
AÇÃO Nº PERÍODO PROCESSO
STAKEHOLDERS 

INTERNOS
INDICADOR

OBJETIVO 

A ATINGIR

RESULTADO 

APURADO

RISCOS (PONTOS FRACOS E 

AMEAÇAS)

OPÇÃO

(Evitar Riscos, Assumir Risco, 

Eliminar/Alterar), partilhar e/ou 

Manter

PRIORIDADE ANÁLISE DA CAUSA AÇÃO DE MELHORIA RESPONSÁVEL

INÍCIO DE 

IMPLEMENTAÇÃO

DATA DE FECHO SIM NÃO DATA

1 Segundo Período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de Conclusão 

dos Cursos

(Remete para o 

indicador n.º 4 

EQAVET)

68%

2014/2017 - 66,7% 

2015/2018 - 71,2%

Falta de motivação, interesse, 

empenho e assiduidade dos 

formandos; Fraco empenho do 

Encarregados de Educação; 

Evitar Alta

Abandono Escolar; Ausência de objetivos para o 

futuro pessoal e profissional; Falta de motivação para 

a conclusão da formação / escolaridade obrigatória; 

Pouco empenho dos Encarregados de Educação na 

formação dos seus educandos

Maior responsabilização dos Encarregados de Educação; Procurar 

estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal 

docente e não docente; Deteção precoce de situações de falta de 

interesse, motivação e/ou assiduidade pela parte de Orientadores 

Educativos e Formadores; Encaminhamento das mesmas para o SPO

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Janeiro 2020 Dezembro 2020

Ação Eficaz Ação Ineficaz Total Ações Taxa Ações Eficazes

2 Segundo Período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de 

empregabilidade 

(Remete para o 

Indicador nº 5 

EQAVET)

74%

2014/2017 - 40% 

2015/2018 - 23,6%

Desemprego jovem e pandemia

Evitar Alta

Dificuldades na colocação de jovens no mercado de 

trabalho agravadas pela crise pandemia, que ocorreu 

antes da recolha de indicadores 

Continuação do estabelecimento de parcerias com empresas ligadas 

às áreas de formação da EPTomar, procurando favorecer a 

integração futura dos profissionais aqui formados: 

Acompanhamento por parte do GAIMT na procura ativa de 

emprego; formação sobre técnicas de procura ativa de emprego 

ainda durante o terceiro ano de formação 

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Fevereiro 2020 Dezembro 2020

1 0 1 100%

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)
Analise de riscos e oportunidades Eficácia

AVALIAÇÃO

Profissional da EPTomar 2015/2018 - 23,6% antes da recolha de indicadores ainda durante o terceiro ano de formação da Qualidade 1 0 1 100%

3 Segundo Período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de 

prosseguimento de 

estudos (Remete 

para o Indicador nº 5 

EQAVET)

23%

2014/2017 - 15% 

2015/2018 - 19,1%

Pouco interesse dos formandos 

pelo prosseguimento de estudos; 

Pouca confiança nas suas 

capacidades para aceder e ser bem 

sucedido no ensino superior

Evitar Alta

Ausência de objetivos para o futuro pessoal e 

profissional; Falta de motivação para o 

prosseguimento de estudos

Promover a persecução de estudos como estratégia de maximização 

de potencialidades pessoais e profissionais; Trabalhar o 

estabelecimentos de objetivos para o futuro pessoal e profissional; 

Fomentar a apetência e o desejo para o prosseguimento de estudos

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Fevereiro 2020 Dezembro 2020

4 Segundo Período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de desistências 

e abandono escolar

(Remete para o 

Indicador nº 4 

EQAVET)

19%

2014/2017 - 26,7% 

2015/2018 - 15,3%

Falta de motivação, interesse, 

empenho e assiduidade dos 

formandos; Fraco empenho do 

Encarregados de Educação; 

Evitar Alta

Abandono Escolar; Ausência de objetivos para o 

futuro pessoal e profissional; Falta de motivação para 

a conclusão da formação / escolaridade obrigatória; 

Pouco empenho dos Encarregados de Educação na 

formação dos seus educandos

Maior responsabilização dos Encarregados de Educação; Procurar 

estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal 

docente e não docente; Deteção precoce de situações de falta de 

interesse, motivação e/ou assiduidade pela parte de Orientadores 

Educativos e Formadores; Encaminhamento das mesmas para o SPO

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Fevereiro 2020 Dezembro 2020

