmbito, que envolveram os 

alunos/formandos. Ao nível da aquisição e ou reforço de competências dos profissionais, tem ocorrido 

pontualmente ações de formação de acordo as necessidades da Escola, embora não sendo enquadrada 

num Plano de Formação. 

A Avaliação das atividades e dos resultados tem sido efetuada regularmente com a participação dos 

stakeholders, embora não utilizando totalmente os descritores/práticas de gestão e os indicadores 

EQAVET. Na autoavaliação periódica têm vindo a ser utilizados mecanismos de alerta precoce, embora 

sem a necessária explicitação e uniformização das metodologias de recolha de dados, análise de 

resultados, identificação de melhorias a implementar e feedback.  

No âmbito do sucesso educativo o IPTrans tem vindo a fazer uma avaliação interna visando diminuir o 

número de desistências, o absentismo e o número de alunos com módulos em atraso e assim estimular 

o aumento do número de alunos que concluem os cursos. Relativamente à empregabilidade tem 

privilegiado o reforço da ligação ao setor empresarial e o acompanhamento dos alunos na sua inserção 

no mercado de trabalho. 

Na Revisão do que foi planeado, para a definição das ações de melhorias a implementar às práticas 

existentes, tem sido considerado o resultado da avaliação efetuada pelo IPTrans. Essas ações não 

decorrem da aplicação total dos descritores/práticas de gestão nem dos resultados dos indicadores 

EQAVET, nomeadamente do feedback sobre a satisfação dos stakeholders. Os resultados da avaliação 

e da revisão não têm sido disponibilizados no sítio institucional da Escola. 

Para completar o diagnóstico de alinhamento, o IPTrans analisou os 2 critérios de conformidade de 

natureza transversal: “Dialogo Institucional para a Melhoria Contínua da Oferta de EFP” e “Aplicação 

do Ciclo de Garantia e Melhoria da Qualidade da Oferta de EFP”.  

Relativamente ao primeiro, o IPTrans tem desenvolvido um diálogo informal com os stakeholders 

internos e externos sobre a qualidade da EFP e sua melhoria contínua em sedes para além dos órgãos 

onde têm assento, contudo essa informação não tem sido disponibilizada no sítio da internet. 

Quanto ao segundo, o IPTrans tem vindo a implementar anualmente o ciclo de garantia e melhoria da 

qualidade com as lacunas nas práticas de gestão e indicadores identificadas anteriormente. Não tem 

sido prática evidenciar nos documentos orientadores da Escola a aplicação do ciclo de garantia e 

melhoria da qualidade na gestão da oferta. 
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2.8.2. Face aos Indicadores EQAVET 

Relativamente à aplicação e monitorização do conjunto de indicadores EQAVET selecionados pela 

ANQEP que a seguir se transcrevem: 

Indicador Definição Operacional 

Nº 4 - Taxa de conclusão 
em cursos de EFP 

a) percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP 
inicial (isto é, aqueles que obtêm uma qualificação) em relação ao total 
dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos. 

Nº 5 - Taxa de colocação 
após conclusão dos cursos 
de EFP 

a) proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e 
que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo nível 
universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a 
conclusão do curso. 

Nº 6 - Utilização das 
competências adquiridas 
no local de trabalho 

a) percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP 
e que trabalham na respetiva área profissional. 

b3) percentagem de empregadores de um determinado setor que 
estão satisfeitos com os alunos/formandos que completaram um curso 
de EFP. 

 O IPTrans não os tem praticado na amplitude com que estão definidos, embora tenha sempre utilizado 

indicadores que lhe permitia conhecer o desempenho do EFP, nomeadamente quanto ao sucesso 

escolar, empregabilidade e cumprimento do plano de atividades. 

Verificou igualmente a falta de definição de metas a médio e curto prazo, bem como a falta de 

sistematização na monitorização intercalar e na identificação de uma metodologia de recolha e análise 

de dados. 

