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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 1  

Ano em avaliação (mês/ano) – Início 09/2019 Fim 08/2020 

 

 

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  

A Escola Profissional do Alto Minho Interior, adiante abreviadamente designada por EPRAMI foi criada pelo Decreto-Lei Nº 70/93, de 10 de março, através de Contrato-Programa 

com o Ministério da Educação.  

A sua atividade iniciou-se no ano letivo de 1993/94, nos concelhos de Melgaço, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez.  

Em 1999, por força do Decreto-Lei nº 4/98, de 8 de janeiro, foi constituída a Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional do Alto Minho Interior, adiante 

abreviadamente designada por ADEMINHO – entidade proprietária da EPRAMI, atualmente sedeada em Paredes de Coura, com delegações nos concelhos de Monção e Melgaço, 

permitindo que a EPRAMI continuasse a desenvolver o projeto que norteou a sua conduta na comunidade local e a sua atividade pedagógica, que levou à formação e inserção 

no mercado de trabalho de mais de um milhar de jovens e à Formação e Qualificação de adultos, desde o ano 2002, implementando os diversos programas de educação e 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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formação de adultos ao longo do tempo, desde os Centros Novas Oportunidades, (CNO), os Centros para a Qualificação e Ensino Profissional, (CQEP) e, atualmente, os Centros 

Qualifica, na modalidade do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, quer a nível escolar, quer a nível profissional. 

A EPRAMI iniciou, em 2006, a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, com vista à certificação ISO, e, 

entretanto, migrou-se para o alinhamento com o quadro de garantia da qualidade EQAVET.  

Atualmente, a EPRAMI encontra-se certificada com o Selo de Conformidade EQAVET, atribuído a 18 de agosto de 2020 e com renovação prevista para agosto de 2023. 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 

EPRAMI - Escola Profissional do Alto Minho Interior 

Rua Pereira da Cunha 

4940-542 Paredes de Coura 

251780520 

www.eprami.pt 

secretaria@eprami.pt 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:secretaria@eprami.pt
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1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

EPRAMI – Escola Profissional do Alto Minho Interior   

Diretor Executivo – Manuel Miranda 

Contacto tlm.: 917545148 

 Contacto email: miranda@eprami.pt 

 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante.  

Entidade Proprietária: ADEMINHO – Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional  

Administrador Delegado – Manuel Miranda  

 

1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 

O Vale do Minho Interior e o Vale do Coura, onde pontuam os concelhos de Melgaço, Monção e Paredes de Coura, constitui um território de baixa densidade populacional, 

marcado pelo envelhecimento da população, pela baixa taxa de fecundidade e por todos os outros indicadores que caracterizam o interior português. Neste contexto de uma 

economia local onde a agricultura ainda tem um peso significativo, sobretudo no Cluster do Vinho Alvarinho, começam a surgir apostas industriais de grande valor como o 

Parque Empresarial de Monção (Minho Parque) e as Zonas Industriais de Paredes de Coura, com empresas direcionadas para o setor exportador. 

Ao longo dos últimos anos, os diferentes municípios foram desenhando estratégias de atratividade de investimento, procurando, deste modo, estancar o êxodo populacional e 

fixar a população mais jovem. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:miranda@eprami.pt
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Assim, as dinâmicas mais relevantes centraram-se fundamentalmente na consolidação e modernização da base empresarial existente, sendo também visível a emergência de 

um processo de transição ao nível da especialização produtiva, que graças aos investimentos públicos nos domínios das acessibilidades e da infraestruturação conseguiu captar 

novas atividades, sobretudo mão-de-obra intensiva e ligada geralmente à produção de bens transacionáveis (com especial destaque para a fileira automóvel e do calçado). A 

produção de energias renováveis, especialmente a energia eólica, também tem alguma importância neste contexto produtivo, tal como, a emergência de muitas 

atividades/serviços associados ao setor do Turismo e Lazer. Com o surgimento de empresas em áreas emergentes da Biotecnologia, nomeadamente na sua vertente aplicada 

ao medicamento e à saúde humana, há a necessidade da escola alargar a sua oferta formativa com o objetivo de formar profissionais com competências para aprendizagem, 

integração e aplicação de conhecimentos nestas áreas. Salienta-se a aposta feita na produção de vacinas, já com a construção de uma fábrica no concelho de Paredes de Coura. 

