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Projeto educativo 
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado 

 

O Projeto Educativo constitui um documento de caráter pedagógico que estabelece a identidade 

própria de cada escola, através da adequação do quadro legal em vigor à sua situação concreta. 

Apresenta o modelo geral de organização e os objetivos a alcançar e, enquanto instrumento de 

gestão, é ponto de referência orientador na coerência e unidade da ação educativa. 

Previsto nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 

224/2009 e 137/2012, de 11 de setembro e 2 de julho, e no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

respectivamente, o Projeto Educativo, conjuntamente com o Regulamento Interno, o Documento 

Base, o Plano de Ação Estratégica e o Plano Anual de Atividades e Orçamento, compõe um dos 

instrumentos do processo de autonomia das Escolas. 

Atento às necessidades do mercado de trabalho, nas áreas de formação em que nos propomos atuar, 

este documento orientador apresenta a base de toda a inspiração, pretensão e esperança na 

formação proporcionada pela EPHTC. Neste sentido, pretendemos formar cidadãos capazes de tomar 

parte na transformação da sociedade, dotando-os de conhecimentos, experiências e ferramentas que 

lhes permitam tornar-se autónomos, responsáveis, críticos e solidários, a fim de contribuírem para a 

mudança e construção de um mundo progressivamente melhor. Procuramos ainda, incutir o respeito 

pela diversidade cultural, sexual, étnica, ideológica, política e religiosa, bem como promover hábitos 

de vida saudáveis, assentes numa alimentação equilibrada ena prática física e desportiva regular. 

Em suma, comprometemo-nos a promover um ambiente educativo e formativo capaz de contribuir 

para a construção do indivíduo, enquanto pessoa e profissional, tendo sempre em conta os princípios 

estabelecidos nos currículos nacionais. Por outro lado, a fim de aproximar e comprometer o meio 

envolvente com a formação dos nossos alunos/formandos, valorizamos a integração de todos os 

atores sociais (pais, famílias, professores, parceiros empresariais, sociais e culturais), a fim de 

promover a sua autonomia e socialização. 

Com estes propósitos, este Projeto Educativo foi submetido à análise do Conselho Pedagógico, 

merecendo a sua aprovação unânime para o triénio de 2018 a 2021. 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO 

 

  



 

 

Contextualização geográfica 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado está localizada no distrito e concelho 

de Lisboa, mais especificamente na Rua da Artilharia um, número 79, 1.º andar, 1250-038 

Lisboa. A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado também utiliza as instalações 

do Hotel Lux Lisboa Park, localizado na mesma freguesia, onde se desenvolvem aulas de 

formação técnica e de natureza prática. 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado está, inserida geograficamente na 

freguesia de Santo António e encontra-se rodeada de empresas inseridas no setor terciário, 

destacando-se o comércio lojista, os hotéis de renome mundial e, ainda, de um significativo 

número de prestadores de serviços de restauração.  

O concelho de Lisboa subdivide-se em 53 freguesias. Faz fronteira a Norte com os municípios 

de Odivelas e Loures, a Oeste com Oeiras, a noroeste com Amadora e a Sudeste com o 

estuário do Tejo. Por este Estuário do Tejo, Lisboa une-se aos concelhos da Margem Sul: 

Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. 

Em pleno coração lisboeta, onde a azáfama diária de residentes, visitantes e turistas é uma 

constante, a EDUCHIADO - Hotel Escola encontra-se rodeada de empresas exclusivamente 

inseridas no setor terciário, destacando-se o comércio lojista, os hotéis de renome mundial e, 

ainda, todos os serviços de restauração oferecidos nas proximidades, porém, são os pontos 

turísticos que merecem maior destaque. 

A história, a cultura, o tecido empresarial e a vida citadina da envolvente consubstancia-se, 

atendendo à instalação da EDUCHIADO - Hotel Escola nesta zona, numa mais valia para 

incalculável e ímpar, na perspetiva dos alunos/formandos, bem como, proporciona a 

reconstrução e revitalização de um prédio, atualmente, devoluto e sem quaisquer uso 

urbanístico. 

  



                      

 

Mobilidade e acessibilidades na envolvente 

A zona envolvente é dotada de várias infraestruturas que promovem a mobilidade das 

pessoas, nomeadamente, as estações de comboios do Cais do Sodré (linha de Cascais), Rossio 

(linha de Sintra) e Sta. Apolónia (linha do Norte). 