2.9. Opções Tomadas no Processo de Alinhamento 

Face ao diagnóstico apresentado no ponto anterior, e visando colmatar as lacunas identificadas o 

IPTrans reconhece que é necessário desenvolver um conjunto de ações descritas no Plano de Ação 

com as seguintes opções e objetivos, a tomar no processo de alinhamento EQAVET: 

 reforçar a prática de uma cultura de gestão que apoie e valorize a garantia da qualidade; 

 melhorar o EFP com base nos instrumentos de garantia da qualidade previstos no EQAVET; 

 melhorar a qualidade da prestação do serviço através de uma cultura que reforce a reflexão e 

a autoavaliação; 

 melhorar a qualidade do ensino através de um melhor nível de qualificação técnica e 

pedagógica dos recursos humanos;  

 reforçar a mobilização e participação dos stakeholders internos e, especialmente, dos externos 

no processo de melhoria contínua;  



 

 

Ficheiro: 2020 04 03 Projeto Educativo Documento base 
Página 21 de 33 

Código: DE – Qualidade – EQAVET – 1 Documento base 

DB/ IPTrans – Instituto Profissional de Transportes   

 recolher e utilizar, de modo sistemático, os dados relativos ao seu desempenho de forma a 

responder à necessidade dos empregadores e dos alunos; 

 considerar o feedback de satisfação dos stakeholders internos e externos no processo de 

revisão; 

 aprofundar parcerias com as entidades públicas e privadas locais e nacionais, empregadores e 

sociedade em geral; 

 Definir a informação a disponibilizar sobre a melhoria contínua e modo de divulgação. 

Relativamente aos indicadores EQAVET vamos proceder ao seu alinhamento com o quadro de 

referência implementando a recolha e análise dos 4 indicadores nele definidos: Indicador 4 a) – Taxa 

de Conclusão, Indicador 5 a) – Taxa de Colocação, Indicador 6 a) – Taxa de Diplomados a Exercer 

Profissões Relacionadas com o Curso e Indicador 6 b3) – Grau de Satisfação dos Empregadores. 

Com a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade EQAVET o IPTrans assume o compromisso 

de desenvolver mecanismos, procedimentos e instrumentos que potenciem uma cultura de gestão 

baseada na qualidade e melhoria contínua, contribuindo para o aumento das competências, 

conhecimentos e reconhecimento dos alunos, bem como das entidades empregadoras e parceiros. 
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3. SISTEMASISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE A ADAPTAR EM RESULTADO DO PROCESSO DE 

ALINHAMENTO EQAVET 

3.1. Explicitação das metodologias para a participação dos Stakeholders 

O IPTrans desenvolveu mecanismos e ferramentas que permitem a recolha periódica das opiniões e 

sugestões de melhoria dos stakeholders, de forma a monitorizar a sua participação no processo de 

melhoria contínua da formação. 

Estas opiniões/sugestões são evidenciadas nas reuniões do Conselho de Orientação Estratégica e nas 

reuniões realizadas com os coordenadores de curso, nomeadamente aquando da avaliação da 

formação em contexto de trabalho. 

No quadro identificam-se as sedes, os stakeholders e a periodicidade das reuniões. O nível de 

intervenção dos stakeholders realiza-se de uma forma ativa nas fases de planeamento, 

implementação, avaliação e revisão. 

Sede Identificação dos Stakeholders  
Periodicidade de 

Reuniões 

Conselho de 
Orientação 
Estratégica 

Órgãos sociais da AEPTL 
Diretora Pedagógica 
Diretor Administrativo e Financeiro 
Representante da associação dos estudantes 
Representante da associação de pais/encarregados de 
educação ou representante eleito 
Representante de associação de antigos alunos ou 
representante eleito 
Representante eleito do corpo docente 
Representantes das entidades públicas e privadas ligadas ao 
ensino, à formação, aos subsetores de atividade que se 
integram na área de formação da escola e individualidades 
de reconhecido mérito ou com competências nas áreas 
científica e/ou pedagógica 
Pessoas indicadas pelos associados da AEPTL 

