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INTRODUÇÃO 

 
A Escola Artística e Profissional Árvore iniciou no ano letivo 2011-2012 um processo de autoavaliação, com a 

finalidade de detetar forças e fraquezas, defeitos e virtudes, tendo em vista a melhoria do desempenho de 

toda a sua atividade educativa, para atingir as metas e objetivos propostos para o sucesso educativo dos 

alunos. Foi então elaborado o primeiro relatório de autoavaliação, o qual foi dado a conhecer a toda a 

comunidade educativa, integrando os ciclos de formação concluídos em 2011 e em 2012. Tratou-se de um 

modelo de avaliação próprio dirigido os indicadores de sucesso, assentes em taxas de conclusão e de 

empregabilidade, médias globais, de curso, disciplina, provas de aptidão profissional, formação em contexto 

de trabalho, taxas de absentismo, de desistência, retenção e de módulos em atraso. A avaliação procurava 

conhecer também o grau de satisfação de toda a comunidade educativa, através de inquérito dirigido aos 

professores, funcionários, alunos e encarregados de educação. O inquérito permitia também conhecer como 

era percecionado pelos utentes cada um dos setores de atividade da Escola, apontando falhas a necessitar de 

análise e correção.  

Em 2013-14, foi dada continuidade ao trabalho iniciado em 2011-12, sendo elaborado um segundo relatório, 

abrangendo os ciclos de formação concluídos em 2013 e 2014. Foi alargado o âmbito de recolha de dados e 

de reflexão relativamente ao relatório anterior e foram estabelecidos dados comparativos que nos permitiam 

analisar as tendências de evolução dos resultados obtidos que, no essencial, eram considerados positivos. No 

entanto, os dados apresentados não tinham descritores nem indicadores de referência, pois não eram 

apontadas metas e objetivos quantitativos. A análise dos resultados consistia pois numa abordagem 

diacrónica, comparando dados para analisar a sua evolução, sem uma reflexão de causa e contexto em que 

ocorrem.  

A partir de 2014, surgiram indicações dadas pela tutela do Ministério da Educação de que, no ensino 

profissional, passaria a ser obrigatório a implementação de um sistema de gestão de qualidade alinhado com 

o quadro de referência Europeu EQAVET. O POCH impôs às escolas a contratualização de metas a cumprir. A 

ANQEP iniciou um trabalho de orientação das escolas, tendo em vista a sua preparação para a implementação 

do sistema EQAVET. Foi acordado entre a ANQEP e o POCH a abertura de um concurso para formação de 

pessoal das escolas para a implementação do sistema EQAVET. Na EAPA foi suspenso o processo de avaliação 

existente, tendo em conta o seu direcionamento para o sistema EQAVET. Foi entretanto decidido pela ANQEP 

quais os indicadores a considerar e que o primeiro ciclo de formação a ser avaliado seria o de 2014-17. Mas 

tardava o início do processo de formação, o que só veio a iniciar-se em 2019, sendo que apenas a partir de 

2020 passaram a existir condições para a submissão de pedidos de auditoria externa e atribuição do selo de 

qualidade EQAVET.  
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É neste contexto que surge o presente relatório de autoavaliação. Embora apenas nos seja exigido responder 

a quatro indicadores (taxas de conclusão, taxas de empregabilidade, taxas de empregabilidade na área e taxa 

de satisfação dos empregadores com as competências dos diplomados), foi entendimento da EAPA que, para 

a melhoria da qualidade do seu desempenho, seria importante também contemplar outros indicadores que já 

faziam parte do seu anterior sistema de autoavaliação, nomeadamente as taxas de retenção, absentismo, 

módulos em atraso, procura dos cursos, satisfação dos stakholders internos e avaliação dos serviços. Os 

indicadores obrigatórios são submetidos na plataforma da ANQEP, juntamente com os documentos 

estruturantes da Escola, o documento-base, o plano de ação, o plano de melhoria e o relatório do operador.  

Como o relatório do operador não contempla todos os itens que aqui são avaliados, foi sentido pela EAPA a 

necessidade de elaborar este relatório de auto avaliação, de modo a alargar o conhecimento e reflexão dos 

indicadores e resultados alcançados. Assim, este relatório é um complemento dos outros elementos 

elaborados e produzidos que tem por objetivo alargar o campo de reflexão e compreensão dos resultados 

obtidos e ampliar o âmbito dos aspetos a trabalhar para a melhoria contínua.  

O sistema de qualidade que se encontra em implementação encontra-se em fase de construção e pretende-

se que o mais vá sendo alargado à medida que vão sendo consolidadas as ações em implementação. Nesta 

fase, são apontados valores de referência para todos os indicadores em análise, o que é novo relativamente à 

experiência anterior. Mas pretende-se o seu alargamento a novos indicadores. No modelo anterior em uso na 

EAPA, era parcialmente seguida a norma ISO 9001. Agora, com o alinhamento do sistema com o modelo de 

referência EQAVET, muitos dos elementos dessa norma vão continuar em ação em paralelo com os 

indicadores agora exigidos.  

Toda a avaliação sobre o sistema educativo é fundamental para reorientar as políticas educativas no sentido 

de facilitar a obtenção dos resultados preconizados e o sucesso educativo dos alunos, razão de ser da escola. 

A autoavaliação ou avaliação interna é um meio essencial para esse objetivo, na medida em que, apesar de 

ser realizada pelos próprios intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, permite identificar mais 

facilmente alguns problemas e conhecer mais de perto a realidade da própria escola. No entanto, a avaliação 

não se esgota aí e pode ser complementada com uma avaliação independente, exterior à escola, que nos 

ajudará a conhecer a nossa realidade com outros olhos. A avaliação serve de informação para a melhoria não 

só do produto final, mas de todo o processo formativo. Se a avaliação falhar, não será possível dispor de 

orientação sobre a relação entre o plano e os resultados obtidos. Daí resultam a frustração, a sensação de 

insegurança, a falta de direção precisa. A avaliação não se esgota nos resultados das aprendizagens dos alunos, 

diz também respeito às instituições e, em particular, é fundamental nas instituições que têm a finalidade de 

avaliar, tal como as escolas. 
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O processo da autoavaliação pretende, fundamentalmente, dotar a comunidade escolar de 

instrumentos para corrigir e melhorar o seu funcionamento e fornecer aos utentes diretos da escola 

(estudantes e encarregados de educação) e aos utentes indiretos (comunidade local) elementos que lhes 

permitam fazer uma leitura mais clara da qualidade dos estabelecimentos de ensino, orientando escolhas 

e intervenções. 

 

Cf. Conselho Nacional de Educação (CNE): Parecer n.º 3/2010 - Parecer sobre avaliação 

externa das escolas (2007-2009) 

 
 
Na Escola Artística e Profissional Árvore pretende-se implementar um sistema continuado de autoavaliação, 

utilizando-a como instrumento que permita detetar os pontos fortes e fracos, de modo a melhorar o 

desempenho da atividade docente, das práticas pedagógicas e das atividades letivas, bem como das condições 

em que se exerce a aprendizagem, como forma de melhorar os resultados e contribuir para uma maior 

eficiência da gestão e da informação disponibilizada aos alunos e encarregados de educação, bem como às 

empresas e instituições locais, para melhor poderem efetuar as suas opções e decisões. 

 

Foram utilizados vários métodos de recolha e análise da informação, nomeadamente inquéritos on-line, 

entrevistas e recolhas de dados nos sistemas de informação da escola. Numa fase inicial, o trabalho consistiu 

numa discussão das questões a avaliar e do modo de recolha dos elementos de avaliação. Foi decidido elaborar 

um inquérito a toda a comunidade escolar (professores, funcionários e alunos), e outros inquéritos aos 

encarregados de educação sobre a sua perceção do contributo da Escola para o crescimento dos seus 

educandos e às empresas para avaliar as competências dos formandos durante a formação em contexto de 

trabalho e dos diplomados, a fim de detetar pontos fortes e fracos da formação, com vista a melhorar e 

adaptar a componente formativa às necessidades das empresas e do tecido económico local. O inquérito a 

professores, funcionários e alunos foi comum, de modo a poder comparar resultados e perceções da escola a 

partir de pontos de vista diferentes.  

Num primeiro momento, a nossa avaliação incidiu sobre a recolha de dados objetivos, através dos sistemas 

informáticos da escola e dos diferentes departamentos, enquanto noutros pontos incidiu sobre a perceção da 

comunidade educativa e o seu grau de satisfação, amostragem significativa e representativa, uma vez que 

responderam 43,6% dos alunos, 95% dos professores e 96,5% dos funcionários, num inquérito distribuído a 

todos. Num segundo momento, procedemos à análise dos dados, à elaboração de gráficos e à reflexão e 

discussão das conclusões. O documento final é um documento sintético das conclusões obtidas. Pretende 

fornecer elementos à gestão e a todos os colaboradores, tendo em vista a adoção das medidas necessárias à 

melhoria do desempenho escolar e, ao mesmo tempo, fornecer indicadores sobre a escola a todos aqueles 

que desenvolvem alguma atividade em parceria com esta ou com ela pretendem colaborar. Igualmente, 

pretende-se que a informação possa ser útil para alunos e encarregados de educação que equacionam a 
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possibilidade de matricular o seu educando na EAPA. Pretende-se ainda que o documento seja discutido com 

toda a comunidade escolar. Será primeiro apresentado aos professores e funcionários, sendo discutidos com 

eles os resultados apresentados e as medidas a adotar para a sua melhoria, de modo a estabelecer uma ligação 

com a elaboração do projeto educativo de escola, a desenvolver futuramente. O documento deverá ser 

também discutido com os representantes dos alunos e encarregados de educação, bem como com as 

instituições e empresas locais, no âmbito do Conselho Consultivo.  

 

O Coordenador do Grupo Dinamizador da Qualidade 

Horácio Lourenço  
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BREVE CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA E DO MEIO 

A Escola Artística e Profissional Árvore encontra-se situada no centro histórico do Porto, zona socialmente 

degradada, habitada por uma população envelhecida e de fracos recursos económicos. É considerado 

território de intervenção prioritária pelo Ministério da Educação, dado que a população residente tem baixos 

rendimentos, baixos níveis de escolaridade e elevadas taxas de desemprego. No entanto, como aqui está 

edificado a maior parte do património histórico da cidade, a população local tem vindo a ser substituída por 

turistas estrangeiros, dado o forte crescimento do alojamento local. Os poucos residentes ativos trabalham 

predominantemente em serviços de restauração e tarefas auxiliares no setor do turismo. 

Como consequência, são cada vez menos os alunos inscritos na Escola que residem na União de Freguesias do 

Centro Histórico do Porto (Sé, Cedofeita, Santo Ildefonso, Vitória, Miragaia e S. Nicolau), onde a Escola se 

situa. Por outro lado, dado que a Escola Árvore é uma escola prestigiada e especializada na área artística e 

tecnológica, verifica-se que a maioria dos seus alunos é residente em toda a Área Metropolitana do Porto, 

sendo que existe ainda uma percentagem elevada de alunos que residem no exterior da área metropolitana, 

particularmente nas regiões norte e centro.  

A Escola Árvore beneficia de instalações requalificadas e parcialmente adaptadas à função educativa, que 

integram uma parte considerada Património Classificado (muro no Passeio da Virtudes dotado de estatuetas 

atribuídas a Nicolau Nasoni), amplamente equipadas com ferramentas apropriadas às atividades educativas.  

A E.A.P.A. encontra-se perfeitamente integrada no meio socioeconómico local e regional, tendo estabelecidos 

protocolos com grande parte das instituições públicas e de utilidade públicas locais, nos setores sociais, 

culturais e educativos, desenvolvendo projetos, em parceria, orientados para a satisfação dos interesses e 

necessidades das comunidades. Beneficia também de mais de uma centena de protocolos com empresas 

parceiras na formação em contexto de trabalho, destinadas ao estágio curricular e profissional dos seus alunos 

e diplomados. Acresce ainda que é a mais antiga escola associada da UNESCO no país e como escola associada 

da ANESPO participa ativamente em todas as atividades de pedagógicas, socioeducativas e de rede,  

No contexto internacional, a Escola é associada da rede EFVET (European Vocational Education and Training), 

desenvolvendo projetos em parceria com algumas das mais reputadas instituições de educação e formação 

europeias e desenvolvendo mobilidades ERASMUS de alunos, diplomados e staff para mais de 10 países 

europeus.  

O quadro de pessoal da Escola é constituído por pessoal especializado, academicamente habilitado e 

profissionalmente qualificado para o desempenho das suas funções, conforme quadro abaixo apresentado.  

 

Direção
Pessoal 

Docente

Monitores 

de 

formação

Psicólogos

Quadros 

Técnicos 

Superiores

Outros 

Técnicos

Adminis-         

trativos

Pessoal 

auxiliar de 

ação 

educativa

Pessoal de 

cantina/bar

Doutorado 1

Mestres 1 6 3

Licenciados 4 30 2 5 2

Bachareis 2 1

Freq. Ens. Superior / CET 1 2 3 2

Esc. Obrigatória / Tec. Prof. 2 2 3 5 9

Total 6 41 2 5 5 5 8 5 9



Relatório de Avaliação Interna 2020   

Pág. 6 

Este quadro de pessoal distribui-se por diferentes atividades, nomeadamente os cursos profissionais em 

funcionamento no edifício principal da Escola, ao Passeio das Virtudes no Porto, o Centro Qualifica, em 

funcionamento no edifício da Árvore – Cooperativa de Atividades Artísticas, C.R.L. e a Escola Oficina, em 

funcionamento em Vila Nova de Gaia, em parceria com a GAIURB / C. M. Gaia.  

Analisando o pessoal afeto à formação, verificamos 

que todo ele se encontra qualificado para o exercício 

da atividade formativa, conforme se pode 

comprovar pelo quadro seguinte.  