Neste quadro global de diversidade económica, pretende-se valorizar o papel desempenhado pela inovação e desenvolvimento tecnológico, apostando em setores com elevado 

valor acrescentado e potenciadores dos fatores de competitividade. 

Daí, a importância da resposta da EPRAMI no quadro da oferta intermunicipal desenvolvendo ações de formação, direcionadas para as necessidades emergentes do tecido 

socioeconómico, abrangendo as áreas mais relevantes e de maior empregabilidade na região. 

Missão: 

Valorizamos pessoas, promovendo o seu desenvolvimento individual, social e profissional. 

Visão: 

Ser uma escola reconhecida por formar profissionais ativos, responsáveis e autónomos 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivos Estratégicos: 

A estratégia da EPRAMI vai no sentido de:  

 Garantir um plano de comunicação do documento base/projeto educativo; 

 Dotar a escola das melhores instalações, equipamentos e materiais didáticos; 

 Assegurar uma equipa de docentes e não docentes comprometidos com a missão e visão da escola; 

 Captar formandos que revelem interesse vocacional para as áreas de formação; 

 Promover aprendizagens de acordo com os avanços tecnológicos, conhecimentos científicos e pedagógicos de vanguarda; 

 Reforçar e aprofundar as relações de parceria com o tecido económico e social ao nível nacional e transnacional; 

 Intensificar ações para aumentar a taxa de empregabilidade e prosseguimento de estudos; 

 Cumprir com os requisitos e melhoria contínua do Sistema de Garantia da Qualidade.  

 

1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados.    

 

A estrutura orgânica da EPRAMI está representada no Organograma da Instituição e a atribuição de responsabilidades, bem como os requisitos considerados para o 

desempenho de cada função, que estão definidos nos Estatutos da EPRAMI, complementados por Fichas de Função e pelo Regulamento Interno da EPRAMI. 

Adicionalmente, os Processos estabelecem as responsabilidades e a colaboração das várias áreas/funções em cada processo do Sistema de Gestão da Qualidade. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Tipologia  

do curso 
Designação do curso 

 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos  

(Totais por curso,  

em cada ano letivo) * 

2018 /2019 2019 /2020 2020/2021 

 

N.º    T/GF  

 

N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL 

Curso Profissional Técnico de Comunicação e Serviço Digital  0.5 12 0.5 12 0 0 

Curso Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Comando  0.5 9 0.5 9 0 0 

Curso Profissional Técnico de Mecatrónica 3 61 2.5 57 3 64 

Curso Profissional Esteticista 2 41 2 39 1.5 100 

Curso Profissional Artes do Espetáculo: Luz e Efeitos Cénicos 0.5 8 0 0 0 0 

Curso Profissional Técnico de Multimédia 1 20 1 15 2 34 

Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde 0 0 0.5 14 0.5 13 

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Curso Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 0 0 1 21 1 19 

Curso Profissional Técnico de Cozinha/Pastelaria 2 38 2.5 44 2 34 

Curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial: Mecatrónica 
Automóvel  

1.5 32 1.5 30 0 0 

Curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial: Mecatrónica  0 0 0.5 9 1 17 

Curso Profissional Técnico de Mecatrónica Automóvel  2 39 2 37 3 55 

Curso Profissional Técnico de Produção Automóvel 1 19 1 13 1 11 

Curso Profissional Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar 2 47 1.5 36 2 39 

Curso Profissional Técnico de Restaurante/Bar 1 15 0 0 0 0 

Curso Profissional Técnico de Informática de Gestão 1 13 0 0 0 0 

 

 

 

1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

 Estatutos EPRAMI 

 Documento Base/Projeto Educativo 

 Regulamento Interno  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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 Plano Anual de Atividades 2020-2021 

 Relatório de Autoavaliação/Plano de Melhorias 2019-2020 

 Relatório de Autoavaliação Intercalar/ Plano de Melhorias - 2020-2021 

 Indicadores EQAVET – Gráficos dinâmicos 

 

                             https://www.eprami.pt/portal/ 

 

1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 

 

 

       - Selo EQAVET, atribuído em 18/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.eprami.pt/portal/
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1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das evidências 
do seu cumprimento. 