Anual 

Conselho 
Pedagógico 

Diretora Pedagógica 
Professores coordenadores de curso 
Orientadores educativos 
Representante eleito do corpo docente 
Representante da associação dos estudantes 
Representante da associação de pais/encarregados de 
educação ou representante eleito 
Personalidade de reconhecida competência científica e/ou 
pedagógica a convite da Diretora Pedagógica 

Mensal 
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Sede Identificação dos Stakeholders  
Periodicidade de 

Reuniões 

Coordenação de 
curso  Coordenadores 

de curso 

Diretora Pedagógica  
Sempre que 
necessário 

Alunos Inicial/sempre que 
necessário/final da 
FCT 

Parceiros/entidades de acolhimento 
durante a FCT 

Orientação 
Educativa 

Orientadores 
educativos 

Diretora Pedagógica 
Sempre que 
necessário 

Pais e encarregados de educação 

3 x ano letivo e 
sempre que os pais/ 
encarregados de 
educação o solicitem 

Prova Aptidão 
Profissional 
(PAP) 

Diretora Pedagógica 
Coordenadores de curso 

Inicial/Sempre que 
necessário /Final 

Coordenadores de curso, orientadores de projeto e Alunos 
Inicial/Semanal/ 
Final 

Orientadores educativos Final 

Representantes das associações empresariais/empresas, 
representantes das associações sindicais ou personalidade 
de reconhecido mérito (pelo menos 2) /Alunos 

Sempre que 
necessário/Final  

Docentes 
Sempre que 
necessário 

3.2. Definição dos Objetivos e Metas a Alcançar (um e a três anos) na Gestão da Oferta de EFP 

A partir dos objetivos estratégicos anteriormente definidos e que a seguir se transcrevem:  

 Fomentar o interesse dos alunos do concelho e dos concelhos limítrofes para as áreas de 

transporte e logística;  

 Posicionar a Escola como a principal opção dos alunos e adultos para os cursos das áreas de 

transporte e logística; 

 Garantir o sucesso escolar e educativo; 

 Potenciar a inclusão profissional e social; 

 Estimular a aprendizagem ao Longo da vida 

O IPTrans identificou os objetivos operacionais e metas a alcançar a um e três anos conforme quadro 

seguinte: 

Objetivos Operacionais 
Metas 

1 ano 3 anos 

Aumentar a Taxa de Conclusão dos Cursos 90% 123% 

Aumentar a Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho 3% 6% 
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Objetivos Operacionais 
Metas 

1 ano 3 anos 

Taxa de Diplomados a prosseguir estudos no mínimo de 25% 25,5% 26,5% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso no mínimo 
de 50% 

50% 52% 

Média de Satisfação dos empregadores superior a 3 (satisfeito) 3,3 3,5 

Assegurar o crescimento da média de satisfação dos stakeholders internos 2,8 3,1 

Assegurar o crescimento da média de satisfação dos stakeholders externos 2,9 3,1 

Promover a realização de Projetos de diferente âmbito (local, nacional e 
internacional) 

25 27 

Promover a notoriedade da marca IPTrans e a interação da Escola com a 
comunidade 

20 24 

Aumentar o número de alunos inscritos nas áreas de transportes e logística 5% 13% 

Cumprir o Plano de Formação para pessoal docente e outros colaboradores 75% 85% 

 

3.3. Definição do Conjunto de Indicadores a Utilizar Face aos Objetivos e Metas a Alcançar na Gestão 

da Oferta de EFP 

Na página seguinte apresenta-se quadro com a articulação entre os objetivos operacionais e os 

indicadores e metas a atingir, tomando como referência a situação atual e a evolução perspetivada a 

um e a três anos. 