 

 

 

 

 

 

A OFERTA FORMATIVA 

A Escola Artística e Profissional teve em funcionamento entre os anos de 2014 e 2019, sete cursos 

profissionais, conforme se descreve no quadro seguinte: 

CURSOS 2014-17 2015-18 2016-19 

Técnico de Coordenação e Produção de Moda  ½ turma 1 turma 

Técnico de Animação 2D 3D 1 turma 1 turma 1 turma 

Técnico de Desenho Digital 3D  ½ turma ½ turma 

Técnico de Design (Variante de Equipamento) 1 turma  1 turma ½ turma 

Técnico de Design Gráfico 1 turma 1 turma 1 turma 

Técnico de Design de Moda 1 turma 1 turma 1 turma 

Técnico de Multimédia 1 turma 1 turma 1 turma 

 

Tendo em conta que o sistema de gestão da qualidade alinhado com o quadro de referência EQAVET se aplica 

obrigatoriamente apenas aos cursos profissionais, é sobre os indicadores requeridos pela ANQEP para 

atribuição do selo de qualidade que iremos iniciar a nossa abordagem reflexiva.  

Seguidamente passaremos a uma abordagem dos indicadores que decidimos acrescentar no nosso relatório 

de autoavaliação, considerando a sua pertinências para uma avaliação do desempenho da atividade educativa 

e formativa da nossa Escola para o sucesso pessoal e profissional dos nossos alunos e para a deteção de 

fraquezas e forças, com vista à melhoria da qualidade da educação e formação.  

 

 

Profissiona-

lizados
Com C.A.P.

Sem Qualif. 

Profissional

Professores 28 0

Formadores 7 6 0

Total 35 6 0

Pessoal Docente
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INDICADORES DE RESULTADO SELECIONADOS PELA ANQEP. 

 

Indicador 4 a): Taxas de conclusão 

 

As taxas de conclusão assinaladas a vermelho representam os cursos cujos resultados ficarem aquém dos resultados contratualizados que eram de 75%. 

Globalmente, a Escola atingiu e ultrapassou as metas contratualizadas em três pontos percentuais (78%), se bem que o curso de Design de Equipamento tenha 

ficado 7 pontos percentuais abaixo das metas propostas. Destaque pela positiva para os cursos de Animação 2D 3D, Design Gráfico e Design de Moda, todos seis 

pontos acima das metas propostas, alcançando uma taxa de conclusão de 81%. 

 

Ciclo de Formação Data de Recolha

A - 

Código 

AEF

m f t m
Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 14 13 27 12 86% 10 77% 22 81% 0 0% 0 0% 0 0% 12 86% 10 77% 22 81% 2 14% 1 8% 3 11% 0 0% 2 15% 2 7%

214
Design 

(Equipamento)
11 11 22 6 55% 9 82% 15 68% 0 0% 0 0% 0 0% 6 55% 9 82% 15 68% 4 36% 1 9% 5 23% 1 9% 1 9% 2 9%

213 Design Gráfico 6 20 26 2 33% 19 95% 21 81% 0 0% 0 0% 0 0% 2 33% 19 95% 21 81% 4 67% 0 0% 4 15% 0 0% 1 5% 1 4%

542 Design de Moda 1 25 26 1 100% 20 80% 21 81% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 20 80% 21 81% 0 0% 5 20% 5 19% 0 0% 0 0% 0 0%

213 Multimédia 9 17 26 8 89% 12 71% 20 77% 0 0% 0 0% 0 0% 8 89% 12 71% 20 77% 1 11% 5 29% 6 23% 0 0% 0 0% 0 0%

41 86 127 29 71% 70 81% 99 78% 0 0% 0 0% 0 0% 29 71% 70 81% 99 78% 11 27% 12 14% 23 18% 1 2% 4 5% 5 4%

H – Não aprovação

(Até 31 de dezembro do ano seguinte 

ao último ano do ciclo de formação)

Totais

2014-2017

B - Curso

C – 

Ingresso

s

D - Conclusão no tempo 

previsto

(Até 31 de dezembro do último 

ano do ciclo de formação)

E - Conclusão após o 

tempo previsto

(Até 31 de dezembro do ano 

seguinte ao último ano do ciclo 

de formação)

F - Conclusão Global

(D+E)

G - Desistência

28-02-2018
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Globalmente, a Escola melhorou os resultados obtidos em relação ao ano anterior em três pontos percentuais, ficando seis pontos acima das metas propostas. No 

entanto, há dois cursos cujos resultados ficaram aquém das metas propostas: Animação 2D 3D – 10 pontos abaixo das metas; Design Gráfico – 5 pontos abaixo. 

Pela positiva destacamos o curso de Design de Moda que atingiu uma taxa de conclusão de 96%, situando-se 21 pontos percentuais acima das metas propostas.  

 

Ciclo de Formação Data de Recolha

A - 

Código 

AEF

m f t m
Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 17 9 26 14 82% 3 33% 17 65% 0 0% 0 0% 0 0% 14 82% 3 33% 17 65% 3 18% 4 44% 7 27% 0 0% 2 22% 2 8%

542 Coord. Prod. Moda 1 14 15 1 100% 12 86% 13 87% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 12 86% 13 87% 0 0% 2 14% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0%

213 Desenho Digital 3D 7 8 15 5 71% 8 100% 13 87% 0 0% 0 0% 0 0% 5 71% 8 100% 13 87% 2 29% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0%

214
Design 

(Equipamento)
8 16 24 6 75% 14 88% 20 83% 0 0% 0 0% 0 0% 6 75% 14 88% 20 83% 2 25% 1 6% 3 13% 0 0% 1 6% 1 4%

213 Design Gráfico 13 14 27 8 62% 11 79% 19 70% 0 0% 0 0% 0 0% 8 62% 11 79% 19 70% 3 23% 3 21% 6 22% 2 15% 0 0% 2 7%

542 Design de Moda 2 25 27 1 50% 25 100% 26 96% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 25 100% 26 96% 1 50% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0%

213 Multimédia 18 8 26 16 89% 6 75% 22 85% 0 0% 0 0% 0 0% 16 89% 6 75% 22 85% 0 0% 2 25% 2 8% 2 11% 0 0% 2 8%

66 94 160 51 77% 79 84% 130 81% 0 0% 0 0% 0 0% 51 77% 79 84% 130 81% 11 17% 12 13% 23 14% 4 6% 3 3% 7 4%

H – Não aprovação

(Até 31 de dezembro do ano 

seguinte ao último ano do 

ciclo de formação)

Totais

2015-2018

B - Curso

C – 

Ingressos

D - Conclusão no 

tempo previsto

(Até 31 de dezembro do 

último ano do ciclo de 

formação)

E - Conclusão após o 

tempo previsto

(Até 31 de dezembro do ano 

seguinte ao último ano do 

ciclo de formação)

F - Conclusão Global

(D+E)

G - Desistência

29/02/2019
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A Escola continuou a alcançar e ultrapassar as metas propostas de 75%, mas recuou nas melhorias obtidas no ano letivo anterior, quer em termos globais quer em 

termos particulares, visto que ficou globalmente apenas dois pontos percentuais acima das metas, enquanto os cursos de Coordenação e Produção de Moda, 

Design de Equipamento e Multimédia, ficaram respetivamente 12 pontos, 21 pontos e 13 pontos, das respetivas metas. Destaque pela positiva para os cursos de 

Desenho Digital 3D e Animação 2D 3D, respetivamente com 19 e 17 pontos percentuais acima das metas que contribuíram para equilibrar os resultados globais.  

 

 

Ciclo de Formação Data de Recolha

A - 

Código 

AEF

m f t m
Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 17 9 26 15 88% 9 100% 24 92% 0 0% 0 0% 0 0% 15 88% 9 100% 24 92% 1 6% 0 0% 1 4% 1 6% 0 0% 1 4%

542 Coord. Prod. Moda 1 23 24 0 0% 15 65% 15 63% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 65% 15 63% 1 100% 5 22% 6 25% 0 0% 3 13% 3 13%

213 Desenho Digital 3D 12 4 16 11 92% 4 100% 15 94% 0 0% 0 0% 0 0% 11 92% 4 100% 15 94% 1 8% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0%

214
Design 

(Equipamento)
8 5 13 4 50% 3 60% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0% 4 50% 3 60% 7 54% 3 38% 2 40% 5 38% 1 13% 0 0% 1 8%

213 Design Gráfico 11 14 25 8 73% 12 86% 20 80% 0 0% 0 0% 0 0% 8 73% 12 86% 20 80% 1 9% 2 14% 3 12% 2 18% 0 0% 2 8%

542 Design de Moda 3 23 26 2 67% 21 91% 23 88% 0 0% 0 0% 0 0% 2 67% 21 91% 23 88% 0 0% 2 9% 2 8% 1 33% 0 0% 1 4%

213 Multimédia 16 10 26 9 56% 7 70% 16 62% 0 0% 0 0% 0 0% 9 56% 7 70% 16 62% 6 38% 3 30% 9 35% 1 6% 0 0% 1 4%

68 88 156 49 72% 71 81% 120 77% 0 0% 0 0% 0 0% 49 72% 71 81% 120 77% 13 19% 14 16% 27 17% 6 9% 3 3% 9 6%

H – Não aprovação

(Até 31 de dezembro do ano 

seguinte ao último ano do 

ciclo de formação)

Totais

2016-2019

B - Curso

C – 

Ingressos

D - Conclusão no 

tempo previsto

(Até 31 de dezembro do 

último ano do ciclo de 

formação)

E - Conclusão após o 

tempo previsto

(Até 31 de dezembro do ano 

seguinte ao último ano do 

ciclo de formação)

F - Conclusão Global

(D+E)

G - Desistência

29-02-2020
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O quadro apresentado abaixo permite-nos uma análise comparativa entre cursos e uma análise de evolução dos resultados.  

Como se pode verificar, registamos uma oscilação de resultados ao longo de três anos em todos 

os cursos, com subidas e descidas, sendo que, apenas os cursos de multimédia (74%) e Design 

de Equipamento (64%) se situaram abaixo das metas contratualizadas no conjunto dos três anos, 

devendo merecer um reflexão profunda sobre as ações a desenvolver para a melhoria dos 

resultados. 

A taxa global, ao longo dos 

três anos é de 79%, ficando 4 

pontos acima das metas 

contratualizadas, revelando 

alguma margem de manobra 

para a definição de metas mais ambiciosas no sentido do crescimento das taxas de conclusão, 

mas deve-se ter cuidado, de modo a equilibrar os resultados, considerando que o decréscimo 

demográfico e o aumento da concorrência dos cursos profissionais irá ter como consequência 

um decréscimo de procura, dificultando a seleção dos alunos, o que irá acarretar menos pré-

requisitos dos alunos inscritos para o cumprimento dos objetivos pedagógicos e profissionais.  

 

Metas e Resultados 

Comparando os resultados obtidos globalmente pela Escola Árvore com as metas 

contratualizadas e com os resultados obtidos pelos cursos profissionais a nível nacional, 

verificamos que, em ambos os casos, os resultados alcançados pela EAPA se apresentam 

superiores, conforme gráfico à direita. Embora o diferencial positivo tenha descido no 

último ciclo, no conjunto dos três anos, temos ainda uma diferença positiva de 4 pontos 

percentuais, relativamente às metas, e de 17 pontos relativamente aos resultados das 

restantes escolas. Os dados destas escolas são disponibilizados pela DGEEC, não tendo 

sido considerados os do ciclo de 2016-2019, por ainda não estarem disponíveis. 

Cursos 2014-17 2015-18 2016-19 Total

Animação 2D 3D 81% 65% 92% 80%

Coord. Prod. Moda 87% 63% 75%

Desenho Digital 3D 87% 94% 90%

Design (Equipamento) 68% 83% 54% 68%

Design Gráfico 81% 70% 80% 77%

Design de Moda 81% 96% 88% 89%

Multimédia 77% 85% 62% 74%

Total 78% 82% 76% 79%

Taxas de conclusão global
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Indicador 5a): Taxas de empregabilidade 

Ciclo de Formação: 2014-2017 – Data de recolha de informação: 31/12/2018 

 

 

 

 

 

m f t m
Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 12 10 22 1 8% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 5% 1 8% 0 0% 1 5%

214 Design Equipamento 6 9 15 2 33% 2 22% 4 27% 1 17% 2 22% 3 20% 1 17% 2 22% 3 20% 2 33% 2 22% 4 27% 3 50% 4 44% 7 47%

213 Design Gráfico 2 19 21 2 100% 5 26% 7 33% 0 0% 2 11% 2 10% 0 0% 1 5% 1 5% 2 100% 6 32% 8 38% 2 100% 7 37% 9 43%

542 Design de Moda 1 20 21 0 0% 2 10% 2 10% 0 0% 4 20% 4 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 30% 6 29% 0 0% 6 30% 6 29%

213 Multimédia 8 12 20 1 13% 1 8% 2 10% 4 50% 4 33% 8 40% 0 0% 0 0% 0 0% 5 63% 5 42% 10 50% 5 63% 5 42% 10 50%

29 70 99 6 21% 10 14% 16 16% 5 17% 12 17% 17 17% 1 3% 3 4% 4 4% 10 34% 19 27% 29 29% 11 38% 22 31% 33 33%Totais

B - Curso

C – 

Diplomados

D – Empregados (tempo 

completo)

E – Empregados (tempo 

parcial)

F – Empregados (contrato sem 

termo)

G – Empregados (contrato a 

termo)

H – Total de Empregados 

(D+E) ou (F+G)
A - 

Código 

AEF

m f t m
Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 12 10 22 6 50% 5 50% 11 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 1 5% 7 58% 6 60% 13 59%

214 Design Equipamento 6 9 15 2 33% 4 44% 6 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 83% 8 89% 13 87%

213 Design Gráfico 2 19 21 0 0% 4 21% 4 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 2 10% 2 100% 13 68% 15 71%

542 Design de Moda 1 20 21 0 0% 6 30% 6 29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 60% 12 57%

213 Multimédia 8 12 20 0 0% 4 33% 4 20% 1 13% 0 0% 1 5% 1 13% 0 0% 1 5% 7 88% 9 75% 16 80%

29 70 99 8 28% 23 33% 31 31% 1 3% 0 0% 1 1% 1 3% 3 4% 4 4% 21 72% 48 69% 69 70%

B - Curso

C – 

Diplomados
I – À procura de emprego

K – A frequentar estágios 

profissionais

L - Total no mercado de 

trabalho (H+I+J+k)
A - 

Código 

AEF

J – Trabalhadores por conta 

própria

Totais
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Os quadros apresentados acima indicam-nos as percentagens das diferentes saídas profissionais e de estudo dos alunos, com destaque para os índices globais de 

empregabilidade. Apresentam-se a vermelho os resultados que ficaram abaixo das metas propostas. Considerando que a nossa meta contratualizada com o POCH 

foi de 65%, verifica-se que a taxa global de empregabilidade ficou aquém dessa meta, com destaque para o curso de Animação 2D 3D que, com uma taxa de 

empregabilidade de apenas 41% muito contribuiu para isso, seguido dos cursos de Design de Equipamento (60%) e Design de Moda (62%), ambos abaixo da meta. 