Também o metro de Lisboa será a escolha perfeita, visto que a Escola Profissional de Hotelaria 

de Lisboa dista a pouco mais de 5 minutos da estação de metro Marquês de Pombal, tendo 

como grande vantagem o facto de, nesta estação, existir a interseção de duas linhas de 

metropolitano. 

Ainda a referir a existência de ligações fluviais desde o Barreiro com destino ao Terreiro do 

Paço e ainda desde Cacilhas, Montijo e Seixal com destino ao Cais do Sodré, tal como 

mostrado na imagem seguinte, sendo de salientar ainda que qualquer um daqueles locais de 

desembarque oferece ligação a outros meios de transporte, nomeadamente, autocarros e/ou 

metro. 

Conforme demonstrado anteriormente, ao nível da mobilidade e acessibilidades a Escola 

Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, localiza-se numa zona privilegiada e com 

excelentes acessos e serviços de transporte. 

  



 

 

Realidade demográfica 

No que concerne à contextualização demográfica, atendendo ao objeto e finalidade da Escola 

Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, torna-se interessante a prospeção e análise de 

resultados, obtidos através da recolha de dados referentes à população residente em Lisboa, 

cuja faixa etária será relevante para a nossa área de atuação. 

Considerando-se a tabela abaixo, que mostra o número total de indivíduos, nos principais 

grupos etários que representarão, no curto e médio prazo, a procura educativa/formativa, é 

possível inferir algumas tendências, ainda que atendamos à possibilidade de nem todos 

aqueles indivíduos virem a frequentar qualquer nível no concelho de Lisboa. 

 

TABELA 1 – NÚMERO DE INDIVÍDUOS REPRESENTATIVOS DA PROCURA EDUCATIVA 
Elaboração própria após consulta do site PORDATA 

 

Primeiramente constata-se que, os indivíduos que no ano de 2016 se encontravam no 

intervalo dos 5 aos 9 anos, na presente data estarão a frequentar o segundo ciclo de estudos, 

pelo que, num período de quatro a sete anos, ingressarão no ensino secundário – 

relembramos a obrigatoriedade atual de frequência até ao 12.º ano de escolaridade ou pelo 

menos o registo de matrícula até o indivíduo atingir a maioridade. Por outro lado, é possível 

constatar que os indivíduos na faixa etária dos 10 aos 14 anos, no ano de 2016, atualmente 

estarão a frequentar o ensino secundário ou em vias de, no curto prazo, virem a realizar a sua 

matrícula neste nível de ensino, sendo que entre 2011 e 2016 existem, aproximadamente, 

Total de indivíduos

Âmbito Geográfico Anos 2011 2016 2011 2016

Município Lisboa  23 658  26 866  19 672  23 507

População residente: total e por grupo etário

Fontes  de Dados: INE - Estimativas  Anuais  da  População Res idente  

INE - Estimativas  Anuais  da  População Res idente

Fonte: PORDATA

Última actual ização: 2018-01-25

Dados obtidos em www.pordata.pt a 18-02-2018

Territórios Dos 5 aos 9 anos Dos 10 aos 14 anos



                      

 

mais de 4000 residentes no concelho de Lisboa, com idade entre os 10 e os 14 anos, o que 

poderá ser revelador do aumento do número de estudantes, com repercussão inevitável no 

ensino secundário. 

A corroborar com a interpretação anterior, pese o facto de as tabelas abaixo abrangerem a 

região de Lisboa e Vale do Tejo, por não existir informação disponível somente para o 

concelho de Lisboa, são apresentadas as previsões do número de alunos do ensino secundário 

entre os anos letivos de 2018/2019 e 2021/2022. 

A começar pela análise da previsão do número de alunos do ensino secundário, a 

frequentarem o ensino regular e artístico, conforme os dados, constantes da Tabela 2, pode-

se verificar que aquele número de alunos não sofre alterações significativas ao longo do 

período considerado. 

 

TABELA 2 – PREVISÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO (REGULAR E ARTÍSTICO) 
Elaboração própria após consulta da previsão do número de alunos em Portugal e por regiões, 2016-2022, 
disponível no site: http://www.dgeec.mec.pt/np4/64/ 

No que concerne à previsão do número de alunos no ensino secundário, porém, a 

frequentarem outras modalidades de ensino, onde se inclui o ensino profissional, 

considerando-se igualmente o período entre os anos letivos de 2018/2019 e 2021/2022, 

conclui-se que a previsão aponta para uma tendência crescente ao longo daqueles anos 

letivos, conforme os dados constantes na tabela abaixo. 