 

 



 

 

Ficheiro: 2020 04 03 Projeto Educativo Documento base 
Página 25 de 33 

Código: DE – Qualidade – EQAVET – 1 Documento base 

DB/ IPTrans – Instituto Profissional de Transportes    

Objetivos Operacionais Indicadores 
Ponto de Partida Metas a Alcançar 

Ano Letivo Ciclo Ano Letivo Ciclo Formativo 
2018-2019 2014-2017 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2017-2020 2018-2021 2019-2022 

Aumentar a Taxa de 
Conclusão dos Cursos 

Indicador EQAVET 4 a) 
Taxa de conclusão dos 
Cursos 

 
31,4% 

   
60,0% 65,0% 70,0% 

Taxa de Absentismo 20,9%  19% 18% 17%    

Taxa de Desistência 15,4%  14% 13% 12%    

Taxa de Módulos/UFCD 
em atraso 

31,5% 
 

30% 29% 26% 
   

Aumentar a Taxa de 
Colocação no Mercado de 
Trabalho 

Indicador EQAVET 5 a) 
Taxa de colocação no 
mercado de trabalho 

 

63,6% 

   

65,5% 66,5% 67,5% 

Percentagem de alunos 
com proposta de 
emprego na entidade 
promotora de FCT 

34%  37% 40% 43% 

   

Taxa de Diplomados a 
prosseguir estudos no 
mínimo de 25% 

Indicador EQAVET 5 a) 
Taxa de prosseguimento 
de estudos 

 

27,3%    25,5% 26,0% 26,5% 

Taxa de diplomados a 
exercer profissões 
relacionadas com o curso no 
mínimo de 50% 

Indicador EQAVET 6 a) 
Taxa de diplomados a 
exercer profissões 
relacionadas com o 
Curso/AEF 

 

57,1%    49,5% 51,0% 52,0% 
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Objetivos Operacionais Indicadores 
Ponto de Partida Metas a Alcançar 

Ano Letivo Ciclo Ano Letivo Ciclo Formativo 
2018-2019 2014-2017 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2017-2020 2018-2021 2019-2022 

Média de Satisfação dos 
empregadores superior a 3 
(satisfeito) 

Indicador EQAVET 6 b3) 
Média de satisfação dos 
empregadores 

 

3,4 

   

3,3 3,4 3,5 

Assegurar o crescimento da 
média de satisfação dos 
stakeholders internos 

Média de satisfação 
global do aluno 

ND  2,4 2,6 2,8 
   

Média de satisfação dos 
docentes 

ND  3,0 3,2 3,3 
   

Média de satisfação dos 
outros colaboradores 

ND  3,0 3,2 3,3 
   

Assegurar o crescimento da 
média de satisfação dos 
stakeholders externos 

Média de satisfação das 
Entidades de FCT 

3,3  3,4 3,5 3,5 
 

Média de satisfação dos 
pais e encarregados de 
educação 

ND  2,4 2,6 2,8 

   

Promover a realização de 
Projetos de diferente âmbito 
(local, nacional e 
internacional) 

Nº de Projetos de 
diferente âmbito 
participados pelos 
alunos  

30  25 26 27 

   

Promover a notoriedade da 
marca IPTrans e a interação 
da Escola com a comunidade 

Nº de Ações realizadas 
com Instituições/ 
Empresas 

25  20 22 24 
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Objetivos Operacionais Indicadores 
Ponto de Partida Metas a Alcançar 

Ano Letivo Ciclo Ano Letivo Ciclo Formativo 
2018-2019 2014-2017 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2017-2020 2018-2021 2019-2022 

Aumentar o número de 
alunos inscritos nas áreas de 
transportes e logística 

Nº de alunos inscritos 
nos cursos relevantes 
para a Logística e 
Transportes 

119  125 132 135    

Cumprir o Plano de 
Formação para pessoal 
docente e outros 
trabalhadores/colaboradores 

Percentagem de 
cumprirem do Plano de 
Formação para docentes  

ND  75% 80% 85% 

   

Percentagem de 
cumprirem do Plano de 
Formação para outros 
trabalhadores/ 
colaboradores  

ND  75% 80% 85% 
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3.4. Identificação dos descritores EQAVET/Práticas de Gestão 

Identificam-se de seguida os principais descritores EQAVET/práticas de gestão tidos em consideração 

em cada fase do ciclo da qualidade no processo de alinhamento EQAVET: 

Fase de Planeamento  

· As políticas europeias, nacionais e regionais são refletidas nos objetivos/metas fixados pelo 

IPTrans. 