Ao lado apresentamos um gráfico de empregabilidade por curso, cruzando cada 

um dos cursos com as diferentes saídas profissionais para facilitar a leitura e 

comparação de resultados.  

 

 

 

 

 

 

m f t m
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Taxa
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Taxa

(%)
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Taxa 
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Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 12 10 22 0 0% 1 10% 1 5% 4 33% 2 20% 6 27% 4 33% 3 30% 7 32% 1 8% 1 10% 2 9% 5 42% 4 40% 9 41%

214 Design Equipamento 6 9 15 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 1 11% 2 13% 1 17% 1 11% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 4 67% 5 56% 9 60%

213 Design Gráfico 2 19 21 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 26% 5 24% 0 0% 5 26% 5 24% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 14 74% 16 76%

542 Design de Moda 1 20 21 0 0% 1 5% 1 5% 1 100% 5 25% 6 29% 1 100% 6 30% 7 33% 0 0% 1 5% 1 5% 1 100% 12 60% 13 62%

213 Multimédia 8 12 20 0 0% 0 0% 0 0% 1 13% 2 17% 3 15% 1 13% 2 17% 3 15% 0 0% 1 8% 1 5% 8 100% 7 58% 15 75%

29 70 99 0 0% 2 3% 2 2% 7 24% 15 21% 22 22% 7 24% 17 24% 24 24% 1 3% 3 4% 4 4% 20 69% 42 60% 62 63%

Q - Empregabilidade Total 

(H+J+K+O)

O – Total em prosseguimento 

de estudos (M+N)
P – Outras situaçõesA - 

Código 

AEF

Totais

B - Curso

C – 

Diplomados

M – A frequentar formação de 

nível pós-secundário

N  – A frequentar o ensino 

superior

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Animação 2D 3D Design
Equipamento

Design Gráfico Design de Moda Multimédia

Empregabilidade por curso

A trabalhar por conta d'outrém A trabahar por conta própria

A frequentar estágios profissionais A prosseguir estudos

Outras situações Desempregados
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Ciclo de formação: 2015-2018 – Data de recolha de informação: 31/12/2019 

 

 

 

 

m f t m
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(%)
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Taxa

(%)
t
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(%)
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(%)
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Taxa

(%)
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Taxa
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(%)
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(%)
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(%)
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Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
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(%)

213 Animação 2D 3D 14 3 17 3 21% 1 33% 4 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 21% 1 33% 4 24% 3 21% 1 33% 4 24%

542 Coord. Prod. Moda 1 12 13 0 0% 1 8% 1 8% 0 0% 5 42% 5 38% 0 0% 1 8% 1 8% 0 0% 5 42% 5 38% 0 0% 6 50% 6 46%

213 Desenho Digital 3D 5 8 13 1 20% 1 13% 2 15% 1 20% 3 38% 4 31% 0 0% 1 13% 1 8% 2 40% 3 38% 5 38% 2 40% 4 50% 6 46%

214 Design Equipamento 6 14 20 2 33% 2 14% 4 20% 3 50% 3 21% 6 30% 0 0% 0 0% 0 0% 5 83% 5 36% 10 50% 5 83% 5 36% 10 50%

213 Design Gráfico 8 11 19 1 13% 1 9% 2 11% 4 50% 4 36% 8 42% 0 0% 0 0% 0 0% 5 63% 5 45% 10 53% 5 63% 5 45% 10 53%

542 Design de Moda 1 25 26 0 0% 1 4% 1 4% 0 0% 8 32% 8 31% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 36% 9 35% 0 0% 9 36% 9 35%

213 Multimédia 16 6 22 2 13% 1 17% 3 14% 2 13% 2 33% 4 18% 0 0% 0 0% 0 0% 4 25% 3 50% 7 32% 4 25% 3 50% 7 32%

51 79 130 9 18% 8 10% 17 13% 10 20% 25 32% 35 27% 0 0% 0 0% 2 2% 19 37% 31 39% 50 38% 19 37% 33 42% 52 40%

B - Curso

C – 

Diplomado

D – Empregados (tempo 

completo)

E – Empregados (tempo 

parcial)

F – Empregados (contrato sem 

termo)

G – Empregados (contrato a 

termo)

H – Total de Empregados 

(D+E) ou (F+G)

A - 

Código 

AEF

Totais

m f t m
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f

Taxa
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t

Taxa
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m

Taxa
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f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa 

(%)
t

Taxa

(%)
m

Taxa

(%)
f

Taxa

(%)
t

Taxa

(%)

213 Animação 2D 3D 14 3 17 3 21% 0 0% 3 18% 1 7% 0 0% 1 6% 0 0% 1 33% 1 6% 7 50% 2 67% 9 53%

542 Coord. Prod. Moda 1 12 13 0 0% 3 25% 3 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 75% 9 69%

213 Desenho Digital 3D 5 8 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 4 50% 6 46%

214 Design Equipamento 6 14 20 0 0% 2 14% 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 83% 7 50% 12 60%

213 Design Gráfico 8 11 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9% 1 5% 1 13% 0 0% 1 5% 6 75% 6 55% 12 63%

542 Design de Moda 1 25 26 0 0% 9 36% 9 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 1 4% 0 0% 19 76% 19 73%

213 Multimédia 16 6 22 5 31% 2 33% 7 32% 1 6% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 10 63% 5 83% 15 68%

51 79 130 8 16% 16 20% 24 18% 2 4% 1 1% 3 2% 1 2% 2 3% 3 2% 30 59% 52 66% 82 63%

B - Curso

C – 

Diplomado
I – À procura de emprego

J – Trabalhadores por conta 

própria

A - 

Código 

AEF

K – A frequentar estágios 

profissionais

L - Total no mercado de 

trabalho (H+I+J+k)

Totais
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Os quadros acima mostram-nos as percentagens de saídas profissionais dos alunos por curso, com destaque para os resultados de empregabilidade, em que foram 

ultrapassadas globalmente as metas propostas, que eram de 65%, sendo atingido um valor de 77% (12 pontos acima do proposto). Pela positiva podemos destacar 

os resultados obtidos pelos cursos de Desenho Digital 3D e Design Gráfico que 

alcançaram um valor de 100% de empregabilidade. Pela negativa, temos de 

registar o curso de Multimédia que se ficou por 55% (10 pontos abaixo da meta) 

e Design de Moda que se ficou por 62% (3 pontos abaixo da meta. De assinalar, 

contudo, que o curso de Design de Moda repete o mesmo resultado insuficiente 

de 62% do ano anterior.  

Apresentamos de seguida um gráfico ilustrativo destes resultados.  

Dado que os resultados do ciclo de estudos de 2016-2019 não se encontram 

ainda levantados e tratados à data de elaboração deste relatório, iremos 

apresentar de seguida alguns dados comparativos entre os ciclos de formação 

de 2014-17 e 2015-18, para avaliar a evolução dos resultados entre estes dois 

ciclos.  
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213 Animação 2D 3D 14 3 17 0 0% 0 0% 0 0% 7 50% 1 33% 8 47% 7 50% 1 33% 8 47% 0 0% 0 0% 0 0% 11 79% 3 100% 14 82%

542 Coord. Prod. Moda 1 12 13 0 0% 1 8% 1 8% 1 100% 2 17% 3 23% 1 100% 3 25% 4 31% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 9 75% 10 77%

213 Desenho Digital 3D 5 8 13 0 0% 0 0% 0 0% 3 60% 4 50% 7 54% 3 60% 4 50% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 8 100% 13 100%

214 Design Equipamento 6 14 20 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 5 36% 6 30% 1 17% 5 36% 6 30% 0 0% 2 14% 2 10% 6 100% 10 71% 16 80%

213 Design Gráfico 8 11 19 1 13% 0 0% 1 5% 1 13% 5 45% 6 32% 2 25% 5 45% 7 37% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 11 100% 19 100%

542 Design de Moda 1 25 26 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 5 20% 6 23% 1 100% 5 20% 6 23% 0 0% 1 4% 1 4% 1 100% 15 60% 16 62%

213 Multimédia 16 6 22 0 0% 0 0% 0 0% 3 19% 1 17% 4 18% 3 19% 1 17% 4 18% 3 19% 0 0% 3 14% 8 50% 4 67% 12 55%

51 79 130 1 2% 1 1% 2 2% 17 33% 23 29% 40 31% 18 35% 6 8% 42 32% 3 6% 3 4% 6 5% 40 78% 60 76% 100 77%

P – Outras situações
Q - Empregabilidade Total 

(H+J+K+O)

N  – A frequentar o ensino 

superior

O – Total em prosseguimento 

de estudos (M+N)

Totais

B - Curso

C – 

Diplomados

M – A frequentar formação de 

nível pós-secundário
A - 

Código 

AEF
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Como se pode verificar no gráfico apresentado à direita, verificou-se uma subida da 

taxa de empregabilidade global na Escola, entre os ciclos de formação de 2014-17 e 

2014-18, em todos os parâmetros, com destaque para a subida dos trabalhadores por 

conta doutrem de 33,3% para 40% e nos diplomados em prosseguimento de estudos 

de 24,24 para 32,31%. Por outro lado, o número de diplomados desempregados desce 

de 36,36% para 18,46%.  

 

 

 

 

 

 

Assim, a taxa de empregabilidade total situou-se em 63,63% em 2014-2017 e 76,92% 

em 2015-2018, registando uma melhoria de 13 pontos percentuais. 

 

 

 

 

 

 

No conjunto dos dois ciclos a taxa de empregabilidade da E.A.P.A. atingiu 70,28%. 
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Indicador 6a): Taxas de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso 

Ciclo de formação: 2014-2017 – Data de recolha de informação: 31/12/2018 

Como se pode verificar no 

presentado ao lado, existe 

um resultado aproximado 

entre emprego na área de 

formação e emprego noutra 

área em todos os cursos, 

com valores a rondar os 50%, 

com exceção do curso de 

Animação 2D 3D, mas que 

apenas apresenta um valor 

estatístico.  

  

Globalmente, os diplomados empregados na área de formação apresentam uma taxa de 48%.  

Cursos M F T M F T M F T M F T M F T

Animação 2D 3D 1 0 1 1 0 1 100% 0% 100% 0 0 0 0% 0% 0%

Design Equipamento 3 4 7 1 2 3 33% 50% 43% 2 2 4 67% 50% 57%

Design de Moda 0 6 6 0 3 3 0% 50% 50% 0 3 3 0% 50% 50%

Design Gráfico 2 7 9 2 2 4 100% 29% 44% 0 5 5 0% 71% 56%

Multimédia 5 5 10 4 1 5 80% 20% 50% 1 4 5 20% 80% 50%

Total 11 22 33 8 8 16 73% 36% 48% 3 14 17 27% 64% 52%

Nº TOTAL 

DIPLOMADOS A 

TRABALHAR***

(por conta 

d'outrem

nº 

total que

trabalham na 

ÁREA formação

[s]+[u] taxas (5B)

nº 

total que

trabalham em 

OUTRA ÁREA

[t]+[v] taxas (5B)
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Ciclo de formação: 2015-2018 – Data de recolha de informação: 31/12/2019 

O quadro ao lado mostra-nos 

que o emprego na área de 

formação se situa entre 

valores aproximados a 1/3 do 

emprego noutra área, não só 

em termos globais, como em 

termos específicos de cada 

curso, como o demonstram 

os gráficos seguintes.  

No conjunto dos ciclos de 

2014-17 e 2015-18, 

constatamos que houve um 

decréscimo da empregabilidade na área de formação de 16 pontos percentuais, descendo de 48% para 32%. No conjunto, a taxa de empregabilidade na área de 

formação é de 37,6%. 

 

 

 

 

Cursos M F T M F T M F T M F T M F T

Animação 2D 3D 3 1 4 1 1 2 33% 100% 50% 2 0 2 67% 0% 50%

Design Equipamento 5 5 10 0 2 2 0% 40% 20% 5 3 8 100% 60% 80%

Design de Moda 0 9 9 0 3 3 0% 33% 33% 0 6 6 0% 67% 67%

Design Gráfico 5 5 10 3 1 4 60% 20% 40% 2 4 6 40% 80% 60%

Desenho Digital 3D 2 4 6 1 1 2 50% 25% 33% 1 3 4 50% 75% 67%

Coord. Prod. Moda 0 6 6 0 1 1 0% 17% 17% 0 5 5 0% 83% 83%

Multimédia 4 3 7 1 1 2 25% 33% 29% 3 2 5 75% 67% 71%

Total 19 33 52 6 10 16 32% 30% 31% 13 23 36 68% 70% 69%

Nº TOTAL 

DIPLOMADOS A 

TRABALHAR***

(por conta 

d'outrem

nº 

total que

trabalham na 

ÁREA formação

[s]+[u] taxas (5B)

nº 

total que

trabalham em 

OUTRA ÁREA

[t]+[v] taxas (5B)
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Indicador 6b3): Taxa de satisfação dos empregadores. 