 

TABELA 3– PREVISÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO (OUTRAS MODALIDADES) 

PREVISÃO DO N.º DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO (REGULAR E ARTÍSTICO) PARA CADA ANO LETIVO

Ensino Secundário (Regular e Artístico)

Público e Privado - Homens e Mulheres

Ano letivo 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Total Total Total Total

60914 60798 60938 60691

Fontes: 
DGEEC, Estatís ticas  da Educação 2015/2016; INE.

Região

Lisboa e Vale do Tejo

PREVISÃO DO N.º DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO (OUTRAS MODALIDADES) PARA CADA ANO LETIVO

Ensino Secundário (Outras modalidades)

Público e Privado - Homens e Mulheres

Ano letivo 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Total Total Total Total

38911 39065 39172 39201

Fontes: 
DGEEC, Estatís ticas  da Educação 2015/2016; INE.

Região

Lisboa e Vale do Tejo

http://www.dgeec.mec.pt/np4/64/


 

 

Elaboração própria após consulta da previsão do número de alunos em Portugal e por regiões, 2016-2022, 
disponível no site: http://www.dgeec.mec.pt/np4/64/ 

De notar que, os dados acima apresentados constam das projeções elaboradas pela Direção-

Geral de Estatísticas da Educação e Ciência que, entre outras atribuições, é responsável pela 

recolha, monitorização, tratamento, produção e divulgação de informação estatística, no 

quadro do Sistema Estatístico Nacional, nas áreas de intervenção do Ministério da Educação. 

Ainda sobre a evolução do ensino secundário, que incluem o ensino profissional, apresenta-se 

abaixo um gráfico que pretender ser suficientemente esclarecedor no que respeita à 

tendência crescente do número de alunos a frequentarem outras modalidades do ensino 

secundário, entre os anos letivos de 2018/2019 e 2021/2022. 

 

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO (OUTRAS MODALIDADES) 
Elaboração própria após consulta da previsão do número de alunos em Portugal e por regiões, 2016-2022, 
disponível no site: http://www.dgeec.mec.pt/np4/64/ 
 

 

Atentos ainda às políticas educativas assumidas pelos diversos governos, nos últimos anos, 

que defendem uma maior representatividade do ensino profissional no nível secundário, é de 

crer que aquele crescimento, verificado na Tabela 3 e Gráfico 1, continue a ser uma tendência 

no âmbito da educação e formação de jovens. 

  

http://www.dgeec.mec.pt/np4/64/
http://www.dgeec.mec.pt/np4/64/


                      

 

 

 

 

 

PARTE II 

ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E 
TURISMO DO CHIADO 

 

  



 

 

Constituição da escola 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado enquadra-se no subsistema de ensino 

das Escolas Profissionais (EP), criadas pelo Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, 

propriedade da sociedade EduChiado, Lda., assume-se como uma instituição de natureza 

privada, que goza de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, sendo que a tutela 

curricular, científica e funcional é da responsabilidade do Ministério da Educação. 

Criada em 28 de fevereiro de 2018 e leciona cursos de nível secundário que atribuem 

diplomas de 12.º ano de escolaridade e nível IV de certificação profissional, permitindo 

também o prosseguimento de estudos superiores ou pós-graduados. A EPHTC pode, nas áreas 

de formação para que está vocacionada, organizar também atividades de educação e 

formação ou outros cursos para os quais tenha autorização de funcionamento. 

 

 

IMAGEM 1 – LOGOTIPO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DO CHIADO 

 

  



                      

 

Organograma funcional 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado figura seguinte a estrutura orgânica da 

e cargos associados. 

 

IMAGEM 2 – ORGANOGRAMA DA ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DO CHIADO 

 

A entidade proprietária tem a responsabilidade de propor a composição da Direção 

Pedagógica em reunião de sócios, para um período de 4 anos letivos. 

O Conselho Pedagógico é composto por um elemento dos membros fundadores da 

EduChiado, Lda., por um elemento da Direção Pedagógica da Escola Profissional de Hotelaria 

e Turismo do Chiado, por um representante da Equipa Pedagógica, por um representante do 

Pessoal não docente, por um representante dos alunos/formandos, por um representante dos 

pais e encarregados de educação, por representantes da comunidade educativa (entidades 

parceiras representativas do tecido empresarial, instituições governamentais e/ou outros 

grupos com justificados interesses deliberativos), considerando-se a representatividade de 

cada cargo o direito a exercer um voto, sendo que em caso de empate, prevalece sempre voto 

manifestado pelo membro da Direção Pedagógica, no uso de voto de qualidade, que aprova o 

PAA, e toda a documentação de natureza pedagógica.  