· Os objetivos e metas são explicitamente fixados e supervisionados. 

· Os stakeholders relevantes são consultados regularmente para identificar necessidades de 

oferta formativa e participar no processo de definição dos objetivos estratégicos do IPTrans.  

· As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade estão 

explicitamente atribuídas. 

· Os profissionais participam desde o início do processo no planeamento dos diferentes aspetos 

da oferta formativa, nomeadamente no que se refere ao processo de garantia da qualidade. 

· O IPTrans organiza o processo de autoavaliação, em consenso com os stakeholders relevantes, 

com base na informação resultante dos resultados obtidos pelos indicadores definidos. 

· O IPTrans planeia iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP. 

· O IPTrans implementa um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente. 

Fase de Implementação  

· Os recursos são adequadamente definidos e atribuídos a nível interno tendo em consideração 

a oferta de EFP e os objetivos e metas a atingir. 

· São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações 

planeadas. 

· A formação dos profissionais é estratégica e insere-se num plano de desenvolvimento de 

competências e de melhoria do desempenho. 

· Os profissionais frequentam regularmente ações de formação e desenvolvem cooperação com 

os stakeholders externos com vista à melhoria da qualidade e ao reforço do seu desempenho. 

· As mudanças introduzidas são implementadas de acordo com planos de melhoria definidos. 

· Os métodos e os procedimentos para a recolha de dados são implementados em conformidade 

com o processo de autoavaliação definido. 
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Fase de Avaliação 

· A autoavaliação é efetuada periodicamente por iniciativa do IPTrans e utiliza o referencial 

consensualizado com os stakeholders internos e externos para identificar as melhorias a 

introduzir. 

· As melhorias a introduzir tomam também em consideração a satisfação dos stakeholders. 

· Estão instituídos mecanismos para o envolvimento dos stakeholders internos e externos na 

avaliação e discussão dos resultados. 

· São observados mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos definidos. 

Fase de Revisão  

· Com base nos resultados da avaliação e no feedback obtido sobre a satisfação dos stakeholders 

o IPTrans   efetua, através da adoção de melhorias, a revisão do planeado. 

· O IPTrans, a partir da análise contextualizada dos resultados dos indicadores definidos e da 

aferição das práticas de gestão utilizadas, identifica as melhorias a implementar na gestão da 

Escola. 

· Os resultados da avaliação e os procedimentos da revisão consensualizados com os 

stakeholders são tornados públicos. 

3.5. Explicitação das Metodologias de Recolha de Dados e de Feedback Relativos aos Indicadores e 

Descritores  

Relativamente aos indicadores e descritores EQAVET em uso na gestão da oferta de EFP o IPTrans 

utiliza como metodologia de recolha e análise de dados a aplicação da matriz de controlo do processo, 

identificada na figura seguinte.  

 

Metodologia de Recolha de Dados e Feedback
(Indicadores e Descritores)

Fontes Processos de 

Recolha

Processos de 

Registo

Suporte

Origem Quem

Quando
(Momento e Frequência)

Como Resultados

Suporte

Feedback

Análise dos 

Resultados  

Identificação de 

melhorias a 

introduzir

R
el

at
ó
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e
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As ações associadas à metodologia descrita estão refletidas no Plano de Ação/Plano Anual de 

Atividades. 

Esta matriz é utilizada nas várias fases do ciclo da qualidade (planeamento, implementação, avaliação 

e revisão), em vários momentos e com diferentes fins. 

O IPTrans utiliza o sistema de recolha e análise dados para lhe permitir, não só, tomar decisões 

sustentadas sobre a qualidade da oferta EFP, como também para quantificar outra informação, 

nomeadamente a solicitada por entidades externas. 

3.6. Explicitação da Estratégia de Monitorização de Processos e Resultados – Mecanismos de Alerta 

Precoce/Monitorizações Intercalares dos Objetivos Traçados 

O IPTrans assume a autoavaliação como um exercício contínuo na medida em que existem vários 

momentos de balanço, reflexão e monitorização das atividades. Como exercício cíclico de avaliação 

está estruturado na aplicação do ciclo da qualidade. 