Ciclo de formação 2014-2017 – Data de recolha de informação: 15/03/2020 

A trabalhar na área de formação 

Animação 2D3D 

Competências de 
comunicação e 

relações 
interpessoais 

Capacidade de 
trabalho em 

equipa 

Responsabilidade 
e autonomia 

Capacidade de 
planeamento e 

organização 

Competências 
tecnológicas 

Avaliação global 

Muito satisfatórias 1 1 0 0 0 0 

Satisfatórias 0 0 1 1 1 1 

Pouco satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Insatisfatórias 0 0 0 0 0 0 

 

Ciclo de formação 2015-2018 – Data de recolha de informação: 15/03/2020 

A trabalhar na área de formação 

Animação 2D3D 

Competências de 
comunicação e 

relações 
interpessoais 

Capacidade de 
trabalho em 

equipa 

Responsabilidade 
e autonomia 

Capacidade de 
planeamento e 

organização 

Competências 
tecnológicas 

Avaliação global 

Muito satisfatórias 1 1 1 0 1 1 

Satisfatórias 0 0 0 1 0 0 

Pouco satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Insatisfatórias 0 0 0 0 0 0 
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Coordenação e 
Produção de Moda 

Competências de 
comunicação e 

relações 
interpessoais 

Capacidade de 
trabalho em 

equipa 

Responsabilidade 
e autonomia 

Capacidade de 
planeamento e 

organização 

Competências 
tecnológicas 

Avaliação global 

Muito satisfatórias 1 1 1 1 1 1 

Satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Pouco satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Insatisfatórias 0 0 0 0 0 0 

 

Desenho Digital 3D 

Competências de 
comunicação e 

relações 
interpessoais 

Capacidade de 
trabalho em 

equipa 

Responsabilidade 
e autonomia 

Capacidade de 
planeamento e 

organização 

Competências 
tecnológicas 

Avaliação global 

Muito satisfatórias 2 2 2 2 2 2 

Satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Pouco satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Insatisfatórias 0 0 0 0 0 0 

 

A trabalhar noutra área de formação 

Coordenação e 
Produção de Moda 

Competências de 
comunicação e 

relações 
interpessoais 

Capacidade de 
trabalho em 

equipa 

Responsabilidade 
e autonomia 

Capacidade de 
planeamento e 

organização 

Competências 
tecnológicas 

Avaliação global 

Muito satisfatórias 1 1 1 1 1 1 

Satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Pouco satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Insatisfatórias 0 0 0 0 0 0 
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Desenho Digital 3D 

Competências de 
comunicação e 

relações 
interpessoais 

Capacidade de 
trabalho em 

equipa 

Responsabilidade 
e autonomia 

Capacidade de 
planeamento e 

organização 

Competências 
tecnológicas 

Avaliação global 

Muito satisfatórias 2 2 2 2 2 2 

Satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Pouco satisfatórias 0 0 0 0 0 0 

Insatisfatórias 0 0 0 0 0 0 

 

Os resultados aqui apresentados são insuficientes e refletem a dificuldade em efetuar esta recolha de dados, assente nos seguintes fatores: 

- A recolha de dados foi efetuada tardiamente (fevereiro de 2020) relativamente ao momento em que ocorreu o emprego dos diplomados (2017, 2018 e 2019); 

- Só podemos contactar as entidades empregadoras depois de sermos informados pelos ex-alunos dos seus locais de trabalho e com o seu consentimento, em 

conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados; 

- No momento de matrícula dos alunos, nada havia no contrato com estes, que remetesse para a necessidade de poder fazer uso de dados pessoais; 

- Muitos ex-alunos já não usam os mesmos meios de contacto, impossibilitando-os de serem contactados; 

- A maior parte das empresas não responde aos pedidos de avaliação ou porque não tem tempo para o fazer ou porque é difícil contactar com a pessoa que fez o 

acompanhamento dos trabalhadores ou porque não têm autorização superior para o fazer.  

Assim, em 2020, começamos por contactar os alunos por mensagem eletrónica e, posteriormente telefonicamente, para obter informação sobre a sua 

empregabilidade e as empresas em que se encontravam.  

Com base nos dados recolhidos, enviamos um questionário eletrónico para as empresas, solicitando o seu preenchimento relativamente às competências aqui 

apresentadas. Posteriormente contactamos telefonicamente com todas elas a solicitar o preenchimento do inquérito a quem não o tinha feito. Finalmente tivemos 

que encerrar a recolha de dados, a fim de submeter os dados recolhidos em tempo oportuno. Os dados acima apresentados são os que conseguimos obter.  
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Na totalidade obtivemos 8 respostas para 85 empregados, distribuídas por 2 respostas 

relativamente ao ciclo de formação de 2014-17, em que tivemos 33 diplomados empregados 

por conta de outrem e 6 respostas relativamente ao ciclo de formação de 2015-18, em que 

obtivemos 52 diplomados a trabalhar por conta de outrem.  

Futuramente, deve repensar-se o modo de recolha de informação, a fim de se poder melhorar 

o volume de dados recolhidos.  

 

 

 

 

Apesar de insuficientes, não sendo por isso significativos e não representarem a 

totalidade dos cursos, é possível perceber que existe uma grande satisfação com 

as competências demonstradas pelos diplomados e que estas se encontram em 

sintonia com a avaliação feita pelos empregadores sobre os alunos em formação 

em contexto de trabalho.  

A taxa global de satisfação é de 100%, sendo que as competências de 

comunicação e relações interpessoais e capacidade de trabalho em equipa 

atingem 100% de classificação máxima de competências muito satisfatórias, 

seguida de 88% nas competências tecnológicas, de responsabilidade e 

autonomia e avaliação global no mesmo item de competências muito 

satisfatórias, conforme se pode observar no gráfico ao lado.  
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OUTROS INDICADORES DE RESULTADO 

Indicador: Satisfação dos parceiros de FCT com as competências dos alunos: 

Os dados apresentados de seguida respeitam a uma recolha de dados efetuada durante o mês de 

Fevereiro de 2020, através de inquérito realizado online pela plataforma forms da Microsoft, a partir 

do envio de um questionário a todos os parceiros de formação em contexto de trabalho, entre os 

anos de 2014 e 2019, no âmbito do processo de autoavaliação da EAPA e cujo encerramento se 

verificou no momento em que necessitamos de proceder ao tratamento de dados. 

O número de respostas recolhidas está longe do pretendido, mas tal pode explicar-se pela distância 

temporal em que se verifica, a reduzida disponibilidade dos empregadores para responder e a 

dificuldade em contactar com as partes diretamente envolvidas no processo. 

Relativamente ao ciclo de 2014-17, obtivemos 10 respostas. No ciclo de 2015-18, subimos o número 

de respostas obtidas para 20. Finalmente subimos o número de respostas para 24, relativamente ao 

ciclo de 2016-19. Vejamos agora os resultados obtidos. 

 

Ciclo de formação 2014-17 

 

  

Insatisfeito

Pouco 

satisfeito

Muito 

satisfeito Excelente

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 5 5

Planeamento e organização 0 0 8 2

Responsabilidade e autonomia 0 0 7 3

Comunicação 0 0 6 4

Relações interpessoais 0 0 6 3

Trabalho em equipa 0 0 5 5

Atitude no posto de trabalho 0 0 6 4

Global 0 0 6 4

A - COMPETÊNCIAS

B - SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES
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Observando o quadro e o gráfico apresentados atrás, verificámos que houve uma satisfação total dos parceiros 

de FCT, visto que nenhuma instituição ou empresa manifestou insatisfação ou pouca satisfação com as 

competências aplicadas pelos formandos, destacando-se as competências técnicas e de trabalho em equipa 

que obtiveram uma percentagem de avaliação de excelente de 50% cada uma.  

 

Ciclo de formação 2015-18 

 

 

Verificámos uma melhoria relativamente ao ciclo anterior, não só no número de respostas obtidas, mas 

também nos resultados apresentados, ainda que tenhamos igualmente uma satisfação total, ou seja de 100%. 

No entanto, a classificação de excelente subiu de 50% para 60% nas competências técnicas e no trabalho em 

equipa, resultado também alcançado na atitude no posto de trabalho. De destacar ainda com um valor de 53% 

a avaliação de excelente nas competências de relações interpessoais.  

Todas as outras competências, apesar de não atingirem valores superiores a 50% na avaliação de excelente, 

subiram comparativamente com o ano anterior. 

 

Insatisfeito

Pouco 

satisfeito

Muito 

satisfeito Excelente

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 8 12

Planeamento e organização 0 0 13 7

Responsabilidade e autonomia 0 0 10 9

Comunicação 0 0 11 9

Relações interpessoais 0 0 9 10

Trabalho em equipa 0 0 8 12

Atitude no posto de trabalho 0 0 8 12

Global 0 0 9 11

A - COMPETÊNCIAS

B - SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES
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Ciclo de formação de 2016-19 

 

 

O ciclo de 2016-19 foi aquele em que obtivemos mais respostas (24), mas foi também aquele em que 

obtivemos respostas de insatisfação, conforme quadro e gráfico acima apresentam. As competências técnicas, 

de trabalho em equipa e de atitude no posto de trabalho continuam a ter uma avaliação de excelente igual ou 

superior a 50%. As competências de planeamento e organização, e de responsabilidade e autonomia são 

aquelas que não só manifestam insatisfação por 4% dos empresários como uma avaliação de excelente mais 

baixa. 

Avaliação global comparativa entre ciclos 

A apreciação global da EAPA reflete a avaliação de competências específicas realizada nos três ciclos, com 

decréscimo no último, apresentando, contudo, uma avaliação positiva de 98.61% no conjunto dos três ciclos 

de formação.  

 

 

 

 

Insatisfeito

Pouco 

satisfeito

Muito 

satisfeito Excelente

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 1 11 12

Planeamento e organização 1 2 16 5

Responsabilidade e autonomia 1 2 11 10

Comunicação 0 1 13 10

Relações interpessoais 0 1 11 11

Trabalho em equipa 0 1 9 11

Atitude no posto de trabalho 1 0 10 13

Global 0 1 13 10

A - COMPETÊNCIAS

B - SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES
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Indicador de sucesso educativo: médias de curso e disciplina 

O quadro apresentado em seguida indica-nos as 

médias obtidas pelos alunos durante a formação ao 

longo de três diferentes ciclos de estudo, de modo a 

podermos analisar a sua evolução. De um modo geral, 

verifica-se uma oscilação ligeira, mais acentuada entre 

os dois primeiros ciclos de formação. No ciclo de 2016-

19, verifica-se uma melhoria dos resultados na maioria 

das disciplinas, correspondendo a uma subida da 

média global em mais de meio ponto percentual. A 

disciplina que apresenta médias mais elevadas é T.I.C., 

com um valor superior a 16 no conjunto dos três anos. 

Por outro lado, as disciplinas de Português, História e 

Cultura das Artes, Física e Química e Tecnológica são 

as únicas que apresentam médias inferiores a 14 valores no conjunto dos três anos.  

 

No conjunto das 

disciplinas, a média global 

da Escola foi sempre 

superior a 14 valores, 

tendo atingido no ciclo de 

2016-19 14,53 valores. 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, passamos a apresentar os gráficos ilustrativos do desempenho de cada disciplina ao longo dos 

três ciclos em análise. 

  

Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 13 13 12

Coord. Prod. Moda 13 13

Design de Moda 13 13 14

Design de Equipamento 12 14 13

Design Gráfico 12 12 13

Desenho Digital 3D 13 13

Multimédia 13 13 13

Média Geral 12,60 13,00 13,00

Português Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 15 14 14

Coord. Prod. Moda 14 15

Design de Moda 15 15 16

Design de Equipamento 14 15 15

Design Gráfico 15 14 15

Desenho Digital 3D 13 16

Multimédia 15 15 15

Média Geral 14,80 14,29 15,14

Inglês

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

Médias disciplinares

2014-2017 2015-2018 2016-2019

Disciplinas 2014-17 2015-18 2016-19

Português 12,60 13,00 13,00

Inglês 14,80 14,29 15,14

Área de Integração 14,40 14,57 15,14

T.I.C. 15,60 16,00 16,71

Educação Física 14,60 14,29 15,00

Geometria Descritiva 15,25 14,50 15,17

História da Cultura e Artes 12,60 12,71 13,71

Matemática 14,00 13,71 14,43

Física 13,00 14,00 13,00

Tecnológica 14,00 13,00 14,00

Média Geral 14,09 14,01 14,53

Médias disciplinares

Ciclos de formação
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Segue-se uma apresentação dos resultados por curso. Numa análise rápida, podemos observar que o curso de 

Design de Moda é não só aquele qua apresenta uma média mais elevada, como aquele que apresenta uma 

linha mais uniforme entre os três ciclos de formação. Design de Equipamento e Multimédia apresentavam nos 

ciclos de 2014-17 as médias mais baixas, mas obtiveram subidas em 2016-19, que os colocaram alinhados com 

os restantes cursos. Os cursos de Coordenação e Produção de Moda e Desenho Digital 3D não abriram nos 

Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 16 15 15

Coord. Prod. Moda 16 17

Design de Moda 18 17 18

Design de Equipamento 15 17 16

Design Gráfico 15 15 17

Desenho Digital 3D 16 17

Multimédia 14 16 17

Média Geral 15,60 16,00 16,71

T.I.C.Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 13 13 14

Coord. Prod. Moda 14 14

Design de Moda 18 17 17

Design de Equipamento 13 15 16

Design Gráfico 15 14 15

Desenho Digital 3D 15 16

Multimédia 13 14 14

Média Geral 14,40 14,57 15,14

Área de Integração

Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 15 14 13

Coord. Prod. Moda 13 17

Design de Moda 16 15 16

Design de Equipamento 15 16 15

Design Gráfico 15 14 15

Desenho Digital 3D 15 15

Multimédia

Média Geral 15,25 14,50 15,17

Geometria DescritivaDisciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 15 14 15

Coord. Prod. Moda 12 13

Design de Moda 15 15 15

Design de Equipamento 15 16 15

Design Gráfico 15 14 15

Desenho Digital 3D 14 16

Multimédia 13 15 16

Média Geral 14,60 14,29 15,00

Educação Física

Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 12 12 12

Coord. Prod. Moda 14 14

Design de Moda 14 14 14

Design de Equipamento 12 13 14

Design Gráfico 13 12 14

Desenho Digital 3D 12 15

Multimédia 12 12 13

Média Geral 12,60 12,71 13,71

História Cultura e Artes Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 15 14 14

Coord. Prod. Moda 14 14

Design de Moda 15 14 15

Design de Equipamento 14 14 14

Design Gráfico 13 14 15

Desenho Digital 3D 13 15

Multimédia 13 13 14

Média Geral 14,00 13,71 14,43

Matemática

Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D

Coord. Prod. Moda

Design de Moda

Design de Equipamento

Design Gráfico

Desenho Digital 3D

Multimédia 13 14 13

Média Geral 13,00 14,00 13,00

Física e Química Disciplina

Ciclos de formação 2014-17 2015-18 2016-19

Animação 2D 3D 15 15 15

Coord. Prod. Moda 14 15

Design de Moda 17 17 16

Design de Equipamento 13 15 16

Design Gráfico 15 14 16

Desenho Digital 3D 14 15

Multimédia 14 13 14

Média Geral 14,80 14,57 15,29

Tecnológica
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ciclos de 2014-17 e entre 2015-18 e 2016-19, apresentaram uma melhoria. Design Gráfico e Animação 2D 3D 

apresentam uma evolução semelhante, com descida inicial seguida de recuperação, embora DG apresente 

resultados mais elevados.  