O órgão de Gestão Administrativa e Financeira, que inclui todas as atividades relacionadas 

tesouraria e contabilidade, é composto pela Gerência da EduChiado, Lda. 



 

 

No âmbito das suas competências, dependem diretamente da Direção da escola toda a Equipa 

Pedagógica (Professores e/ou Formadores), bem como outro pessoal não docente que esteja 

afeto aos demais serviços, que celebrarão relação laboral, com a Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo do Chiado, no estreito cumprimento da legislação em vigore mediante 

orientações que venham a ser deliberadas em sede de reunião da entidade proprietária. 

De ressalvar que todos estes órgãos, anteriormente identificados, dependem direta e 

exclusivamente da Direção Pedagógica, que é único órgão com assento nas reuniões da 

entidade proprietária, fazendo-se representar por um membro da Direção da escola e cuja 

ordem de trabalho contemple, direta ou indiretamente, assuntos relacionados com o seu 

objeto social. 

 

 

 

 



                      

 

Instalações da escola 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado dispõe de instalações que promovam o 

funcionamento pedagógico na modalidade Hotel-Escola. Para isso, conta com dois locais 

diferenciados para as aulas das diferentes componentes da sua oferta formativa.  

A EPHTC possui atualmente vários espaços onde se desenvolvem as atividades educativas, 

espaços esses que estão devidamente apetrechados com todas as condições exigidas pela lei, 

para o seu funcionamento. Para além de salas de aulas normais, dispõe de uma sala de TIC, 

equipamentos tecnológicos e digitais, equipamentos e espaços desportivos/salas de ginástica 

(fruto do protocolo com a Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho), espaços do Hotel, 

incluindo cozinha, restaurante, receção e outros espaços relacionados com a informação e 

operação turística (Hotel Lux Lisboa Park). 

As instalações sitas na Rua da Artilharia Um, 79 são compostas por 4 salas de aula, com, pelo 

menos, 40m2. A sala 5 destina-se a laboratório de informática, com 60m2, equipada no 

mínimo com um computador por cada dois alunos e um para o professor, mobiliário e 

material didático apropriado e de audiovisuais.  

O Átrio de Entrada com 7,80m2 interliga-se com a receção com 11,85m2. Do lado esquerdo, 

encontram-se a secretaria com 10,75m2 e um espaço de Bar e Sala de convívio com 32,10m2 

e um Bar com 6,85m2.  

Do lado direito, está a Sala de professores.  

Próximo do Átrio de entrada, fica localizada a Sala da Direção e Direção Pedagógica.  

As instalações sanitárias cumprem as regras de acesso e adaptabilidade.  

Nas instalações do Lux Lisboa Park Hotel, são lecionadas as aulas da componente prática, de 

forma prioritária. Neste sentido, há a disposição do Hotel-escola a cozinha pedagógica, o 

restaurante principal, dois bares, auditórios, salas de reunião e os diferentes departamentos 

hoteleiros. 

Parcerias com o tecido empresarial e outros protocolos 

O estabelecimento de redes, parcerias e protocolos é fulcral para o sucesso do presente 

Projeto Educativo e desenvolve-se com vista a potenciar novas aprendizagens e 

conhecimentos, capazes de potenciarem a aquisição de competências, pelo que a Escola 



 

 

Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado valoriza a mobilidade e a flexibilidade como 

instrumentos indispensáveis para o desenvolvimento profissional e para o crescimento 

pessoal de todos os alunos/formandos. 

Assim, o tecido empresarial assume particular relevância atendendo às diferentes áreas de 

formação ministradas na Escola, pelo que as parcerias estabelecidas com o mesmo se 

revestem de continuidade ao longo do tempo e têm reconhecimento a nível nacional e 

internacional. 

Entre outras parcerias que possam surgir no futuro, atualmente a Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo do Chiado conta com protocolos celebrados com as seguintes entidades: 

 LUX Lisboa Park Hotel, Lisboa Carmo Hotel, Lisboa Pessoa Hotel, todos eles com 

classificação de 4 estrelas, localizados na cidade de Lisboa; 

 Hotel LUX Mundi, LUX Fátima e LUX Fátima Park, igualmente com 4 estrelas, à 

exceção do Hotel LUX Mundi com 3 estrelas, sitos na localidade de Fátima; 

 Hotel Porto A. S. 1829, sito na cidade do Porto, com a classificação de 4 estrelas; 

 Évora Olive Hotel, em Évora com 4 estrelas. 