É efetuada autoavaliação dos resultados obtidos face aos objetivos no fim de cada ciclo formativo, de 

forma intercalar e com mecanismos de alerta precoce, em função da sua natureza e temporalidade, 

tendo como suporte o Projeto Educativo/Documento Base e o Plano de Ação/Plano Anual de 

Atividades. 

a) Por ciclo Formativo 

Quanto aos resultados dos objetivos de ciclo, o IPTrans faz a sua avaliação através dos quatro 

indicadores EQAVET: indicador 4 a); Indicador 5 a); Indicador 6 a) e indicador 6 b3). 

b) Por forma intercalar 

Para monitorizar o cumprimento dos objetivos de ciclo, o IPTrans implementou um conjunto de 

indicadores de controlo para antecipar situações de desvio aos objetivos, de forma a permitir que 

antecipadamente sejam tomadas as ações corretivas necessárias.  

Ao nível de indicadores intercalares anuais foram considerados, entre outros, a média da satisfação 

das entidades de FCT, a média de satisfação global do aluno, a média de satisfação do pessoal docente 

e não docente, a média de satisfação dos pais/encarregados de educação e o número de ações 

realizadas com instituições/empresas, para monitorização do sucesso escolar, da capacitação dos 

jovens para o exercício profissional qualificado ou para o prosseguimento de estudos e para uma 

gestão eficaz e eficiente da escola. 

Estão instituídos mecanismos de alerta precoce para os indicadores da taxa de alunos com módulos 

em atraso, taxa de absentismo e taxa de desistência. Estes mecanismos de alerta permitem ao IPTrans 

identificar situações que possam prever o insucesso escolar. 
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Sempre que os valores destes indicadores ultrapassam os limites definidos, é alertada a Direção 

Pedagógica e são delineadas ações que favoreçam a melhoria do processo de ensino/aprendizagem 

do aluno. Estas ações poderão ser implementadas por disciplina ou módulo, por cada 

professor/formador e por concelho de turma através de medidas específicas de suporte à 

aprendizagem e á inclusão sendo delineadas por equipa multidisciplinar. 

No que se refere à avaliação das atividades implementadas na escola, tendo como referência os 

descritores EQAVET/práticas de gestão, esta é também monitorizada de forma intercalar com a 

calendarização referida no Plano de Ação. 

A formação dos professores e outros colaboradores é monitorizada através da taxa de cumprimento 

do plano de formação e visa promover a motivação, o desenvolvimento profissional, a qualidade do 

serviço prestado e a adequação da oferta de EFP, em conformidade com os objetivos definidos. A sua 

monitorização é realizada de acordo com o calendário estabelecido no respetivo Plano de Formação. 

O IPTrans monitoriza também os resultados da participação de alunos em projetos fora do âmbito 

escolar como forma de avaliar a adequação desses projetos aos objetivos de favorecer a aprendizagem 

e autonomia dos alunos. 

3.7. Explicitação das Metodologias para Análise dos Resultados e Definição das Melhorias a 

Introduzir 

A análise contextualizada de resultados, bem como as melhorias a introduzir, são realizadas com o 

envolvimento dos stakeholders internos e externos, em diferentes períodos e várias sedes, conforme 

metodologia esquematicamente representada na figura abaixo.  

As ações associadas à metodologia descrita estão refletidas no Plano de Ação/Plano de Atividades. 
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A partir da monitorização permanente do absentismo, desistências e módulos em atraso são enviados 

alertas precoces à Direção Pedagógica que define as ações imediatas a praticar. No final do período 

letivo analisa os resultados que são posteriormente apresentados ao Conselho Pedagógico, em cuja 

sede se fará a sua avaliação por todos os stakeholders que o constituem e, se necessário, recomendará 

orientações a adotar pela Direção Pedagógica visando a melhoria.  