 

 

Seguidamente passaremos a apresentar os resultados de cada curso, comparando as médias de formação 

curricular, prova de aptidão profissional e formação em contexto de trabalho, ao longo dos três ciclos de 

formação.  
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Como se pode observar pelos gráficos, as classificações da P.A.P. e da F.C.T. apresentam-se mais elevadas 

que as classificações curriculares, em todos os cursos, embora se verifique uma grande aproximação das 

classificações. Os cursos de Design Gráfico e Multimédia são aqueles que apresentam uma maior 

disparidade entre a avaliação curricular e as restantes.  

Se compararmos a evolução das diferentes classificações ao longo dos três ciclos em análise, constatámos 

que existe uma grande similitude em todas as situações. De destacar que todos os curso, com exceção de 

Design Gráfico apresentam uma melhoria das médias ao longo dos três ciclos.  

O último gráfico apresenta-nos as médias globais de ciclos de estudos, onde podemos verificar que existe 

uma melhoria contínua dessas classificações. 

Finalmente, concluímos que a média dos três ciclos de estudos é de 15,08, o que permite atribuir uma 

classificação de Bom.  
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Indicador de taxas de transição 

Os quadros apresentados abaixo indicam-nos as taxas de transição alcançadas no primeiro e no segundo ano 

de cada curso.  

 

As metas de transição propostas foram de 85%. Assinalado a vermelho encontram-se os resultados que 

ficaram aquém das metas. O curso de Design de Equipamento apresenta o resultado mais baixo, em especial 

nos primeiros anos de cada ciclo de formação, onde obteve sempre valores abaixo da meta. Ainda no primeiro 

ano, Design Gráfico apresenta valores abaixo da meta em 2014-17 e Coordenação e Produção de Moda em 

2016-19.  

Quanto ao 2º ano, Multimédia apresenta resultados abaixo da meta em 2014-17 e 2015-18. Design de 

Equipamento acrescentou aos fracos resultados do 1º ano uma taxa de transição inferior à meta em 2014-17. 

Design de Moda apresentou um valor inferior à meta (80%) em 2014-17, mas logo recuperou para 96,6% no 

ciclo seguinte e 100% em 2016-19. 

Animação 2D3D e Desenho Digital 3D apresentam os melhores resultados no conjunto dos ciclos de estudo. 

Em termos globais, as taxas de transição da Escola apenas se encontram abaixo da meta proposta no ciclo de 

estudos de 2014-14, relativamente ao 1º ano, tendo nos restantes ciclos de formação ficado acima da taxa 

proposta.  

 

Indicador de taxas de desistência 

 

1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano

ANIMAÇÃO 2D 3D 3 2 0 1 1 2 0 0 0

DESIGN EQUIPAMENTO 3 4 0 5 3 1 2 1 0

DESIGN GRÁFICO 4 1 0 1 0 1 1 0 0

DESIGN DE MODA 1 4 0 0 0 2 1 0 0

MULTIMÉDIA 2 2 2 2 3 0 0 1 2

DESENHO DIGITAL 3D 0 0 0 0 2 1

COORD. PROD. DE MODA 0 1 0 7 1 0

TOTAIS 13 13 2 9 8 6 11 5 3

DESISTÊNCIAS

2014-17 2015-18 2016-19

2014-17 2015-18 2016-19

ANIMAÇÃO 2D 3D 88,9% 92,6% 100,0%

DESIGN EQUIPAMENTO 63,6% 83,3% 73,3%

DESIGN GRÁFICO 80,8% 96,3% 85,2%

DESIGN DE MODA 88,5% 96,6% 92,6%

MULTIMÉDIA 92,3% 93,0% 96,2%

DESENHO DIGITAL 3D 93,3% 100,0%

COORD. PROD. MODA 100,0% 73,3%

TOTAIS 82,8% 93,6% 88,7%

Taxas de transição no 1º Ano

2014-17 2015-18 2016-19

ANIMAÇÃO 2D 3D 92,6% 95,7% 96,2%

DESIGN EQUIPAMENTO 77,3% 88,9% 90,0%

DESIGN GRÁFICO 96,0% 96,3% 91,3%

DESIGN DE MODA 80,0% 96,6% 100,0%

MULTIMÉDIA 84,0% 84,0% 88,0%

DESENHO DIGITAL 3D 93,3% 86,7%

COORD. PROD. MODA 93,3% 86,4%

TOTAIS 86,0% 92,6% 91,2%

Taxas de transição no 2º Ano
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O indicador atrás 

apresentado indica-nos 

o total de desistências 

de alunos verificadas no 

conjunto dos cursos, ao 

longo dos três ciclos de 

formação. Como se 

pode verificar, há uma 

tendência decrescente 

de desistências do 

primeiro para o terceiro 

ano dos cursos. 

Igualmente se verifica 

uma redução contínua 

do número de desistências, passando sucessivamente de 28 em 2014-17, para 23 em 2015-18 e 19 

em 2016-19, representando uma significativa melhoria, conforme gráfico aqui apresentado.  

 

 

Se analisarmos os 

cursos por si, 

verificamos que os 

cursos que 

apresentam mais 

fracos resultados são 

os de Design de 

Equipamento e 

Coordenação e 

Produção de Moda, 

merecendo uma 

reflexão para se 

detetarem as causas 

e se adotarem 

medidas de 

melhoria. Pela 

positiva, podemos 

destacar os cursos de 

Design Gráfico, Design de Moda e Animação 2D 3D que apresentam uma tendência sucessiva de 

melhoria de resultados.  
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Indicador de taxas de retenção 

 

 

 

Os quadros apresentados acima 

indicam-nos o número total de 

retenções verificadas ao longo dos 

três ciclos de formação em análise, 

sendo notório que este número 

aumenta sempre no último ano de 

cada ciclo. Dado que o número de 

inscritos em cada curso é variável nos diferentes ciclos de formação, apresentamos em percentagem os 

resultados totais de retenções por ciclo, com destaque positivo para o curso de Design de Moda que 

apresentou em todos os ciclos percentagens de retenção inferiores a 10% e pela negativa para o curso de 

Design de Equipamento que apresentou em dois ciclos percentagens de retenção superiores a 20%.  

M F T M F T M F T M F T M F T

ANIMAÇÃO 2D 3D 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 14 13 27

DESIGN EQUIPAMENTO 1 1 2 1 0 1 2 2 4 4 3 7 11 11 22

DESIGN GRÁFICO 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3 6 20 26

DESIGN DE MODA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 25 26

MULTIMÉDIA 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2 4 9 17 26

DESENHO DIGITAL 3D

COORD. PROD. DE MODA

TOTAIS 3 1 4 2 1 3 6 5 11 11 7 18 41 86 127

MÉDIAS 7,3% 1,2% 3,1% 4,9% 1,2% 2,4% 14,6% 5,8% 8,7% 26,8% 8,1% 14,2%

Nº DE ALUNOS RETIDOS - 2014-17
Total de  Inscritos

1º ANO 2º ANO 3º ANO TOTAL

M F T M F T M F T M F T M F T

ANIMAÇÃO 2D 3D 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3 17 9 26

DESIGN EQUIPAMENTO 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 8 16 24

DESIGN GRÁFICO 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 1 4 13 14 27

DESIGN DE MODA 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 25 27

MULTIMÉDIA 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 3 18 8 26

DESENHO DIGITAL 3D 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 7 8 15

COORD. PROD. DE MODA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 14 15

TOTAIS 2 2 4 4 0 4 5 6 11 11 8 19 66 94 160

MÉDIAS 3,0% 2,1% 2,5% 6,1% 0,0% 2,5% 7,6% 6,4% 6,9% 16,7% 8,5% 11,9%

Nº DE ALUNOS RETIDOS - 2015 - 18
Total de  Inscritos

1º ANO 2º ANO 3º ANO TOTAL

M F T M F T M F T M F T M F T

ANIMAÇÃO 2D 3D 0 0 0 1 0 1 1 2 3 2 2 4 17 9 26

DESIGN EQUIPAMENTO 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 3 8 5 13

DESIGN GRÁFICO 1 2 3 2 0 2 0 0 0 3 2 5 11 14 25

DESIGN DE MODA 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 23 26

MULTIMÉDIA 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 4 16 10 26

DESENHO DIGITAL 3D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 12 4 16

COORD. PROD. DE MODA 1 0 1 0 2 2 0 3 3 1 5 6 1 23 24

TOTAIS 3 5 8 4 3 7 5 5 10 12 13 25 68 88 156

MÉDIAS 4,4% 5,7% 5,1% 5,9% 3,4% 4,5% 7,4% 5,7% 6,4% 17,6% 14,8% 16,0%

Total de  Inscritos
1º ANO 2º ANO 3º ANO TOTAL

Nº DE ALUNOS RETIDOS 2016-19

ANOS

M F T M F T M F T

ANIMAÇÃO 2D 3D 5,9% 15,4% 11,1% 5,9% 22,2% 11,5% 11,8% 22,2% 15,4%

DESIGN EQUIPAMENTO 12,5% 27,3% 31,8% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 20,0% 23,1%

DESIGN GRÁFICO 23,1% 0,0% 11,5% 23,1% 7,1% 14,8% 27,3% 14,3% 20,0%

DESIGN DE MODA 50,0% 0,0% 3,8% 50,0% 4,0% 7,4% 33,3% 4,3% 7,7%

MULTIMÉDIA 11,1% 11,8% 15,4% 11,1% 12,5% 11,5% 12,5% 20,0% 15,4%

DESENHO DIGITAL 3D 42,9% 0,0% 20,0% 8,3% 0,0% 6,3%

COORD. PROD. DE MODA 0,0% 7,1% 6,7% 100,0% 21,7% 25,0%

TOTAIS 20,5% 10,9% 14,7% 20,5% 11,7% 11,6% 22,0% 16,2% 16,3%

2014-17 2015-18 2016-19
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O gráfico apresentado de seguida mostra-nos 

que as taxas de retenção subiram no ciclo de 

formação de 2016-19 para valores excessivos 

(16%) depois de terem tido uma descida entre 

2014-17 e 2015-18.  

 

 

 

 

Indicador de módulos não concluídos no tempo previsto 

Os mapas apresentados abaixo indicam-nos número de módulos não concluídos no tempo previsto 

em cada curso e respetiva percentagem face ao número de módulos total.  

É percetível que a taxa de módulos em atraso baixa significativamente no final do terceiro ano, 

fruto do processo de recuperação de módulos para efeito de conclusão de curso e do abandono por 

parte de alguns alunos.  

No ciclo de 2014-19, o curso que 

apresenta uma taxa mais 

elevada de módulos em atraso, 

no 1º e no 2º ano, é o curso de 

Design de Equipamento, logo 

seguido do curso de Multimédia.  

 

 

 

 

o ciclo de 2015-18, o curso de 

Animação 2D3D é o que 

apresenta um valor mais 

elevado de módulos não 

concretizados, seguido, de novo, 

por Multimédia.  

15%

12%

16%

Taxas de retenção

2014-17 2015-18 2016-19
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ANIMAÇÃO 2D 3D 999 22 2,2% 1836 68 3,7% 2430 62 2,6%

DESIGN EQUIPAMENTO 990 175 17,7% 1760 128 7,3% 2310 148 6,4%

DESIGN GRÁFICO 988 82 8,3% 1900 70 3,7% 2116 56 2,6%

DESIGN DE MODA 1066 54 5,1% 1976 7 0,4% 2600 5 0,2%

MULTIMÉDIA 962 87 9,0% 1872 169 9,0% 2444 45 1,8%

DESENHO DIGITAL 3D

COORD. PROD. MODA

TOTAIS 5005 5005 8,5% 9344 9344 4,8% 11900 11900 2,7%

1º Ano 2º Ano 3º Ano

Ciclo 2014-2017
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ANIMAÇÃO 2D 3D 962 119 12,4% 1924 134 7,0% 2340 94 4,0%

DESIGN EQUIPAMENTO 1080 27 2,5% 2088 35 1,7% 2520 22 0,9%

DESIGN GRÁFICO 1026 41 4,0% 2052 106 5,2% 2484 48 1,9%

DESIGN DE MODA 1107 29 2,6% 2268 57 2,5% 2700 12 0,4%

MULTIMÉDIA 962 66 6,9% 1924 133 6,9% 2340 71 3,0%

DESENHO DIGITAL 3D 615 50 8,1% 1260 35 2,8% 1500 32 2,1%

COORD. PROD. MODA 645 7 1,1% 1290 14 1,1% 1530 24 1,6%

TOTAIS 6397 339 5,4% 12806 380 3,9% 15414 303 2,0%

Ciclo 2015-2018

1º Ano 2º Ano 3º Ano
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No ciclo de 2016-19, 

encontramos uma elevada 

percentagem de módulos não 

concretizados, ao nível do 

primeiro ano, nos cursos de 

Design de Equipamento, 

Coordenação e Produção de 

Moda, Design Gráfico e 

Multimédia, mantendo-se este 

curso com valores elevados no 

2º ano, significando ausência de 

recuperação de módulos em 

atraso (9% e 8,9%) respetivamente.  

O quadro e o gráfico apresentado abaixo indicam-nos a tendência de recuperação de módulos, 

através dos valores registados no final de cada ciclo, sendo 2,7%, 2%, 1,2%, os valores globais.  