5 Segundo Período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

curso (Remete para 

o Indicador nº 6a 

EQAVET)

70%

2014/2017 - 11,9% 

2015/2018 - 15%

Desemprego jovem e pandemia

Evitar Alta

Dificuldades na colocação de jovens no mercado de 

trabalho agravadas pela crise pandemia, que ocorreu 

antes da recolha de indicadores 

Continuação do estabelecimento de parcerias com empresas ligadas 

às áreas de formação da EPTomar, procurando favorecer a 

integração futura dos profissionais aqui formados: 

Acompanhamento por parte do GAIMT na procura ativa de 

emprego; formação sobre técnicas de procura ativa de emprego 

ainda durante o terceiro ano de formação 

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Fevereiro 2020 Dezembro 2020

6 Segundo Período

Educação e Formação Todos os profissionais Taxa de satisfação 

dos empregadores 

(Remete para o 
90%

2014/2017 - 95% Condicionantes resultantes do 

eventual empenho profissional de 

alguns ex-formandos, que mesmo Evitar Alta

Os resultados positivos revelam tanto a capacidade 

formativa da EPTomar como as capacidades 

Continuar a sensibilizar / trabalhar a motivação para o desempenho Grupo Dinamizador 

Março 2020 Dezembro 2020

1

0

1

100%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ação Eficaz

Ação Ineficaz

Total Ações

Taxa Ações Eficazes

ANÁLISE DE AÇÕES MELHORIA

6 Segundo Período

Profissional da EPTomar

(Remete para o 

Indicador nº 6b3 

EQAVET)

90%

2015/2018 - 85%

alguns ex-formandos, que mesmo 

não sendo representativos, podem 

impactar as avaliações

Evitar Alta formativa da EPTomar como as capacidades 

individuais dos formandos profissional de excelência da Qualidade

Março 2020 Dezembro 2020

7 Anual

Planeamento e 

desenvolvimento

Diretor Executivo 100% aprovação de 

candidaturas de 

educação e formação 

profissional

100% 100%

Não aprovação de candidaturas

Evitar Média

Diminuição da Natalidade; concorrência / 

obstaculização à saída de alunos pelos agrupamentos 

escolares; ausência de inscritos (agravada pela 

Pandemia); Pandemia condicionou a promoção da 

escola e por consequência, o número de inscritos

Cumprir os critérios estabelecidos para a aprovação de 

candidaturas; Promover a imagem da escola na comunidade para 

aumentar a procura da oferta formativa; 

Diretor Executivo

Janeiro 2020 Dezembro 2020

8 Anual

Planeamento e 

desenvolvimento

Diretor Executivo Mínimo de 4 cursos 

profissionais 

aprovados 

anualmente

4 4

Não aprovação ou aprovação de 

menos de 4 cursos

Média Média

Diminuição da Natalidade; concorrência / 

obstaculização à saída de alunos pelos agrupamentos 

escolares; ausência de inscritos; Pandemia 

condicionou a promoção da escola e por 

consequência, o número de inscritos

Cumprir os critérios estabelecidos para a aprovação de 

candidaturas; Promover a imagem da escola na comunidade para 

aumentar a procura da oferta formativa; 

Diretor Executivo

Janeiro 2020 Dezembro 2020

9 Anual

Planeamento e 

desenvolvimento

Diretor Executivo Taxa de Formação 

dos colaboradores

60% Em curso

Dificuldades de agenda / Falta de 

calendário para a frequência das 

ações de formação

Média Média

Atividade profissional intensa condiciona 

disponibilidade para a realização de ações de 

formação

Promover ações de formação adequadas às necessidades dos 

colaboradores; estimular e motivar a procura de oportunidades de 

formação adequadas ao perfil dos formadores

Diretor Executivo

Janeiro 2020 Dezembro 2020

Gestão Financeira e Diretor Executivo Taxa de Execução 

Física do Planos 

1º A - 92,6%

1º B cp - 79,2%

1º B rb - 59,1%           

1º C - 96,7%

Execução física abaixo do aprovado A distribuição da carga horária prevista no plano 

curricular de algumas turmas ultrapassa os limites  de 

carga horária semanal possivel de distribuiçãoi pelos 

Gerir em acordo com o plano curricular e a legislação aplicável, os 

horários letivos das várias turmas, ajustando as respetivas cargas 

10 Anual

Administrativa

Física do Planos 

Curriculares 

previstos para o ano 

letivo 

95%

1º C - 96,7%

2º A - 94,0%

2º B cp - 99,6%

2º B rb - 98,3%       

2º C - 92,6%

3º A - 99,8%

3º B cp - 92,7%

3º B rb - 99,9%       

3º C - 100%

Total - 93,4%             

(2018/2019)