Após final de cada ano letivo, será elaborado o Relatório de Avaliação Anual com os resultados 

alcançados no ano letivo (indicadores e práticas de gestão). 

Este relatório será apresentado à Direção da Escola que fará a sua avaliação dos resultados e 

identificará eventuais ações, através da definição ou redefinição de objetivos e melhorias a 

implementar. Esta análise será discutida e deliberada em Reunião com stakeholders internos e externos 

(membros dos órgãos associativos, direção executiva, representantes dos professores e dos alunos, 

entidades de Formação Prática em Contexto de Trabalho) e com a participação de representante dos 

Encarregados de Educação. 

Na reunião anual do Conselho de Orientação Estratégica os stakeholders que nela participam refletem 

sobre as questões chave na gestão da EFP, tendo por base o Relatório de Avaliação de Ciclo preparado 

pela Direção da Escola, e participam na definição e na eventual revisão dos objetivos estratégicos e 

ações de melhoria, bem como na definição da oferta formativa. 

AUTOAVALIAÇÃO CONTÍNUA

Ano Letivo Ciclo Formativo

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

ALERTAS

• Monitorização dos indicadores de alerta precoce
• Informação obtida através dos Coordenadores

de Curso, Professores e Alunos

Período Letivo

RELATÓRIO DE ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DOS 
RESULTADOS POR PERÍODO

Revisões/Melhorias

DEFINIÇÃO DE AÇÕES DE ATUAÇÃO IMEDIATA

ORIENTAÇÕES/AÇÕES DE MELHORIAS

CONSELHO PEDAGÓGICO

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

RESULTADOS

REVISÃO DOS OBJETIVOS ANUAIS
PLANO DE MELHORIAS

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES COM ANÁLISE 
CONTEXTUALIZADA

DIREÇÃO DA ESCOLA

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IDENTIFICAÇÃO DE 
MELHORIAS

• Indicadores de ano letivo
• Monitorização das Descritores/Práticas de Gestão
• Informação da Garantia da Qualidade

DIREÇÃO PEDAGÓGICA
DIREÇÃO DA ESCOLA

RESULTADOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E DE MELHORIAS

REVISÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E 
DEFINIÇÃO DE MELHORIAS

CONSELHO DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

• Indicadores de Ciclo (EQAVET)
• Monitorização das Descritores/Práticas de Gestão
• Informação da Garantia da Qualidade

REUNIÃO COM STAKEHOLDERS INTERNOS E 
EXTERNOS PROJETO EDUCATIVO/ESTRATÉGICO



 

 

Ficheiro: 2020 04 03 Projeto Educativo Documento base 
Página 33 de 33 

Código: DE – Qualidade – EQAVET – 1 Documento base 

DB/ IPTrans – Instituto Profissional de Transportes    

3.8. Definição da Informação a Disponibilizar Relativa à Melhoria Contínua 

Os resultados da avaliação e da revisão, bem como a informação sobre a melhoria contínua da oferta 

de EFP, são disponibilizados na rede interna e no sítio internet do IPTrans. 

No quadro seguinte identifica-se a informação a disponibilizar e sua periodicidade. 

Informação a Disponibilizar Periodicidade 

Indicador EQAVET 4 a) 
Taxa de Conclusão dos Cursos 

Março 

Taxa de Absentismo Final de período e setembro 

Taxa de Desistência Final de período e setembro 

Taxa de Módulos/UFCD em atraso Final de período e setembro 

Indicador EQAVET 5 a) 
Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho 

Março 

Indicador EQAVET 5 a) 
Taxa de Prosseguimento de Estudos 

Março 

Indicador EQAVET 6 a) 
Taxa de Diplomados a Exercer Profissões relacionadas com o Curso/AEF 

Março 

Indicador EQAVET 6 b3) 
Média de Satisfação dos Empregadores 

Março 

Média de Satisfação global do aluno Abril 

Média de Satisfação dos docentes Abril 

Média de Satisfação dos outros colaboradores Abril 

Média de Satisfação dos pais e encarregados de educação Abril 

Média de Satisfação das Entidades de FCT Setembro 

 

 