A parte prática da formação técnica dos cursos desenvolver-se-á de forma exclusiva nas 

instalações dos parceiros acima identificados, bem como se perspetiva a integração dos 

alunos/formandos nos quadros daquelas entidades após o término dos respetivos ciclos de 

formação. 

Além daquelas parcerias, a salientar ainda os protocolos institucionais a desenvolver com a 

Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia, Instituições de Solidariedade Social, entre 

outras unidades hoteleiras que venha estabelecer parcerias com a Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo do Chiado. 

  



                      

 

Recursos Humanos 

Os professores representam o eixo central da atividade escolar, atendendo ao conjunto de 

competências diferenciadas que vão dos domínios teóricos e pedagógicos até às práticas e 

técnicas profissionais, pelo que a distribuição do serviço docente é pautada por critérios de 

bom aproveitamento de recursos disponíveis, maximizando a rentabilidade dos 

docentes/formadores. Por outro lado, com vista a conseguir uma excelente concretização dos 

objetivos educativos, a distribuição do serviço docente privilegia, sempre que possível, a 

continuidade pedagógica nas áreas sociocultural, científica e técnica. 

Mais particularmente no que concerne aos formadores da área técnica, tecnológica e prática, 

a escola tem preferência em celebrar relações laborais com aqueles que tenham qualificações 

pedagógicas e profissionais para a área e que mantenham a ligação ao tecido empresarial pois 

só assim, se garante uma permanente atualização dos conteúdos e da prática profissional, 

bem como uma fácil colocação dos alunos em contexto de trabalho. 

Assim, a escola, ao nível do corpo docente, apresenta, no presente ano letivo de 2018/2019, 

um número de 11 professores/formadores, prevendo-se a necessidade de alargar aquele 

número no decurso deste triénio de 2018-2021, conforme as necessidades que venham a ser 

a realidade educativa para aquele período. 

Área Número 

Sociocultural 4 

Científica 3 

Técnica 4 

TOTAL 11 

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DO CORPO DOCENTE NO ANO LETIVO DE 2018/2019 

 

De ressalvar que, alguns professores/formadores, devido às qualificações profissionais, 

devidamente comprovadas e reconhecidas no quadro das habilitações exigidas para o 

exercício de funções docentes ou de formadores, podem acumular serviço docente em mais 

que uma área de formação. 

No que concerne ao corpo não docente, a distribuição do serviço privilegia a experiência, 

especialmente quando se trata de funções específicas, como o serviço de reprografia, 



 

 

telefone e biblioteca, não se menosprezando as competências administrativas e financeiras 

necessárias para o desempenho daquelas tarefas. Ainda a referir a existência de um Serviço 

de Psicologia e Orientação. Assim, para o ano letivo de 2018/2019, a Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo do Chiado, conta com 7colaboradores 

Área Número 

Técnico Superior e Psicóloga 1 

Técnico Administrativo/Operacional 2 

TOTAL 3 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE NO ANO LETIVO DE 2018/2019 

 

 

  



                      

 

 

 

 

 

PARTE III 

PROPÓSITOS EDUCATIVOS E OFERTA 
FORMATIVA  



 

 

Missão, visão e objetivos 

A missão da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado está ancorada num conjunto 

de valores assente nos princípios de qualidade, exigência, rigor e responsabilidade cívica. 

É sua missão prestar um serviço educativo de qualidade dotando, todos e cada um, das 

ferramentas que permitam a aquisição de competências nos domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor, qualificando os seus alunos para o prosseguimento de estudos ou para a 

integração no mundo do trabalho, conducentes ao exercício de uma cidadania ativa, num 

ambiente de humanismo e responsabilidade, pautado por elevados padrões de exigência, e 

ser impulsionadora da formação ao longo da vida. 

A visão da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado é ser, a médio e longo prazo, 

reconhecida na atividade da formação profissional como uma escola de referência nas áreas 

que ministra. 

É propósito da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado combater o risco de 

abandono e insucesso escolares, providenciando respostas diversificadas e orientações que 

possibilitem a certificação escolar e/ou profissional, bem como o prosseguimento de estudos; 

assegurar o reforço da ligação escola-comunidade local, através de um maior 

comprometimento dos Encarregados de Educação/Famílias no acompanhamento dos seus 

educandos e, por outro lado, estabelecendo uma circulação mais eficaz da informação; e, por 

último, apostar no reforço constante da promoção das parcerias com as empresas e 

instituições locais e, sempre que possível, a nível nacional e internacional. 