Assumir Média

carga horária semanal possivel de distribuiçãoi pelos 

horários das turmas; o final do ano letivo é 

condicionado pelos transportes escolares que cessam 

atividade antes do final da execução das cargas letivas 

dessas turmas; falta der assiduidade e situações de 

desistência da frequência

horárias semanais, para potenciar o efetivo cumprimento da 

execução física acordada; Agendar algumas horas letivas para o ano 

letivo subsequente; Procurar minorar as situações de falta de 

assiduidade e de abandono escolar; A situação gerada pela Pandemia 

agrava a situação, procurar minorar o impacto da mesma

Diretor Executivo Janeiro 2020 Dezembro 2020

11 Anual
Gestão Financeira e 

Administrativa

Diretor Executivo Candidaturas 

Aprovadas
Aprovação Aprovadas

Não aprovação de candidaturas
Assumir Média

Pandemia condiciona a promoção da escola e por 

consequência, o número de interessados /  inscritos

Cumprir os critérios estabelecidos para a aprovação de candidaturas
Diretor Executivo Janeiro 2020 Dezembro 2020

12 Anual

Gestão 

Complementar 

Educativa

Grupo Dinamizador 

da Qualidade; Serviço 

de Psicologia e 

Orientação

Taxa de alunos de 3º 

ano interessados em 

frequentar o ensino 

superior

30% 30,43

Falta de visão dos formandos sobre 

a importância da formação superior 

no seu futuro pessoal e profissional; 

Pouca confiança nas suas 

capacidades para aceder e ser bem 

sucedido no ensino superior

Evitar Média

Ausência de objetivos para o futuro pessoal e 

profissional; Falta de motivação para o 

prosseguimento de estudos

Promover a persecução de estudos como estratégia de maximização 

de potencialidades pessoais e profissionais; Trabalhar o 

estabelecimento de objetivos para o futuro pessoal e profissional; 

Fomentar a apetência e o desejo para o prosseguimento de estudos

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

Profissional

Janeiro 2020 Julho 2020 1

13 Anual

Gestão 

Complementar 

Educativa

Grupo Dinamizador 

da Qualidade; 

Serviços de 

Cooperação Nacional 

e Transnacional

Taxa de formandos 

de 3º ano 

participantes em 

projetos Erasmus +

14% Não aplicável

Desinteresse dos formandos pela 

oportunidade em causa

Evitar Média

Falta de interesse dos formandos; Falta de ofertas 

interessantes pela parte de parceiros de projeto; 

Pandemia adiou o projeto para o próximo ano letivo

Promover as potencialidades de melhoria curricular e de 

experiência profissional, de crescimento pessoal e de experiência de 

vida resultantes da participação num projeto deste tipo

Serviços de 

Cooperação 

Nacional e 

Transnacional

Janeiro 2020 Julho 2020



14 Final de cada período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de Absentismo

9%

Final - 2019/2020                

1º A - 14,3%

1º B - 42,9%

1º C - 0%

2º A - 0%

2º B - 35,7%

2º C - 7,1%

3º A - 8,3%

3º B - 13,6%

3º C - 0%

Total - 16%

Falta de motivação, interesse, 

empenho e assiduidade dos 

formandos; Fraco empenho do 

Encarregados de Educação; 

Evitar Alta

Desinteresse pelas atividades letivas; Ausência de 

objetivos para o futuro pessoal e profissional; Falta 

de motivação para a frequência das aulas; 

Desinteresse pelas atividades letivas à distância e 

problemas tecnológicos nas atividades pós-Pandemia

Maior responsabilização dos Encarregados de Educação; Procurar 

estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal 

docente e não docente; Deteção precoce de situações de falta de 

interesse, motivação e/ou assiduidade; Encaminhamento das mesmas 

para o SPO; Procura de contacto regular e fornecimento de 

equipamentos tecnológicos nas situações pós-Pandemia (com 

limitações no número de equipamentos disponíveis para 

fornecimento)