 

 

 

 

Indicador de absentismo 

2014-17         

  ANI CPM DD 3D DE DG DM MULT TOTAL 

1º Ano 0,90%     3,70% 2,20% 1,20% 2,00% 2,00% 

2º Ano  2,60%     2,70% 2,10% 0,90% 2,60% 2,18% 

3º Ano 7,90%     21,40% 11,50% 1,40% 3,60% 9,16% 

Média 3,80%     9,27% 5,27% 1,17% 2,73% 4,45% 
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ANIMAÇÃO 2D 3D 2,6% 4,0% 1,5%

DESIGN EQUIPAMENTO 6,4% 0,9% 1,1%

DESIGN GRÁFICO 2,6% 1,9% 1,1%

DESIGN DE MODA 0,2% 0,4% 1,8%

MULTIMÉDIA 1,8% 3,0% 0,7%

DESENHO DIGITAL 3D 2,1% 1,0%

COORD. PROD. MODA 1,6% 1,5%

TOTAIS 2,7% 2,0% 1,2%
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ANIMAÇÃO 2D 3D 936 58 6,2% 1872 130 6,9% 2340 36 1,5%

DESIGN EQUIPAMENTO 546 65 11,9% 1105 12 1,1% 1326 15 1,1%

DESIGN GRÁFICO 925 90 9,7% 1850 86 4,6% 2225 24 1,1%

DESIGN DE MODA 1040 43 4,1% 2132 43 2,0% 2522 45 1,8%

MULTIMÉDIA 936 84 9,0% 1872 167 8,9% 2262 15 0,7%

DESENHO DIGITAL 3D 640 10 1,6% 1312 6 0,5% 1552 15 1,0%

COORD. PROD. MODA 1008 106 10,5% 2016 151 7,5% 2376 36 1,5%

TOTAIS 6031 456 7,6% 12159 595 4,5% 14603 186 1,2%

Ciclo 2016-2019

1º Ano 2º Ano 3º Ano
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2015-18         

  ANI CPM DD 3D DE DG DM MULT TOTAL 

1º Ano 3,50% 0,70% 1,30% 0,40% 0,40% 0,90% 4,10% 1,61% 

2º Ano  2,70% 1,20% 1,10% 0,70% 2,60% 2,00% 3,50% 1,97% 

3º Ano 14,80% 4,50% 7,00% 3,30% 10,40% 0,80% 5,30% 6,59% 

Média 7,00% 2,13% 3,13% 1,47% 4,47% 1,23% 4,30% 3,39% 

         

2016-19         

  ANI CPM DD 3D DE DG DM MULT TOTAL 

1º Ano 1,90% 2,80% 0,30% 8,10% 2,60% 0,90% 1,70% 2,61% 

2º Ano  2,80% 5,40% 0,80% 2,70% 1,90% 1,20% 4,40% 2,74% 

3º Ano 2,90% 4,60% 2,20% 4,80% 2,40% 0,50% 4,70% 3,16% 

Média 2,53% 4,27% 1,10% 5,20% 2,30% 0,87% 3,60% 2,84% 

 

Uma análise detalhada destes indicadores, permite-nos observar que, na maioria dos cursos e ciclos de estudo, 

a taxa de absentismo vai crescendo entre o primeiro e o terceiro ano, com forte expressão nos cursos de 

Animação 2D 3D e de Design Gráfico, Ciclos de 2014-17 e 2015-18; Desenho Digital 3D, ciclo de 2015-18; Isto 

pode significar duas situações diferentes:  

a) Aumenta o número de abandono escolar não formalizado; 

b) Os alunos envolvem-se exclusivamente nos projetos de P.A.P., descurando a frequência das restantes 

disciplinas. 

Observámos uma exceção a esta situação no Curso de Design de Equipamento no ciclo de 2016-19, com uma 

maior incidência de absentismo no 1º ano, o que só pode explicar-se por: 

a) Inadaptação dos alunos ao curso, com fragilidades ao nível da orientação vocacional; 

b) Não formalização em tempo oportuno de desistência de alunos inscritos. 

O gráfico seguinte permite-nos perceber com mais clareza a disparidade de absentismo entre cursos, com 

destaque, pela negativa para o curso de Design de Equipamento.  
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Na generalidade dos cursos é possível observar-se, contudo, uma curva decrescente em termos de absentismo 

entre ciclos de formação, entre 2014-17 e 2016-19, com exceção dos cursos de Coordenação e Produção de 

Moda e Multimédia.  

Em síntese, podemos concluir que se nota uma melhoria significativa no capítulo da redução do absentismo 

escolar, conforme gráfico global que se apresenta de seguida, verificando-se um decréscimo sucessivo entre 

os três ciclos de formação. No final dos ciclos 

temos uma taxa de absentismo de 3,5%.  
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Indicador de procura dos cursos 

O gráfico apresentado abaixo mostra-nos o índice de procura dos cursos profissionais na EAPA através do 

número de pré-inscrições registadas no respetivo mapa interno, até à data de seleção de candidatos.  

 

Como se pode verificar, o curso 

com mais procura é o curso de 

Multimédia, logo seguido do curso 

de Animação 2D 3D. Os cursos de 

Desenho Digital 3D, Design Gráfico 

e Design de Moda, apresentaram 

uma quebra no ciclo de 2018-19, 

logo recuperada no ciclo de 2019-

20. Já o curso de Design de 

Equipamento indica uma quebra 

de procura no ano de 2019-20, a 

qual é mais acentuada no curso de 

Coordenação e Produção de Moda.  

O gráfico apresentado do lado esquerdo 

apresenta-nos o rácio geral de procura 

dos cursos da EAPA, estabelecendo uma 

relação entre os inscritos e as vagas 

disponíveis. Como se pode verificar, 

esse rácio tem crescido, atingido o seu 

ponto mais alto no ano letivo de 2019-

20, com o valor de 1,78. 

No conjunto dos seis anos analisados, o 

rácio foi de 1,66 pontos.  
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SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA COM A ESCOLA 

Os professores, funcionários e alunos foram convidados a preencher online um inquérito de satisfação e 

avaliação dos serviços. Do universo de inquiridos, obtivemos as seguintes respostas:  

Os alunos foram aqueles que apresentaram menor grau 

de participação, com 43,91% de inquéritos preenchidos, 

em contraste com professores e funcionários, cujas 

respostas se situaram respetivamente em 95,12 e 94%. O 

facto de a participação dos alunos ficar abaixo de 50%, talvez se explique pelo facto de grande parte dos alunos 

se encontrar fora da Escola, em formação em contexto de trabalho, no momento de resposta ao inquérito, 

aumentando a dificuldade de acesso a computador com internet para poder responder. De qualquer modo, 

podemos considerar representativos e significativos os dados recolhidos de toda a comunidade escolar.  

 

Condições de desenvolvimento do processo pedagógico 

De seguida apresentamos os gráficos de satisfação da comunidade educativa com o desenvolvimento do 

processo pedagógico, distribuídos por quatro níveis de avaliação, e comparando os diferentes tipos de 

stakeholders internos.  

 

O corpo docente, discente e 

funcionários, no seu todo, 

declaram-se integrados na 

comunidade educativa, com 

valores acima dos 80%, sendo que 

é o grupo de pessoal não docente 

quem apresenta uma taxa mais 

alta (91%) e os alunos a taxa mais 

baixa (83%), estando os 

professores com uma perceção de 

integração na comunidade 

educativa de 85%.  

 

 

Analisando os dados mais finamente, 

verificamos que são os docentes quem atribui 

mais classificações de integração excelente. 

Conclui-se assim que são os professores 

quem atribui uma classificação mais elevada 

à sua integração, mas há uma maior 

percentagem de pessoal não docente a 

atribuir classificação positiva à sua integração 

na comunidade educativa.  

Para melhor compreendermos estes 

resultados, passamos a apresentar os 

Convidados Respondentes Taxa

Alunos 435 191 43,91%

Professores 41 39 95,12%

Funcionários 50 47 94,00%
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resultados da avaliação da instituição como um todo e do seu projeto pedagógico e educativo pelos 

stakeholders internos da Escola.  

 

A qualidade das instalações e o ambiente 

escolar são elementos com uma 

classificação positiva equiparada por 

todos os membros da comunidade 

educativa: 89% para os não docentes, 

88% para os docentes e 86% para os 

discentes. Os não docentes são quem 

atribui mais classificações de excelente 

(40%).  

 

 

 

A Higiene e segurança das instalações 

apresenta um positivo entre 72% 

(professores) e 83% (funcionários), tendo 

os alunos efetuado uma avaliação 

intermédia de 76%. No entanto, são 

também os não docentes quem atribui 

mais avaliações de excelente (25%).  

 

  

 

 

Situada no centro histórico do Porto, a 

localização da Escola e os acessos à mesma 

manifesta uma avaliação positiva total 

muito elevada (92% nos docentes, 93% nos 

não docentes e 81% nos discentes), 

diferença explicada pela antiguidade das 

instalações, que dificulta as acessibilidades 

a pessoas com deficiência.  
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A Escola encontra-se amplamente dotada 

de bons equipamentos, os quais são 

acessíveis a todos (professores e alunos) 

não só para a atividade letiva como para 

atividades externas e FCT. Isso é 

demonstrado com o elevado grau de 

satisfação alcançado (84% nos docentes, 

92% nos não docentes e 92% nos alunos). 

53% dos não docentes atribuem 

classificação de excelente. 

 

 

A Escola dispõe de uma vasta gama de 

serviços digitais acessíveis a todos, com 

acessos condicionados, no cumprimento 

do regulamento geral de proteção de 

dados. A satisfação com a qualidade da sua 

gestão e o acesso aos mesmos, encontra-se 

expressa nos valores positivos alcançados 

(80% nos docentes, 96% nos não docentes 

e 83% nos alunos).  

 

 

A organização e funcionamento da EAPA 

apresenta também muto bons indicadores 

positivos: 87% dos docentes, 91% dos não 

docentes e 70% dos discentes. Os não 

docentes são quem atribui mais 

classificações de excelente (54%), 

explicável por serem quem está mais 

envolvido no processo. 
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O processo de ensino/aprendizagem é um 

elemento que diz mais respeito a professores e 

alunos e em que se revela também uma grande 

percentagem de avaliações positivas (85% nos 

professores, 80% nos alunos e 60% dos 

funcionários). Os alunos são quem atribui uma 

maior percentagem de excelente, com 57%.  

 

 

 

 

A relação pedagógica é tradicionalmente 

uma relação de proximidade na EAPA, 

fruto do seu projeto pedagógico, 

reconhecido positivamente por 95% dos 

professores, 86% dos funcionários e 84% 

dos alunos. São os professores quem 

atribui mais classificações de excelente, 

com 67%, o que representa o valor mais 

elevado desta classificação, pois 2/3 dos 

professores consideram excelente a 

relação com os alunos.  

 

O projeto pedagógico da EAPA é um projeto 

inovador baseado no trabalho de projeto e 

no aprender fazendo, promovendo 

inúmeras atividades educativas em 

contexto curricular e extracurricular, o qual 

se revela positivamente reconhecido por 

86% dos professores, 81% do pessoal não 

docente e 76% dos alunos. Contudo, são os 

alunos quem revela maior insatisfação (20% 

dos inquiridos).  

 

 

Em conclusão, verificamos que os aspetos mais valorizados pelos stakholders internos são a relação 

pedagógica professor/aluno, com 67% de avaliações de excelente, a qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem, por parte dos alunos, com 57% de avaliações de excelente, seguidos da organização e 

funcionamento, com 54% de respostas de excelente e a qualidade e disponibilidade dos recursos humanos, 

com 53% respostas de excelente, por parte do pessoal não docente.  
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Avaliação dos setores da Escola 

O inquérito realizado aos stakeholders internos, permitiu-nos também avaliar os diferentes setores de 

funcionamento da Escola.  

Numa apreciação global, podemos 

verificar que a EAPA é avaliada 

positivamente por 95% dos não docentes, 

93% dos docentes e 83% dos alunos, 

conforme gráfico que se apresenta ao 

lado.   

 

 

 

 

 

Este gráfico mostra-nos também que 53% 

dos funcionários fazem uma apreciação 

global de excelente da Escola, o que indica 

o seu grau de satisfação, em consonância 

com o que revelam na resposta à sua 

integração na comunidade educativa.  

Seguidamente iremos abordar os diferentes 

setores da escola, para melhor 

compreensão dos resultados globais 

alcançados.  

 

Os órgãos pedagógicos e de gestão da EAPA 

apresentam uma taxa de aprovação positiva de 

77% pelos professores, 87% pelo pessoal não 

docente e 77% dos alunos, sendo de destacar 

que 18% dos docentes consideram pouco 

satisfatório o seu desempenho, valor acima dos 

alunos que o consideram em 12%.  
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Os serviços administrativos têm também uma 

avaliação muito positiva por parte de todos os 

stakeholders internos, em particular pelo pessoal 

docente (90%), seguido do pessoal não docente 

com 86% e dos alunos com 79%.  

 

 

 

O pessoal docente, que trabalha diretamente com 

a equipa de psicologia, atribui uma avaliação 

positiva de 87%. Este resultado não surge tão 

expressivo, neste gráfico. O gráfico apresenta 

colunas mais elevadas de “não sabe/não 

responde”, visto que grande parte da comunidade 

não recorre aos seus serviços, razão pela qual não 

tem participado tão ativamente na sua avaliação.   

 

 

É o gabinete que apoia a inserção dos alunos no 

mercado de trabalho, contactando com as 

empresas para FCT e resposta a ofertas de 

emprego, bem como informando os alunos sobre 

as saídas pós-formação e procedendo ao seu 

acompanhamento. Apresenta também uma 

avaliação positiva por todos os setores, havendo 

uma grande percentagem de alunos (1º e 2º 

anos), que ainda não recorrem ao gabinete, bem 

como de pessoal docente e não docente. 

Contudo, apresenta ainda uma avaliação positiva de 51%, 64% e 58% por aqueles stakholders.  

A Escola promove projetos e intercâmbios 

internacionais desde 1990. A partir de 2014, 

tem optado exclusivamente pelas 

mobilidades ERASMUS, as quais só se tem 

aplicado a staff e alunos a frequentar o 3º 

ano, o que explica a elevada percentagem de 

alunos dizer que não sabe. Apesar disso, 

temos uma percentagem de avaliações 

positivas de 76% nos professores, 69% nos 

não docentes e 52% nos docentes.   
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A comunicação e imagem respeita às 

atividades de divulgação da oferta formativa, 

à publicitação online das atividades 

promovidas, às edições impressas e a 

campanhas publicitárias da EAPA. A avaliação 

mais satisfatória diz respeito a alunos e 

pessoal não docente, com 85% e 79% 

respetivamente, ficando-se os professores por 

atribuir apenas 51% de avaliações positivas. 