Porque não basta acumular saber, sendo necessário utilizar, transferir e reinvestir o saber 

adquirido, propomo-nos valorizar também um ensino orientado para as competências, 

estas traduzidas na capacidade de um indivíduo utilizar os seus recursos cognitivos múltiplos 

para, face a situações novas mais ou menos complexas, poder agir da melhor forma. O 

desenvolvimento de competências é o moderno desafio da escola que, durante muito tempo 

limitou o seu papel à instrução, à transmissão de conhecimentos, descurando a mobilização 

e transferência de conhecimentos fora do contexto escolar. A todos estes desafios 

procuraremos saber responder. 

  



                      

 

Metas educativas 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado é uma escola profissional reconhecida 

pelo Ministério da Educação, com autorização de funcionamento para a ministração de cursos 

profissionais e de educação formação, nas áreas da Hotelaria e Restauração e do Turismo e 

Lazer. Estas ofertas integram-se no Catálogo Nacional de Qualificações, instrumento de gestão 

estratégica de qualificações de nível não superior que integra o Sistema Nacional de 

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

implementação do Quadro Europeu de Qualificações e ainda do Quadro Nacional de 

Qualificações. 

A EPHTC no âmbito do seu projeto educativo assume o conjunto de linhas gerais de 

orientação a seguir descritas, suportadas em três eixos prioritários de atuação: 

 Eixo 1 – Promover o sucesso dos alunos / formandos da EPHTC 

Combater o risco de abandono e insucesso escolares, considerando o aluno como sendo 

o centro de toda a atividade da escola e providenciando respostas diversificadas e 

orientações que possibilitem a certificação escolar e/ou profissional, bem como o 

prosseguimento de estudos.  

Desenvolver um ensino orientado para as competências quer cognitivas quer sócio 

emocionais, não limitando o seu papel à instrução e à transmissão de conhecimentos, 

mas recorrendo também à mobilização e transferência de conhecimentos fora do 

contexto escolar. 

 Eixo 2 – Reforçar a relação da EPHTC com a comunidade e o tecido empresarial com 

que interage 

Assegurar o reforço da ligação escola-comunidade local, através de um maior 

comprometimento dos Encarregados de Educação/Famílias no acompanhamento dos 

seus educandos e, por outro lado, estabelecer uma circulação mais eficaz da informação. 

Apostar na consolidação e reforço constante da promoção das parcerias com as 

empresas e instituições locais e, sempre que possível, a nível nacional e internacional e 

definir os momentos e formas de auscultação dos stakeholders internos e externos 

quanto à análise da qualidade dos serviços prestados e quanto às necessidades 

formativas futuras. 



 

 

 Eixo 3 – Otimizar os recursos e procedimentos de gestão escolar da EPHTC 

Melhorar os procedimentos de gestão e de organização escolar, criar manuais de 

procedimentos nos serviços, formar os recursos humanos, otimizar os sistemas de 

comunicação internos, clarificar normas e procedimentos, instituir novos procedimentos 

e formas de acompanhamento, e rentabilizar recursos. 

Definir formas de registo e de evidências a considerar nos processos de avaliação. 

Considerando a análise realizada ao contexto e as linhas gerais de orientação a Escola 

Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado assume como Objetivos Estratégicos, que 

orientam a sua atividade, os seguintes: 

 Garantir o sucesso escolar e educativo; 

 Capacitar os alunos para o exercício profissional qualificado e para o prosseguimento 

de estudos; 

 Reforçar a relação da EPHTC com a comunidade escolar e o tecido empresarial; 

 Ser reconhecida como Escola de referência nas áreas de formação que ministra. 

Relativamente à Oferta Formativa a EPHTC considera as áreas da Hotelaria e Restauração e do 

Turismo e Laser como nucleares. 