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Janeiro 2020 Dezembro 2020

15 Final de cada período

Educação e Formação 

Profissional

Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de Alunos em 

dificuldade de 

progressão modular 

9%

Final - 2019/2020                                                     

1º A - 42,9%

1º B - 71,4%

1º C - 7,1%

2º A - 0,0%

2º B - 35,7%

2º C - 0,0%

3º A - 8,3%

3º B - 13,0%

3º C - 0,0%

Total - 23% 

Falta de motivação, interesse, 

empenho e assiduidade dos 

formandos; Fraco empenho do 

Encarregados de Educação; 

Evitar Alta

Desinteresse pelas atividades letivas; Ausência de 

objetivos para o futuro pessoal e profissional; Falta 

de motivação para a frequência das aulas; 

Desinteresse pelas atividades letivas à distância e 

problemas tecnológicos nas atividades pós-Pandemia

Maior responsabilização dos Encarregados de Educação; Procurar 

estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal 

docente e não docente; Deteção precoce de situações de falta de 

interesse, motivação e/ou assiduidade; Encaminhamento das mesmas 

para o SPO; Procura de contacto regular e fornecimento de 

equipamentos tecnológicos nas situações pós-Pandemia (com 

limitações no número de equipamentos disponíveis para 

fornecimento)

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Janeiro 2020 Dezembro 2020

16 Anual
Gestão da Qualidade Todos os profissionais 

da EPTomar

Taxa de Execução do 

Plano Anual de 

Atividades

85% 69,6%

Conflitos de atividades que 

dificultem a gestão do calendário

Evitar Média

A causa principal e quase exclusiva da reduzida 

execução do plano de atividades remete para a 

situação de Pandemia

Na elaboração do próximo Plano Anual de Atividades considerar 

somente atividades que possam concretizar-se perante as 

circunstâncias tal como as conhecemos atualmente

Todos os 

profissionais da 

Escola

Setembro 2020 Outubro 2020

17 Anual

Gestão da Qualidade Todos os profissionais Taxa de desistência 

1% 0,735%

Falta de motivação e interesse dos 

formandos; Outros projetos de 

vida; Fraco empenho do 
Evitar Média

Desinteresse pela escola e pelas atividades letivas; 

Procura de diferentes desafios pessoais e 

Valorização da formação aqui ministrada como ferramenta para um 

futuro pessoal e profissional de sucesso. Procura de 

estabelecimento de laços de envolvimento da escola nos projetos 

Todos os 

profissionais da Janeiro 2020 Dezembro 202017 Anual

da EPTomar por período letivo

1% 0,735% formandos; Outros projetos de 

vida; Fraco empenho do 

Encarregados de Educação; 

Evitar Média Procura de diferentes desafios pessoais e 

profissionais

futuro pessoal e profissional de sucesso. Procura de 

estabelecimento de laços de envolvimento da escola nos projetos 

do aluno

profissionais da 

Escola

Janeiro 2020 Dezembro 2020

18 Anual

Gestão da Qualidade Formadores e Alunos Média de Satisfação 

dos formandos com 

os módulos 

concluídos

4 Em curso

Informações recolhidas contendo 

eventuais incorreções  /  Satisfação 

média dos formandos abaixo do 

desejável

Evitar Média

Desinteresse pelo preenchimento dos inquéritos; 

Colocação de respostas / classificações 

erradas/aleatórias por falta de motivação para a 

realização do inquérito

Elaboração de instrumentos de recolha de informação adequados ao 

objetivo. Sensibilização para esta ferramenta como forma de 

expressão da posição individual e do conjunto de formandos 

perante as questões abordadas no inquérito e, consequentemente, 

difundir o mesmo como instrumento essencial para a melhoria de 

eventuais pontos menos conseguidos no que concerne ao 

desempenho das disciplinas da EPTomar; Agir em conformidade 

com os resultados obtidos, nomeadamente nos valores abaixo do 

desejável.