 

 

Recomendações do Relatório final Melhoria efetuada (evidência do cumprimento) 

Melhorar e diversificar as formas de publicação e divulgação externa dos 
resultados da avaliação e revisão 

Introdução de melhorias no website e na página específica dedicada à qualidade, 
de forma a dar mais e melhor visibilidade aos resultados alcançados, tornando a 
consulta de dados mais interativa e dinâmica: 

 Introdução de um separador com os indicadores EQAVET, recorrendo à 
utilização de gráficos dinâmicos, o que permite uma consulta mais 
rápida e eficaz. 

 Disponibilização dos relatórios de autoavaliação intercalar e anual. 

 Introdução de melhorias na divulgação dos resultados obtidos na 
reunião do Conselho Consultivo. 

 Publicação, no site institucional, dos resultados da avaliação e também 
os resultados da revisão, nomeadamente, através da disponibilização 
dos Planos de Melhorias. 

Compatibilizar e conferir maior uniformidade, aos documentos orientadores, 
nomeadamente o texto sobre os objetivos estratégicos; 

 Uniformização dos documentos estratégicos da EPRAMI, 
especificamente os Estatutos e Documento Base/Projeto Educativo. 

Refletir sobre os mecanismos e procedimentos inerentes ao processo de 
captação/seleção e orientação dos novos alunos. 

No que diz respeito aos mecanismos e procedimentos inerentes ao processo de 
seleção e captação de novos alunos, a imagem de marca de qualidade da escola 
é o principal veículo para cativar novos candidatos. No entanto, face aos novos 
desafios globais, a EPRAMI inovou no que diz respeito à sua estratégia de 
comunicação, criando e/ou diversificando os seus meios de divulgação: 

 Criação de um splash publicitário com a nova oferta formativa; 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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 Elaboração de banners específicos para cada curso; 

 Construção de novas páginas Web para cada curso, com informação 
detalhada sobre o curso, requisitos de admissão, plano curricular, perfil 
de saída, apoios, empregabilidade e prosseguimento de estudos.  

 Criação no site da EPRAMI de um separador específico com informação 
sobre as condições de acesso ao ensino superior e com a lista atualizada 
dos cursos superiores para o concurso especial de ingresso no ensino 
superior para os alunos dos cursos profissionais.  

 Criação de um Microsoft Forms, disponibilizado no site, para a inscrição 
dos alunos, redirecionado para o SPO para posterior contacto com o 
novo candidato e/ou respetivo EE.  

 Criação de novos vídeos promocionais para divulgação de cada um dos 
cursos, com demonstração das práticas laboratoriais e oficinais pelos 
alunos da escola. 

 Divulgação intensiva da oferta formativa através das várias redes sociais, 
nomeadamente Instagram, Facebook e YouTube.  

 Criação de Flyers e Outdoors distribuídos estrategicamente em pontos 
chave, tendo em atenção a área de atuação da EPRAMI. 

 Criação de um separador no site - Rede de Parceiros, com os parceiros 
relevantes para a EPRAMI. 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

    (análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 

 

A EPRAMI salienta, nesta análise, como aspetos positivos a elevada taxa de prosseguimento de estudos, 21%, com a subida de 18 pontos percentuais neste ano letivo, bem 

como a subida da taxa de conclusão em 13 pontos percentuais, fixando-se nos 83%, ultrapassando largamente a meta consensualizada de 70%. A estabilização da taxa de 

desistência também é um fator importante, a qual contribuiu para o aumento da taxa de conclusão. Dado o ano atípico com o decreto do estado de emergência no nosso país 

em março de 2020, que se prolongou até ao final do ano letivo, devido à Pandemia Covid-19, a taxa de empregabilidade dos alunos desceu significativamente, centrando-se 

abaixo da meta estipulada de 60%. No que diz respeito à taxa de empregabilidade na área de formação o resultado é de 53%, verificando-se que, apesar dos condicionalismos 

provocados pela pandemia, os alunos que ingressaram no mercado de trabalho estão, na sua maioria, a trabalhar na respetiva área de formação.  