Falha a comunicação interna das atividades 

realizadas para promoção externa. 

O Gabinete de equipamentos promove a 

gestão, atualização e manutenção dos 

equipamentos e da rede internet e intranet 

da EAP, procedendo à sua distribuição e 

controlo para uso interno e externo.  

A avaliação manifesta-se também 

essencialmente positiva, com uma taxa de 

90% no pessoal não docente, 77% no pessoal 

docente e 65% nos discentes.  

 

O centro de recursos/biblioteca tem por 

função a gestão dos recursos impressos e 

digitais para apoio às atividades letivas e 

não letivas, bem como a gestão do espaço 

para atividades extracurriculares. Aparece 

melhor avaliado pelos alunos e pessoal não 

docente, respetivamente com 88% e 86% do 

que com os professores (65%), dos quais 

21% manifestam desconhecimento, o que 

significa que não utilizam este recurso.  

 

A papelaria / reprografia tem um papel ativo 

no apoio às aulas, adquirindo, gerindo e 

distribuindo os manuais escolares e outros 

materiais didáticos para uso em sala de aula, 

imprimindo guias de aprendizagem e 

materiais para apresentação nas provas de 

aptidão profissional e exposição.  

A avaliação apresenta-se positiva por 87% do 

pessoal docente e não docente e 83% dos 

alunos.  
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O espaço de cantina presta o serviço de 

refeições a todos alunos e pessoal docente e 

não docente enquanto o presta o serviço de 

cafetaria no antes e depois do horário de 

almoço, tendo ambos uma gestão comum.  

É o setor que manifesta um número mais 

elevado de avaliações de excelente (58% 

pelos alunos e 56% pelo pessoal não 

docente). Globalmente todos os setores da 

escola atribuem uma elevada taxa de 

aprovação (91% pessoal não docente, 89% 

alunos e 84% professores).  
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SATISFAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

À semelhança do ocorrido com os stakeholders internos, foi realizado um inquérito de avaliação para 

compreendermos o papel desempenhado pela Escola na mudança de atitudes e comportamentos dos alunos, 

na sua motivação, empenho nas tarefas, aquisição de conhecimentos e crescimento global. Foram enviados 

inquéritos online a todos os encarregados de educação com endereço eletrónico. Recebemos 112 respostas o 

que significa cerca de 30%, podendo-se considerar os resultados aqui apresentados representativos e 

significativos do universo em análise.  

O questionário solicitava respostas orientadas para as seguintes questões: 

1. Quais são os aspetos mais positivos da Escola que lhe são transmitidos pelo seu educando? 
2. Quais são os aspetos mais negativos da Escola que lhe são transmitidos pelo seu educando? 
3. Nota algumas melhorias nas atitudes e comportamento do seu educando desde que começou a 

frequentar a Escola? Se sim indique que atitudes ou comportamentos. 
4. Como classifica a disponibilização da informação da Escola para acompanhamento do seu educando? 
5. Como classifica o atendimento e disponibilidade do orientador educativo de turma? 
6. Que perceção tem da qualidade global da Escola? 
7. Dê-nos as suas sugestões para a melhoria da qualidade. 

 
1. O aspeto mais positivo da Escola 

referido pelos encarregados de educação é o 

da relação de proximidade professor/aluno, 

com 81,3%, aspeto que diz respeito à relação 

pedagógica e que surge também amplamente 

referenciado por alunos e professores. Segue-

se a qualidade das refeições, o ambiente 

escolar, a acessibilidade a equipamentos e as 

instalações com mais de 50% de referências. 

 

2. A referência aos aspetos negativos 

não são significativos e mais não fazem que 

confirmar os valores positivos aqui 

apresentados. 

 

3. Os encarregados de educação destacam 

notar melhorias dos seus educandos após o 

início da frequência da Escola, 

particularmente no domínio da motivação e 

empenho nos estudos (70,5%), nos 

resultados de aprendizagem (62,5%), na 

responsabilidade (61,6%), na alegria e 

satisfação (58,9%) e na autonomia e espírito 

de iniciativa (58%). 
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4. A disponibilização da informação aos 

encarregados de educação por parte da Escola, 

quer pessoal, telefónica, correio postal ou 

eletrónico, bem como o acesso à informação por 

SMS e pela plataforma eletrónica foi considerada 

positiva por 92% dos encarregados de educação. 

 

 

 

5. A disponibilidade para atendimento por parte dos 

orientadores educativos é reconhecida como 

excelente por 57,1% dos encarregados de educação, 

os quais dão uma avaliação positiva em 94,6% dos 

respondentes.  

 

 

 

 

Avaliação Global da Escola 

6. No cômputo geral, os encarregados de educação manifestam uma grande satisfação com a Escola, o que 

pode ser comprovado não só pelos resultados atrás indicados, mas também pela apreciação global que fazem, 

conforme gráfico que aqui se apresenta e que indica que 50,9% atribuem à Escola uma classificação de 

excelente e 47,3% de Muito satisfatório, o que perfaz 98,2% de avaliação positiva.  
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Sugestões de melhoria 

7. Não obstante os resultados apresentados, como foi solicitado aos encarregados de educação a 

apresentação de para a melhoria do desempenho da Escola, foram apresentadas algumas sugestões, das quais 

destacamos: 

Atualização da informação no site; Escola nova, maior e com melhor mobiliário; melhoria dos horários de 

modo a terminar as aulas mais cedo; criar atividades onde pudessem interagir diretores, professores, 

pais/encarregados de educação, alunos, funcionários, ex-alunos; maior envolvimento dos alunos em projetos 

ligados à realidade empresarial; consulta dos alunos sobre aspetos de melhoria que considerem relevantes; 

melhorar a informação aos alunos e encarregados de educação de acesso ao ensino superior; combater a 

postura e linguagem de alguns alunos e a imagem negativa que transmitem a fumar à entrada da Escola; 

melhorar os estágios dos alunos; melhorar a qualidade e variedade da alimentação; resolver os problemas 

informáticos com maior rapidez, rever o plafond atribuído aos alunos para levantamento de material escolar.  

 

Elogios dos Encarregados de Educação 

Além das sugestões foram também proferidos pelos encarregados de educação alguns elogios à Escola, dos 

quais destacamos:  

- Congratular o Magnifico trabalho que esta escola tem, em prol de jovens como o meu educando. 

O Bruno encontrou muito mais que uma orientação Profissional, encontra nesta comunidade as referências 

da vida. E como Pai sinto-me grato por encontrar quem trabalhe seriamente com no futuro do meu filho. 

- Força para continuar como até agora!  

- Estou muito satisfeita com a escola e com a alegria e entusiasmo que o meu filho tem pela escola, pelos 

estudos. Sente-se apoiado por toda a comunidade escolar.  

- Estou muito satisfeita com a escola e com a alegria e entusiasmo que o meu filho tem pela escola, pelos 

estudos. Sente-se apoiado por toda a comunidade escolar. 

- Continuem como até agora pois o vosso trabalho e dedicação é excelente! Nada a apontar.  

- Devem continuar a colocar em prática as metodologias adotadas, estar em proximidade com o aluno, 

motivando sempre, elevando a autoestima e facultando-lhes ferramentas para atingir o sucesso. 
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ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE OS CURSOS PROFISSIONAIS 

Uma análise detalhada e reflexiva sobre os resultados da Escola Artística e Profissional Árvore relativamente 

à execução dos cursos profissionais, permite-nos considerar que, em termos globais, a escola apresenta 

resultados muito satisfatórios ou até mesmo excelentes. A E.A.P.A. apresenta um sistema de avaliação da 

qualidade que tem vindo a desenvolver desde 2009 e que se encontra alinhado com o Sistema Europeu da 

Qualidade EQAVET. A avaliação objetiva dos indicadores requeridos pela ANQEP, encontra-se em total sintonia 

com as metas propostas e contratualizadas, conforme de pode observar: 

- Indicador de taxas de conclusão: Este indicador apresenta um resultado acima das metas contratualizadas 

em todos os ciclos de formação e globalmente 4 pontos percentuais acima. Encontra-se também 17 pontos 

acima das médias nacionais dos cursos profissionais nos anos em análise de que há registos públicos. 

- Indicador de empregabilidade: Este indicador apresentou um resultado de 1,37% abaixo da meta no ciclo de 

2014-17, mas recuperou e apresentou um resultado acima da meta de 11,92% no ciclo de 2015, situando-se 

o resultado globalmente nos dois ciclos de estudo em análise, em 5,28% acima da meta.  

- Indicador de empregabilidade na área de formação: Este indicador não tem metas de referência, mas o 

resultado global apresentado é de 48% de empregabilidade na área de formação. 

- Indicador de satisfação dos empregadores dos diplomados: Os resultados obtidos permitem aferir 100% de 

satisfação dos empregadores, embora a amostra seja pouco significativa e pouco representativa.  

- Indicador de satisfação dos parceiros de FCT: Apresenta um resultado global de satisfação de 98,61% com as 

competências e atitudes dos formandos. 

- Indicador de sucesso educativo aferido por médias finais de curso: Apresenta um resultado médio global nos 

três ciclos de estudo de 15,08 valores. 

- Indicador de taxas de transição: Apresenta um resultado global de transição no primeiro ano de 88% e de 

90% no segundo ano, respetivamente 3% e 5% acima da meta de 85%. 

- Indicador de taxas de desistência: Não há metas de referência, mas apresenta um valor de médio de 15,7% 

por ciclo de estudos, embora tenha melhorado substancialmente no último ciclo, em que a taxa final se ficou 

em 8%. 

- Indicador de taxas de retenção: Não existe uma referência, mas os resultados obtidos globalmente no final 

dos três ciclos de formação situam-se em 13,7%. 

- Indicador de módulos não concluídos: A taxa global de módulos não concluídos no final dos ciclos de 

formação é de 2%. 

- Indicador de absentismo: A taxa global de absentismo, no conjunto dos três ciclos, ficou-se por 2,80%. 

- Indicador de procura dos cursos: O rácio oferta/procura dos cursos foi sempre subindo tendo alcançado no 

último ciclo de formação 1,78. 

- Satisfação de stakeholders internos: A avaliação global da Escola feita por pessoal docente, não docente e 

alunos atribui uma classificação positiva respetivamente por 90%, 95% e 83%. 

- Satisfação dos encarregados de educação: A qualidade geral da escola tem uma avaliação positiva atribuída 

pelos encarregados de educação de 98,2%. 
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Além dos indicadores atrás referidos, podemos ainda referir que a EAPA tem um quadro de pessoal 

amplamente qualificado e estável quer ao nível do pessoal docente quer do pessoal não docente. 

As instalações centrais são em edifício histórico classificado Património Municipal, todo ele requalificado e 

adaptado à função educativa, dispondo de laboratórios e estúdios específicos para cada curso e equipados 

com todas as ferramentas necessárias à atividade letiva. 

A E.A.P.A. dispõe de cantina e bar com centro de custos próprio, servindo almoço a todos os alunos. Dispõe 

também de Biblioteca e Centro de Recursos Digitais para apoio aos alunos e professores. Dispõe ainda de um 

Gabinete de Equipamentos que fornece os equipamentos necessários não só para a atividade letiva, como 

para a realização de trabalhos em contexto de sala de aula ou externa, tal como computadores, câmaras de 

vídeo, fotográficas, de registo de som, etc. Dispõe ainda de Papelaria e Reprografia, distribuindo 

gratuitamente aos alunos todos os materiais necessária para atividade letiva, nomeadamente manuais 

escolares, cadernos, lápis, bem como imprimindo os trabalhos, mediante um plafond comum atribuído a cada 

aluno. 

A E.A.P.A. tem ainda um Gabinete de Psicologia que presta apoio psicológico individualizado aos alunos e às 

suas famílias, bem como apoio psicopedagógico a alunos com necessidades específicas, tais como dislexia, 

disgrafia e outras. Tem também um Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno que presta informações sobre 

saídas académicas e profissionais, promove a sua preparação para o mercado de trabalho e orienta e 

acompanha o seu percurso pós-formação.  

Do ponto de vista económico, a Escola Árvore manifesta uma situação estável, apresentando resultados 

positivos em todos os anos do período em análise, com todos os pagamentos regularizados dentro dos prazos 

previstos quer a alunos quer a pessoal, fornecedores e Estado.  

 

Pontos Fortes 

Podemos ainda considerar que a E.A.P.A. apresenta os seguintes pontos fortes: 

- Escola profissional especializada em artes visuais e digitais, usufrutuária da marca “árvore”, de prestígio 

nacional e internacional; 

- Projeto educativo centrado na pedagogia do projeto, nas atividades extracurriculares, em visitas de estudo 

e em articulação com a comunidade local; 

- Ambiente escolar de liberdade e criatividade, centrado na relação de proximidade professor/aluno; 

- Oferta formativa especializada e articulada em torno de cursos atrativos e com empregabilidade no domínio 

das artes visuais; 

- Mobilidades ERASMUS acessíveis a cerca de 15% dos formandos, diplomados e staff; 

- Garantia de locais de estágio para a realização da F.C.T a todos os alunos em empresas do respetivo setor de 

atividade; 

- Instalações confortáveis e agradáveis situadas no centro histórico do Porto, em local de fáceis acessibilidades; 

- Escola dotada de amplos recursos em equipamentos, que disponibiliza a sua utilização por professores e 

alunos dentro e fora da escola; 

- Serviços de apoio aos alunos e professores disponíveis em horário de atendimento alargado; 

- Professores competentes e empenhados no sucesso educativo dos alunos; 
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- Organização pedagógica e administrativa eficiente; 

- Presença ampla da escola na internet e nas redes sociais. 

- Eficácia de gestão e situação económica estável. 