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Janeiro 2020 Dezembro 2020

19 Anual

Gestão da Qualidade Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Média de Satisfação 

dos formandos com 

o curso que 

frequentam

4 Em curso

Informações recolhidas contendo 

eventuais incorreções  /  Satisfação 

média dos formandos abaixo do 

desejável

Evitar Média

Desinteresse pelo preenchimento dos inquéritos; 

Colocação de respostas / classificações 

erradas/aleatórias por falta de motivação para a 

realização do inquérito

Trabalhar a importância do instrumento de recolha de informações 

para que este seja devidamente percecionado pelos alunos / 

Sensibilização para esta ferramenta como forma de expressão da 

posição individual e do conjunto de formandos perante as questões 

abordadas no inquérito e, consequentemente, difundir o mesmo 

como instrumento essencial para a melhoria de eventuais pontos 

menos conseguidos no que concerne ao desempenho dos cursos da 

EPTomar; Agir em conformidade com os resultados obtidos, 

nomeadamente nos valores abaixo do desejável.

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Junho 2020 Dezembro 2020

20 Anual

Gestão da Qualidade Coordenadores de 

Curso

Média de Satisfação 

das entidades 

acolhedoras com o 

desempenho dos 

formandos no 

decurso do FCT

4 Em curso

Informações recolhidas contendo 

eventuais incorreções  /  Satisfação 

média das entidades acolhedoras 

abaixo do desejável

Evitar Média

Desinteresse pelo preenchimento dos inquéritos; 

Colocação de respostas erradas/aleatórias por falta 

de motivação; Eventual recompensa ou castigo ao 

formando através de atribuição de respostas / 

classificações  que não correspondem ao real 

desempenho durante o FCT

Sensibilização junto das entidades acolhedoras de FCT para esta 

ferramenta como essencial para a EPTomar percecionar o 

desempenho e a formação recebida pelos seus formandos em 

condições mais representativas do mercado de trabalho do que na 

prática simulada realizada no decurso da sua formação

Coordenadores de 

Curso

Setembro 2020 Dezembro 2020

Gestão da Qualidade Grupo Dinamizador da Taxa de resposta dos 2014/2017 - 75% Falta de sensibilidade dos ex- Fraca adesão à resposta aos questionários por parte Envolver Coordenadores de Curso, Orientadores Educativos e Grupo Dinamizador 

21 Segundo Período

Gestão da Qualidade Grupo Dinamizador da 

Qualidade

Taxa de resposta dos 

ex-formandos 80%

2014/2017 - 75% 

2015/2018 - 62%     

Total - 66,13%

Falta de sensibilidade dos ex-

formandos para a importância dos 

inquéritos na melhoria da qualidade 

na EPTomar; Desinteresse perante 

os mesmos

Evitar Média

Fraca adesão à resposta aos questionários por parte 

dos ex-formandos / Ausência de perceção da 

importância deste instrumento para a Escola

Envolver Coordenadores de Curso, Orientadores Educativos e 

formadores dos ex-formandos na sensibilização para a resposta aos 

inquéritos; Abordar regularmente essa temática ainda durante o 

decurso das atividades letivas

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Fevereiro 2020 Outubro 2020

22 Segundo Período

Gestão da Qualidade Grupo Dinamizador da 

Qualidade

Taxa de resposta das 

entidades 

empregadoras
60%

2014/2017 - 60% 

2015/2018 - 60%    

Total - 60%    

Falta de sensibilização das entidades 

empregadoras para a resposta aos 

inquéritos; Desinteresse perante os 

mesmos

Evitar Média

Fraca adesão à resposta aos questionários por parte 

das empresas empregadoras de ex-formandos / 

Ausência de perceção da importância deste 

instrumento para a Escola

Envolver os ex-formandos e os professores acompanhantes de FCT 

na sensibilização para a resposta aos inquéritos

Grupo Dinamizador 

da Qualidade

Fevereiro 2020 Novembro 2020

23 Trianual

Gestão da Qualidade Diretor Executivo Obtenção e 

Manutenção do Selo 

de Garantia EQAVET 

Certificação Em curso

Consequências no desempenho 

futuro da EPTomar

Assumir Alta

Promover e consolidar o ciclo PDCA e todas as potencialidades do 

mesmo para a efetivação de uma política interna de constante e 

sistematizada melhoria da qualidade no ensino

Diretor Executivo Setembro 2020 Setembro 2023