Indicador 4 a): Taxa de conclusão dos cursos  

No ano letivo 2019/2020 foi revista a meta consensualizada com o POCH, passando de 75% para 70%.   

 Diagnóstico das turmas do ano letivo: 2019/2020: meta prevista:  70% - meta alcançada: 83% (MN+PC) (cálculo com base no nº alunos no início do curso) 

No ano letivo 2019/2020, a taxa de conclusão dos cursos sofreu uma evolução muito positiva, atingiu a meta prevista, ultrapassando-a em 13 valores percentuais, tendo ficado 

nos 83%. Fazendo uma análise no tempo, verificamos que o resultado deste ano letivo é o que revela uma evolução mais positiva, fruto das medidas que têm vindo a ser 

implementadas na escola, no sentido de melhorar esta taxa: em 2017/2018 a taxa de conclusão foi 63%, em 2018/2019 a taxa de conclusão foi de 66%.  

Analisando mais pormenorizadamente os resultados obtidos no ano letivo 2019/2020: 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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  Polo de Paredes de Coura: 

A taxa de conclusão no polo de Paredes de Coura atingiu e ultrapassou os valores previstos – 88% 

 Técnico de Comunicação e Serviço Digital – atingiu o objetivo proposto, tendo obtido uma taxa de conclusão de 80%. 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Comando – superou os objetivos a atingir, tendo obtido uma taxa de conclusão de 100%. 

 Técnico de Mecatrónica – atingiu a meta estipulada, tendo obtido uma taxa de conclusão de 88%. 

  

  Polo de Monção: 

A taxa de conclusão no polo de Monção atingiu e superou os valores previstos – 81%: 

 Técnico de Cozinha e Pastelaria - atingiu o objetivo proposto, tendo registado uma taxa de conclusão de 74%.   

 Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel - atingiu os valores previstos, tendo obtido uma taxa de conclusão de 81%. 

 Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar - alcançou a meta, tendo registado uma taxa de conclusão de 92%. 

 Esteticista – alcançou a meta, tendo registado uma taxa de conclusão de 83%. 

 

Importa referir, que em relação a este ano letivo, todos os alunos que iniciaram o 3º ano de formação concluíram o curso, à exceção de dois alunos do curso Técnico de 

Mecatrónica do polo de Paredes de Coura. Estes dois alunos já apresentavam um percurso escolar irregular, o qual se agravou no período de ensino à distância, durante o 

confinamento. Após a implementação de novas estratégias por parte da equipa pedagógica, os dois alunos referidos, concluíram o curso, após o tratamento estatístico dos 

indicadores.   

 

Concluindo, dos 7 cursos finalistas, todos os cursos, não só atingiram, como ultrapassaram a meta estipulada no que respeita a este indicador.  

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Taxa de Desistência:  

 

 Diagnóstico das turmas no ano letivo 2019/2020: meta prevista ≤15% - meta alcançada: 15% (MN+PC) 

(Diagnóstico das turmas do ano letivo: taxa de desistência 6% e taxa de transferência: 9%) 

 

Relativamente à taxa de desistência, no ano letivo de 2019/2020, a EPRAMI obteve o valor de 15%, tendo diminuído substancialmente em relação ao ano letivo anterior.  

No que respeita a este indicador, importa referir, para uma melhor compreensão dos dados obtidos, que a taxa de desistência inclui os alunos desistentes, mas também aqueles 

que foram transferidos para outros cursos, internamente ou para outras escolas. Assim, se ao valor obtido subtrairmos o valor obtido nas transferências, obtemos uma taxa de 

desistência de 6%, abaixo dos valores objetivados.  

Numa análise comparativa ao longo dos anos, verificamos que este valor varia, em 2017/2018 a taxa de desistência foi de 27%, já em 2018/2019 subiu 30%. Em 2019/2020 

baixou para 15%. Pela análise que fazemos concluímos que há vários fatores que contribuem para estas variações, nomeadamente as características individuais, sociais e ainda 

económicas dos alunos que constituem as turmas, bem como as estratégias implementadas na escola para diminuir o índice deste indicador.  