 

Pontos fracos 

A E.A.P.A. apresenta contudo algumas fragilidades que passamos a enumerar: 

- Instalações em edifício histórico, adaptado, com dificuldade de acessibilidades para pessoas com 

deficiência; 

- Espaços letivos divididos por várias instalações; 

- Espaços de circulação não cobertos e protegidos das intempéries; 

- Exposição da escola à entrada de pessoas estranhas; 

- Horários escolares dos alunos muito preenchidos; 

- Ausência de pavilhão desportivo próprio; 

- Financiamento insuficiente para fazer face aos custos decorrentes da progressão na carreira do pessoal 

docente e não docente e para os investimentos na ampliação e melhoria das instalações.  

Assim, embora alguns destes pontos não dependam exclusivamente da Escola, estes são aspetos que devem 

merecer uma reflexão da Direção da Escola, no sentido de serem encontradas soluções que permitam 

melhorar o seu desempenho.  

 

Em Síntese 

Podemos considerar que os resultados de desempenho da Escola Artística e Profissional Árvore, no que aos 

cursos profissionais diz respeito, são claramente positivos, visto que todas as metas e objetivos foram 

alcançados.   
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

Formação Modular (UFCD) para DLD – Desempregados de Longa Duração  

A Escola Artística e Profissional Árvore promove Formações Modulares Certificadas e financiadas pelo POISE 

- Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego. Estas ações são organizadas em unidades de formação 

de curta duração (UFCD) de 25 ou 50 horas, certificadas individualmente e capitalizáveis para a obtenção de 

uma ou mais qualificações definidas no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 

Estas UFCD destinam-se destinam a adultos/as com idade igual ou superior a 18 anos Desempregados/as e 

Desempregados/as Longa Duração (+ de 12 meses), mediante as suas habilitações literárias, que queiram 

melhorar as suas competências em domínios de âmbito geral ou específico de uma dada área profissional. 

Os objetivos centram-se essencialmente no aprofundamento de competências técnicas, sociais e relacionais 

dos seus participantes, tendo em vista a qualificação profissional, bem como a sua inserção no mercado de 

trabalho.  

A E.A.P.A. tem aprovada uma candidatura com a duração de 24 meses, que teve início em 1/10/2018 e que 

terminará em 30/09/2020.  

Até 31/12/2019, foram executadas 35 ações de formação, conforme mapa que abaixo se discrimina.  

 

O público-alvo que tem frequentado as ações são desempregados de curta ou longa duração, mediante a 

escolaridade detida, sendo a escolaridade 

mínima e obrigatória o 2º ciclo do ensino básico. 

A procura varia muito em função das habilitações 

escolares do público-alvo. No entanto, 

constatamos que as UFCD tecnológicas com 

maior procura são as que se encontram 

integradas nas áreas 213 - Audiovisuais e 

Produção dos Média e 542 – Indústria do Têxtil, 

Calçado e Vestuário. A planificação das UFCD é 

organizada em função da procura por parte dos 

adultos desempregados.  

Código Denominação 

Base Línguas e/ou  TIC 9000 6594,5 73,27%

213
Audiovisuais e Produção dos 

Media
12000 7570,5 63,09%

542
Indústria do Têxtil, calçado, 

vestuário e couro
9000 7448 82,76%

582
Construção Civil e 

Engenharia Civil
4000 0 0,00%

347
Enquadramento na 

Organização/Empresa
2000 0 0,00%

521
Metalurgia e 

Metalomecânica  
4000 1473 36,83%

Total 40000 23086 57,72%

Área de Formação Volume de 

formação aprovado

Volume de 

formação executado 

Taxa de 

execução 



Relatório de Avaliação Interna 2020   

Pág. 52 

Analisando o mapa apresentado acima, verificamos que tínhamos à data 31/12/2019 uma taxa de execução 

global de 57,72%, o que faz prever uma execução abaixo do aprovado, apesar de termos taxas de execução 

de 73,27% na área base, de 63,09% na área de audiovisuais e produção dos média e de 82,76% na área da 

indústria têxtil do vestuário e calçado, pois as restantes encontram-se muito abaixo do previsto.  

Formação Modular (UFCD) Ativos Empregados e Desempregados  

A E.A.P.A. oferece também UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração a Ativos Empregados e 

Desempregados, maioritariamente dirigidas para ativos empregados e, em particular para a satisfação de 

necessidades das empresas, podendo cada ação de formação integrar 10% de desempregados e não podendo 

ultrapassar 50% de empregados da mesma empresa.  

A E.A.P.A. tem, tal como na candidatura de DLD, aprovada uma candidatura para ativos empregados e 

desempregados com a duração de 24 meses, que teve início em 1/10/2018 e que terminará em 30/09/2020.  

Até 31/12/2019 foram executadas 27 ações de formação, conforme quadro que abaixo se apresenta: 

 
 

Conforme se pode verificar, também aqui temos uma taxa de execução em 31/12/2019 de 50,37%, o que, 

tendo em conta que estavam decorridos 15/24 e faltando executar 9/24, faz prever a não execução da 

totalidade do volume de formação aprovado.  

No entanto, constatamos que a área 582 Construção Civil e Engenharia Civil já atingiu 84,7% da volume de 

formação previsto, sendo secundado pelas áreas de áreas de Audiovisuais e Produção dos Média e Indústria 

do Têxtil, Vestuário e Calçado, respetivamente com 59,58% e 58,45%. Por outro lado, a área de base, a que 

apresentava um maior volume de formação aprovado, apresenta uma execução de apenas 23,59%, carecendo 

de uma aposta forte na sua organização, planificação, divulgação e execução.  

A procura de formação varia consoante o público a que nos referimos. Por exemplo, no que respeita aos 

Stakeholders internos, é realizada uma reunião com o responsável da entidade e departamento dos recursos 

humanos para auscultação das necessidades dos colaboradores, áreas de interesse e divulgação da oferta 

formativa da Escola. Assim, pelo trabalho desenvolvido até ao momento, as unidades de formação de curta 

duração com maior procura são: 0349 - Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos; 

7846 – Informática: noções básicas; 8599 - Comunicação Assertiva e Técnicas de Procura de Emprego; entre 

outras. 

Por outro lado, quando nos referimos ao público-geral, temos bastante procura nas unidades de formação 

relacionadas com Costura e Modelação; Photoshop; Illustrator; Línguas Estrangeiras; Fotografia; Design 

Gráfico e, recentemente, Construção de Páginas Web. 

 

Finalmente, apresentamos um gráfico demonstrativo das taxas de execução da formação de adultos. 

Em conclusão, considerando que estes resultados se referem a menos de 2/3 do período de execução do 

projeto, não impedindo que se alcancem as metas propostas, consideramos o resultado obtido positivo. 

Código Denominação 

Base Línguas e/ou  TIC 15000 3539 23,59%

213
Audiovisuais e Produção dos 

Media
14000 8340,5 59,58%

542
Indústria do Têxtil, calçado, 

vestuário e couro
4000 2338 58,45%

582
Construção Civil e 

Engenharia Civil
7000 5929 84,70%

Total 40000 20146,5 50,37%

Área de Formação Volume de 

formação aprovado

Volume de 

formação executado 

Taxa de 

execução 
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CENTRO QUALIFICA 

O Centro Qualifica Árvore é uma organização dotada de autonomia pedagógica e financeira, tendo um 

coordenador próprio que responde diretamente perante a tutela do Ministério da Educação e a Direção da 

Escola da virtudes, C.R.L., sua entidade proprietária. Funciona em espaço da E.A.P.A. e em articulação com a 

sua Direção, procurando satisfazer as suas necessidades no capítulo de identificação de necessidades de 

formação, encaminhando jovens e adultos para ações de formação internas e externas e promovendo o 

reconhecimento de competências escolares e profissionais de adultos, com vista a uma melhor integração no 

mercado de trabalho.  

Iniciou o seu funcionamento em Outubro de 2015, mas dado que o ano de 2015 foi um ano inicial e não há 

atividade suficiente para avaliar a execução nem comparar com os anos seguintes, optámos por não o 

considerar nesta análise.  

Seguidamente passamos a apresentar um quadro comparativo da execução do Centro Qualifica, entre 2016 e 

2019.  

 

Como podemos observar, as taxas de 

execução ficaram-se, de um modo geral, 

abaixo das metas contratualizadas, em 

particular, no domínio do reconhecimento, 

validação e certificação de competências, 

quer no que diz respeito a encaminhados 

quer no que diz respeito a adultos em 

processo e, em especial, a certificados. 

Quanto ao número de inscritos, a taxa tem 

vindo a aumentar, aproximando-se das metas 

indicadas. Relativamente a encaminhados 

para formação, foram ultrapassados as 

metas, pelo que devem ser procuradas 

soluções para reforçar o encaminhamento 

para processo RVCC e o seu posterior 

seguimento, a fim de se ultrapassar o 

constrangimento financeiro que os 

resultados globais, expressos no último 

gráfico apresentam.  

Em conclusão, os resultados necessitam de 

ser melhorados.  

Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa

Inscritos 800 396 49,50% 587 73,38% 771 96,38% 789 98,63%

Encaminhados para formação 288 283 98,26% 95 32,99% 354 122,92% 314 109,03%

Encaminhados para RVCC 432 53 12,27% 86 19,91% 93 21,53% 90 20,83%

Em processo RVCC 55 116 143 131

Certificados RVCC 38 38 51 46
49,87% 45,50%

Resultados alcançados

Metas 

anuais 2016 2017 2018 2019

389 23,91% 39,59%
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ESCOLA-OFICINA 

A Escola Artística e Profissional Árvore tem uma parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

através da sua empresa municipal GAIURB, para o desenvolvimento de um projeto de inovação social, 

destinado a adultos de baixa condição económica e social, nomeadamente desempregados de longa duração, 

pessoas com o rendimento social de inserção e residentes em habitação social no concelho de Gaia.  

Dispões de instalações próprias na freguesia de Mafamude, onde estão instaladas oficinas de costura, oficina 

de gráfica e de áudio visuais, salas de formação equipadas com computadores, loja social, gabinetes de 

atendimento individual e de grupo, espaço de acompanhamento de crianças.  

O projeto assenta no princípio de aprender/fazendo, possibilitando gerar recursos económicos aos adultos 

participantes, por via da comercialização dos produtos que vão produzindo durante o processo de 

aprendizagem, quer através da satisfação de encomendas quer através da venda online, de modo a que os 

participantes possam ser inseridos na vida ativa após o termo do projeto. 

Sendo o projeto financiado pelo POISE, foram apresentadas metas e objetivos conforme quadro abaixo, onde 

se apresentam também os resultados de execução até 31/12/2019, tendo em conta que o mesmo tem a 

duração de três anos, tendo-se iniciado em Janeiro de 2018 e será concluído em 31/12/2020. No entanto, 

chamamos a atenção que alguns dos resultados só serão visíveis no final do projeto, nomeadamente aqueles 

que dizem respeito a emprego e autoemprego, ou à criação de lojas online para comercialização dos produtos.  

Como podemos verificar, tendo 

em conta que o ano de 2018 foi 

de montagem do projeto e os 

participantes só começaram a 

ser envolvidos a partir de 2019, 

poder-se-á considerar que os 

resultados obtidos estão em 

linha com o proposto, com 

exceção do número de eventos 

promocionais realizados, visto que as lojas online estão previstas para final do projeto e o emprego e 

autoemprego só poderá ser aferido após a conclusão do mesmo.  

O gráfico aqui apresentado mostra-

nos as taxas de realização da Escola-

Oficina.  

Em conclusão, considerando que as 

metas finais estão ao alcance da 

equipa no desenvolvimento do 

projeto, consideramos o resultado 

positivo.  

 

 

Metas Resultados

Participantes 120 69

Capacitados 100 69

Empregados 50 8

Novos produtos criados integrados no mercado 100 54

Lojas online criadas 10 0

Eventos promocionais realizados 35 16
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CONCLUSÃO FINAL 

Conforme se pode avaliar através da análise reflexiva da execução dos cursos profissionais, onde todos os 

indicadores foram atingidos e as metas e objetivos propostos foram amplamente alcançados e ultrapassados, 

os departamentos da Escola obtiveram uma avaliação de bom ou excelente por parte de toda a comunidade 

educativa, os alunos manifestaram satisfação em frequentar a Escola e atribuíram uma classificação de bom 

ou excelente aos diferentes aspetos pedagógicos em avaliação, o pessoal docente e não docente manifestou 

quase total integração na Escola e plena satisfação com o seu funcionamento e projeto pedagógico, os 

empregadores manifestaram muita satisfação com as competências dos formandos e diplomados, os 

encarregados de educação transmitiram o grau de satisfação, motivação e a evolução sentida nos seus 

educandos após a sua entrada na Escola. Acresce ainda que os resultados globais obtidos se situam acima dos 

resultados nacionais quer no que a médias escolares diz respeito quer a dados de empregabilidade, 

consideramos muito bom o desempenho da E.A.P.A. no capítulo dos cursos profissionais. 

A Escola não se esgota nos cursos profissionais, ela trabalha também com adultos, em articulação com 

instituições públicas e de utilidade pública e o tecido económico e social. Os resultados obtidos pelos projetos 

de educação de adultos são também muito positivos.  

O Centro Qualifica detido pela entidade proprietária da Escola, apesar de ter autonomia pedagógica e 

financeira, trabalha em articulação com a Escola no processo de orientação e encaminhamento dos jovens, 

onde tem tido também um papel positivo, além do papel importante no capítulo do reconhecimento e 

certificação de competências dos adultos.  

A Escola-Oficina, outro órgão com autonomia pedagógica e financeira, desempenha um papel social muito 

importante, cujos resultados tem sido amplamente reconhecidos e servido de exemplo para a multiplicação 

de novos projetos de integração social de pessoas desfavorecidas. Apresenta-se como um projeto importante 

para a Escola trabalhar na obtenção da certificação de responsabilidade social.  

O Grupo Dinamizador da Qualidade, depois de avaliar todos os campos de atuação da Escola, dos seus 

diferentes setores de atividade, reconhece que a Escola, como um todo, desempenhou com elevado mérito a 

sua função educativa em todo o período em análise.  

 

Classificação 

O Grupo Dinamizador da Qualidade não dispõe de uma grelha de avaliação por pontos que possibilite uma 

avaliação quantitativa. Contudo, tendo em conta os resultados aqui apresentados, não pretendendo ser 

pretensiosos, dado estarmos a avaliar em causa própria, entendemos que deve ser atribuída uma classificação 

de MUITO BOM.  
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