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

EFP 

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

 Garantir o sucesso escolar e educativo; 

 Capacitar os alunos para o exercício profissional qualificado e para o prosseguimento 

de estudos; 

 Reforçar a relação da EPHTC com a comunidade escolar e o tecido empresarial; 

 Ser reconhecida como Escola de referência nas áreas de formação que ministra. 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado identificou os objetivos operacionais e 

metas a alcançar a um e três anos conforme quadro seguinte: 

 

 

 

 



                      

 

Objetivos Operacionais 
Metas 

1 ano 3 anos 

Taxa de Conclusão dos Cursos no mínimo de 70%  70% 75% 

Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho no mínimo de 65% 65% 70% 

Taxa de Diplomados a prosseguir estudos no mínimo de 10% 10% 15% 

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

50% 
50% 65% 

Assegurar o crescimento da média de Satisfação dos empregadores  3,3 3,5 

Assegurar o crescimento do grau de satisfação dos stakeholders internos 3,5 3,6 

Assegurar o crescimento do grau de satisfação dos stakeholders externos 3,5 3,6 

Promover a realização de Projetos com Instituições/Entidades e a interação da 

Escola com a comunidade 
3 6 

Cumprir o Plano de Formação para pessoal docente e outros colaboradores 100% 100% 

TABELA 6 – OBJETIVOS OPERACIONAIS. 

 

 

Definição do Conjunto de Indicadores a Utilizar Face aos Objetivos e Metas a Alcançar 

na Gestão da Oferta de EFP 

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

operacionais e os indicadores e metas a atingir pela Escola Profissional de Hotelaria e 

Turismo do Chiado, tomando como referência a situação atual e a evolução perspetivada 

a um e a três anos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos Operacionais Indicadores 

Ponto de Partida Metas a Alcançar 

Ano Letivo Ciclo Ano Letivo Ciclo Formativo 

2019-2020 2018-

2021 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-

2021 

2019-

2022 

2020-

2023 

Taxa de Conclusão dos 

Cursos no mínimo de 

70%  

Indicador EQAVET 4 a) 

Taxa de conclusão dos 

Cursos 

 

ND 

   

70,0% 73,0% 75,0% 

Taxa de Absentismo 6,4 %  6,0% 5,5% 5,0%    

Taxa de Desistência 10,3%  10,0% 9,0% 8,0%    

Taxa de Módulos/UFCD 

em atraso 
11,1%  10,0% 9,0% 8,0%    

Taxa de alunos com 

Módulos/UFCD em 

atraso 

36,9% 
 

30,0% 25,0% 20,0% 
   

Taxa de Colocação no 

Mercado de Trabalho no 

mínimo de 65% 

Indicador EQAVET 5 a) 

Taxa de colocação no 

mercado de trabalho 

 

ND 

   

65,0% 68,0% 70,0% 

Taxa de Diplomados a 

prosseguir estudos no 

mínimo de 10% 

Indicador EQAVET 5 a) 

Taxa de 

prosseguimento de 

estudos 

 

ND    10,0% 12,5% 15% 



                      

 

Objetivos Operacionais Indicadores 

Ponto de Partida Metas a Alcançar 

Ano Letivo Ciclo Ano Letivo Ciclo Formativo 

2019-2020 2018-

2021 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-

2021 

2019-

2022 

2020-

2023 

Taxa de diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

curso no mínimo de 50% 

Indicador EQAVET 6 a) 

Taxa de diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

Curso/AEF 

 

ND    50,0% 60,0% 65,0% 

Assegurar o crescimento 

da média de satisfação 

dos empregadores 

Indicador EQAVET 6 b3) 

Média de satisfação dos 

empregadores 

 

ND 

   

3,3 3,4 3,5 

Assegurar o crescimento 

da média de satisfação 

dos stakeholders 

internos 

Grau de satisfação do 

aluno 
3,5  3,5 3,5 3,6 

   

Grau de satisfação dos 

colaboradores 
ND  3,4 3,5 3,6 

   

Assegurar o crescimento 

da média de satisfação 

dos stakeholders 

externos 

Grau de satisfação das 

Entidades de FCT 
ND  3,4 3,5 3,6 

 

Grau de satisfação dos 

pais e encarregados de 

educação 

3,6  3,6 3,6 3,7 
   

Promover a realização de 

Projetos com 

Nº de Projetos 

realizados com 
2  3 4 6    



 

 

Objetivos Operacionais Indicadores 

Ponto de Partida Metas a Alcançar 

Ano Letivo Ciclo Ano Letivo Ciclo Formativo 

2019-2020 2018-

2021 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-

2021 

2019-

2022 

2020-

2023 

Instituições/ Entidades e 

a interação da Escola 

com a comunidade 

Instituições/ Entidades  

Assegurar a execução do 

Plano de Formação – 

Docentes e outros 

Colaboradores 

Nº de Ações do Plano 

de Formação - 

Docentes e outros 

Colaboradores 

4  5 6 8 

   

TABELA 7 – METAS A ALCANÇAR 2018-2023. 