Polo de Paredes de Coura:  

 Técnico de Comunicação e Serviço Digital –   taxa de desistência de 20% (desistência 7%+transferência 13%). 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Comando – taxa de desistência de 0% (desistência 0%+transferência 0%). 

 Técnico de Mecatrónica – taxa de desistência de 4% (desistência 4%+transferência 0%). 

 

Polo de Monção:  

 Técnico de Cozinha e Pastelaria - taxa de desistência de 26% (desistência 17%+transferência 9%). 

 Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel - taxa de desistência de 20% (desistência 3%+transferência 17%). 

 Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar - taxa de desistência de 8% (desistência 8%+transferência 0%). 

 Esteticista – taxa de desistência de 17% (desistência 4%+transferência 13%). 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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As razões subjacentes a estas taxas prendem-se com questões de carência económica dos agregados familiares, o que leva os alunos a abandonar a escola para ingressar 

no mundo do trabalho. Acresce o facto de, nestas turmas terem ocorrido algumas transferências, não só para outras escolas, mas também, dentro da nossa, para outros 

cursos.  

Indicador 5 a): Taxa de colocação após conclusão dos cursos 

 Diagnóstico das turmas do ano letivo 2019/2020: meta prevista: 60% - meta alcançada: 75% (MN+PC) 

No que respeita a este indicador, a EPRAMI, através dos seus Diretores de Curso mantém o contacto com os seus ex-alunos (por exemplo, através de grupos nas redes sociais, 

etc.), no sentido de perceber e estar informada sobre o seu percurso pós conclusão do curso, mantendo um registo atualizado dos seus ex-alunos. O cálculo deste indicador é 

feito pelo somatório dos alunos inseridos no mercado de trabalho e dos alunos em prosseguimento de estudos.  

No ano letivo 2019/2020 os resultados obtidos neste indicador foram bastante satisfatórios, tendo a EPRAMI registado uma taxa de colocação após conclusão dos cursos de 

75%, valor inferior ao obtido no ano letivo transato (84%).  

Apesar dos resultados, na sua globalidade serem positivos, verifica-se um decréscimo na taxa de empregabilidade, atribuído, sobretudo, ao contexto da pandemia Covid-19, 

conforme já explicitado no relatório de Autoavaliação da EPRAMI. 

Numa apreciação global deste indicador, podemos verificar que 54% dos alunos encontram-se no mercado de trabalho e 21% em prosseguimento de estudos. De realçar ainda 

que, relativamente a este ano letivo: 

Dos 54% de alunos no mercado de trabalho: 

 empregados por conta de outrem - 49% 

 trabalhadores por conta própria - 3% 

 em estágios profissionais - 2% 

Dos 21% em prosseguimento de estudos:  

 formação pós-secundária – 18% 

 ensino superior - 3% 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador 6 a): Taxa de empregabilidade na Área de Educação e Formação (AEF) 

 

 Diagnóstico das turmas do ano letivo: 2019/2020: meta prevista:  50% - meta alcançada: 53% 

No que respeita a este indicador, no ano letivo 2019/2020, a EPRAMI ultrapassou ligeiramente a meta a atingir, tendo obtido uma taxa global de empregabilidade na área de 

formação de 53%, ligeiramente acima da obtida no ano anterior que foi de 51%.   

 

  Os resultados desta avaliação, estipulam que os Cursos com maior índice de empregabilidade na AEF são, nomeadamente: 

 Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel – 96%  

 Técnico de Eletrónica, Automação e Comando - 80% 

 Técnico de Mecatrónica – 69% 

 Técnico de Cozinha e Pastelaria - 43% 

 Esteticista – 33% 

 Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar – 13%  

 Técnico de Comunicação e Serviço Digital – 0% 

 

Os valores obtidos este ano letivo vão de encontro aos resultados dos anos letivos anteriores, com os cursos na área da mecatrónica automóvel e mecatrónica a apresentarem 

os índices mais elevados de empregabilidade na AEF.  
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Indicador 6 b3): Taxa de satisfação dos empregadores  

 

 Diagnóstico das turmas do ano letivo: 2018/2019 meta prevista:  50% - meta alcançada: 96% (MN+PC) 

 

No que respeita a este indicador a meta de 50% dos empregadores satisfeitos com os seus colaboradores diplomados na EPRAMI foi largamente ultrapassada.  Os resultados 

apurados pela aplicação do questionário aos empregadores dos alunos que terminaram a sua formação no ano letivo 2018/2019, salientam que as competências mais 

valorizadas pelos empregadores são as competências transversais, o que indica que a formação do aluno numa base integral, promovendo o seu desenvolvimento individual, 

social e profissional, interessa para o mercado de trabalho, tendo sido destacadas as seguintes competências:  

 Comunicação e relações interpessoais (média 3.8, numa escala de 1 a 4) 

 trabalho em equipa (média 3.7, numa escala de 1 a 4) 

 responsabilidade e autonomia (média 3.6, numa escala de 1 a 4) 

 

Balanço Intercalar 2020/2021 

A EPRAMI iniciou o ano letivo 2020/2021 com um total de 342 alunos, 200 no polo de Monção e 142 no polo de Paredes de Coura. No final do 2º período e após sinalizadas as 

desistências/transferências, contamos com um total de 323 alunos, distribuídos pelos diferentes anos letivos. À data da elaboração deste relatório, o ano letivo 20/21 ainda se 

encontra em execução, pelo que referimos o resultado intermédio de alguns indicadores, os quais constam no relatório de autoavaliação intercalar: 
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Taxa de aprovação modular: 92.7% 

No primeiro semestre do ano letivo 2020/2021, a taxa de aprovação modular é de 92.7%, tendo atingido e superado os objetivos propostos (90%). No polo de Paredes de Coura, 

o valor obtido é de 89.4%, ficando a 0.6 da meta prevista. No polo de Monção, a taxa de aprovação modular é de 96%, tendo atingido e superado os objetivos propostos. No 

polo de Paredes de Coura, apesar da diferença não ser significativa e ser circunstanciada apenas a uma turma, constam do plano de melhorias as estratégias implementadas 

para colmatar esta situação.  

Taxa de desistência: 5.6% 

No que diz respeito ao indicador – Taxa de Desistência, o valor obtido é bastante inferior ao limite máximo definido como meta, correspondendo a uma taxa de 5.6%. Neste 

indicador foram contabilizados: os alunos desistentes – 4.4% e os alunos transferidos - 1.2%, compreendendo este último quer as transferências internas, quer externas, para 

outras escolas. Denotamos que, comparando com dados de anos anteriores e, à semelhança do ano 19/20, no qual se obteve uma taxa de desistência de 15%, a expectativa 

para este ano letivo é de continuar a baixar este valor. 

Taxa de cumprimento do PAA: 35.3% 

Foram realizadas com sucesso 54 atividades, online ou presencialmente, conforme planificação e respetivos relatórios. Não foram realizadas 99 atividades. 

Este ano letivo, tendo em atenção o conjunto de medidas excecionais relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das 

atividades letivas e não letivas, presenciais, nos estabelecimentos de ensino, bem como a necessidade de adoção de medidas que garantam o distanciamento 

físico e a proteção de toda a comunidade escolar, o planeamento das atividades foi condicionado e também devido a esse facto não foi possível a realização de 

algumas atividades no ensino à distância.  

Apesar do ano letivo 20/21, ter sido muito condicionado por todas as restrições decorrentes da situação epidemiológica do país, a EPRAMI continuou a apostar na qualificação dos 

seus colaboradores, nomeadamente na aquisição de ferramentas tecnológicas. A renovação da certificação Microsoft Showcase School, com a certificação adicional de 41 MIE 

Experts, representa o esforço muito significativo de todos os professores da EPRAMI para manter esta certificação e a aposta da direção em consolidar os objetivos estratégicos da 

escola. 
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III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 

 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Taxas de Conclusão O1 O objetivo é aumentar a taxa de conclusão dos cursos.   

AM2 Taxas de Desistência O2 
O objetivo é reduzir a taxa de desistência para valores inferiores à meta 

mínima prevista de 15% 

AM3 
Taxa de Empregabilidade dos alunos Diplomados, 

especificamente na área de formação 
O3 

O objetivo é aumentar a taxa de empregabilidade dos alunos 

diplomados, especificamente na área de formação. 

AM4 Taxa de Prosseguimentos Estudos 04 
O objetivo é aumentar a taxa de prosseguimento de estudos, quer ao 

nível da formação pós-secundária, quer a nível do ensino superior. 

AM5 Grau de cumprimento do PAA O5 
O objetivo é aperfeiçoar a forma como é realizado o planeamento 

atempado das atividades da escola. 

AM6 

Participação dos stakeholders internos e externos 

num diálogo continuado sobre a qualidade da oferta 

de EFP e a sua melhoria contínua 

O6 
O objetivo é aumentar a participação dos stakeholders internos na 

construção de uma visão mais partilhada dos objetivos/metas. 

O7 
O objetivo é aumentar a participação das Empresas na construção de 

uma visão mais partilhada dos objetivos/metas. 
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O8 
O objetivo é aumentar a participação dos Encarregados de Educação na 

construção de uma visão mais partilhada dos objetivos/metas. 

AM7 

Disponibilização de informação, sobre a melhoria 

contínua da oferta de EFP, na rede interna e sítio 

internet da instituição 

O9 
O objetivo é disponibilizar informação em tempo real a todos os 

stakeholders da EPRAMI sobre resultados e procedimentos. 

AM8 

Melhorar e diversificar as formas de publicação e 

divulgação externa dos resultados da avaliação e 

revisão 

O10 
O objetivo é tornar mais acessível aos stakeholders os resultados da 

avaliação e revisão.  

AM9 
Melhorar a monitorização do Sistema de Gestão da 

Qualidade 
O11 

O objetivo é tornar o sistema mais eficaz, detetando desvios das metas 

de forma precoce. 

AM10 

Compatibilizar e conferir maior uniformidade, aos 

documentos orientadores, nomeadamente o texto 

sobre os objetivos estratégicos 

O12 O objetivo é uniformizar os documentos orientadores da EPRAMI.  

AM11 

Refletir sobre os mecanismos e procedimentos 

inerentes ao processo de captação/seleção e 

orientação dos novos alunos. 

O13 
O objetivo é tornar mais eficaz o processo de captação e seleção  de 

novos alunos. 
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Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

A1 

Melhorar o acompanhamento dos alunos que revelem mais dificuldades, logo no início do 

triénio de formação, quer pelo OE, DC ou tutores designados internamente. Em casos mais 

problemáticos articular o acompanhamento interno com os encarregados de educação e 

organismos externos - Escola Segura, CPCJ e outros. 

16-09-2020 30-06-2021 

A2 

Trazer ex-alunos à escola que possam influenciar, positivamente, os alunos que estão a 

frequentar, com o seu testemunho, quer para a inserção no mercado de trabalho quer para o 

prosseguimento de estudos, de forma a motivar os alunos atuais para a conclusão do curso. 

16-09-2020 30-06-2021 

AM2 

A3 

Melhorar o acompanhamento dos alunos que revelem mais dificuldades, logo no início do 

triénio de formação, quer pelo OE, DC ou tutores designados internamente. Em casos mais 

problemáticos articular o acompanhamento interno com os encarregados de educação e 

organismos externos - Escola Segura, CPCJ e outros. 

16-09-2020 30-06-2021 

A4 

Orientação, pelo Serviço de Psicologia e outras estruturas internas da escola, no sentido de 

valorizar e reforçar a qualificação profissional para a inserção no mercado de trabalho, 

complementado pelo apoio diversificado aos alunos e encarregados de educação, 

carenciados, através de parcerias de inserção social. 

16-09-2020 30-06-2021 

AM3 A5 Realização de Workshops empresariais na escola e implementação do dia da Empresa.   06-01-2021 30-06-2021 
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A6 
Trazer ex-alunos à escola que possam influenciar, positivamente, os alunos que estão a 

frequentar, com o seu testemunho, para a inserção no mercado de trabalho. 
06-01-2021 30-06-2021 

AM4 

A7 

Implementação de estratégias de orientação dos alunos para o prosseguimento de estudos, 

nomeadamente a realização de sessões de orientação/esclarecimento sobre as modalidades 

de acesso ao ensino superior para os alunos dos cursos profissionais.  

06-01-2021 30-06-2021 

A8 
Trazer ex-alunos à escola que possam influenciar, positivamente, os alunos que estão a 

frequentar, com o seu testemunho, para o prosseguimento de estudos. 
06-01-2021 30-06-2021 

A9 
Criação de um separador no site da escola com informação especifica sobre o acesso ao 

ensino superior. 
03-03-2020 30-06-2021 

AM5 

A10 
Elaboração de um novo documento que integre todas as atividades da escola, privilegiando a 

sua partilha e facilitando a sua monitorização.  
06-01-2021 30-06-2021 

A11 
Reforçar a articulação interdisciplinar pelas equipas pedagógicas na definição das atividades 

da turma. 
16-09-2020 30-06-2021 

AM6 

A12 
Reforçar estratégias de proximidade com os Stakeholders, nomeadamente com a realização 

de Focus Group com alunos, colaboradores e empresas. 
16-10-2020 30-06-2021 

A13 
Diversificar e reforçar atividades que estimulem um maior envolvimento dos encarregados de 

educação na vida escolar do aluno. 
16-10-2020 30-06-2021 
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AM7 

A14 
Criar no site da EPRAMI uma página destinada exclusivamente aos Professores com a 

disponibilização de informação sobre os procedimentos inerentes ao Dossiê Pedagógico e à 

utilização da plataforma Inovaralunos. 

16-09-2020 30-04-2021 

A15 
Criar no site da EPRAMI uma página destinada exclusivamente aos Alunos com a 

disponibilização de informação sobre os procedimentos inerentes à utilização da plataforma 

InovarConsulta, Microsoft 365, SIGE, documentação de apoio… 

16-09-2020 30-04-2021 

A16 
Criar no site da EPRAMI uma página destinada exclusivamente aos Serviços Administrativos 

com a disponibilização de informação sobre os procedimentos inerentes à utilização da 

plataforma InovarAlunos. 

16-09-2020 30-04-2021 

AM8 A17 
Criar no site da EPRAMI uma página especifica, designada por “Qualidade” para divulgar os 

resultados da avaliação, diversificando a disponibilização dos mesmos e simplificando a 

consulta aos stakeholders. 

16-09-2020 30-04-2021 

AM9 A18 
Elaborar relatórios de autoavaliação intercalares, permitindo a deteção de desvios das metas 

de forma mais precoce, corrigindo os mesmos, identificando as estratégias de melhoria. 
01-04-2021 30-04-2021 

AM10 A19 Rever os documentos orientadores da EPRAMI, uniformizando os objetivos estratégicos. 16-09-2020 30-04-2021 

AM11 

A20 Elaborar um procedimento de contacto imediato e agendamento de entrevista com os 

possíveis candidatos após inscrição.  
01-04-2021 30-04-2021 

A21 
Criar, no site da escola, separadores com informação detalhada sobre a oferta formativa, 
prosseguimento de estudos, empregabilidade, plano curricular e apoios que cativem os 
potenciais candidatos aos cursos profissionais.  

01-04-2021 30-04-2021 
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IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 

No final de cada trimestre, a Direção da Qualidade e a Direção Pedagógica, devem reunir para averiguar o cumprimento do Plano de Melhorias. No caso de se observarem desvios, a Direção 

Pedagógica deve reunir com os responsáveis, verificar o efetivo cumprimento das tarefas propostas e diagnosticar a origem do desvio, implementando, em conjunto, as medidas/ações 

necessárias à reorientação dos resultados para o cumprimento das metas estabelecidas. 

No final de cada período letivo são apurados os resultados das metas previstas. Far-se-á, nessa altura, uma análise dos resultados alcançados, procurando envolver-se, nessa discussão e na 

definição de sugestões de possíveis ações tendentes a cumprir as metas, os colaboradores responsáveis por cada área de atuação. 

 

Os Relatores  

 

Diretor Executivo  

Manuel Miranda  

 

Presidente da Direção Pedagógica  

Rosalina Martins  

 

Diretora da Qualidade  

Natália Peres  

Paredes de Coura, 29 de julho de 2021 
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