                      

 

Cursos e áreas de formação 

Atendendo à vocação da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, os cursos e 

áreas de formação a propor junto do ministério competente serão dafamília profissional da 

Hotelaria e Turismo, porém, outras famílias profissionais poderão ser tidas em conta ao longo 

da existência da escola, a fim de colmatar as necessidades do mercado de trabalho, mediante 

auscultação dos parceiros empresariais e institucionais. 

Nestes termos, para otriénio 2018 - 2021, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do 

Chiado apresenta, no leque da sua oferta formativa, cursos profissionais, de nível IV, 

exclusivamente das áreas da hotelaria e turismo. 

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL IV (triénio 2018 - 2021) 

Designação 
Número de 

turmas 

Número de 

alunos 

Técnico de Restauração: variante Restaurante/Bar 1 24 

Técnico de Restauração: variante Cozinha/Pastelaria 1 24 

Técnico de Informação e Animação Turística 1 24 

Técnico de Turismo 1 24 

TABELA 8– OFERTA EDUCATIVA PARA O TRIÉNIO 2018 – 2021.  



 

 

 

 

 

 

PARTE IV 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 



                      

 

Critérios orientadores da gestão e organização escolar 

A gestão e organização escolar são orientadas por critérios claros e transparentes, sendo 

estes definidos, exclusivamente, pela Direção Pedagógica da escola, tendo em conta a 

legislação em vigor e a autonomia pedagógica que a confere, ainda que a definição destes 

critérios seja fruto de uma reflexão sobre a prática, a cultura e o contexto em que a escola se 

insere. 

Fase de Planeamento  

• As políticas europeias, nacionais e regionais são refletidas nos objetivos/metas 

fixados pela EPHTC. 

• Os objetivos e metas são explicitamente fixados e supervisionados. 

• Os stakeholders relevantes são consultados regularmente para identificar 

necessidades de oferta formativa e participar no processo de definição dos 

objetivos estratégicos da EPHTC.  

• As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade 

estão explicitamente atribuídas. 

• Os profissionais participam desde o início do processo no planeamento dos 

diferentes aspetos da oferta formativa, nomeadamente no que se refere ao 

processo de garantia da qualidade. 

• A EPHTC organiza o processo de autoavaliação, em consenso com os stakeholders 

relevantes, com base na informação resultante dos resultados obtidos pelos 

indicadores definidos. 

• A EPHTC planeia iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP. 

• A EPHTC implementa um sistema de garantia da qualidade explícito e 

transparente. 

Fase de Implementação  

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

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

• São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a 

cabo as ações planeadas. 

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

desenvolvimento de competências e de melhoria do desempenho. 



 

 

• Os profissionais frequentam regularmente ações de formação e desenvolvem 

cooperação com os stakeholders externos com vista à melhoria da qualidade e ao 

reforço do seu desempenho. 

• As mudanças introduzidas são implementadas de acordo com planos de melhoria 

definidos. 

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

conformidade com o processo de autoavaliação definido. 

Fase de Avaliação 

 A autoavaliação é efetuada periodicamente por iniciativa da EPHTC e utiliza o 

referencial consensualizado com os stakeholders internos e externos para identificar 

as melhorias a introduzir. 

 As melhorias a introduzir tomam também em consideração a satisfação dos 

stakeholders. 

 Estão instituídos mecanismos para o envolvimento dos stakeholders internos e 

externos na avaliação e discussão dos resultados. 

 São observados mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos 

definidos. 

Fase de Revisão  

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

stakeholders a EPHTC efetua, através da adoção de melhorias, a revisão do planeado. 

 A EPHTC, a partir da análise contextualizada dos resultados dos indicadores definidos 

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

na gestão da Escola. 

 Os resultados da avaliação e os da revisão consensualizados com os stakeholders são 

tornados públicos. 

 

Constituição de turmas 

O critério de constituição de turmas obedece às seguintes disposições: 

1. A constituição de turmas é feita de acordo com as orientações do Ministério da 

Educação; 



                      

 

2. As turmas são constituídas por um número mínimo de 24 alunos/formandos e um 

número máximo de 28; 

3. A constituição ou a continuidade de turmas com número inferior ao limite mínimo 

definido por lei carece de autorização dos serviços do Ministério da Educação e 

Ciência competentes; 

4. As turmas que integrem alunos/formandos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau 

de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos/formandos, não 

podendo incluir mais do que dois alunos/formandos nestas condições; e, 

5. Deverá garantir-se a continuidade das turmas no respetivo ciclo de formação, exceto 

em situações devidamente fundamentadas. 

As vagas existentes na escola são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos 

alunos/formandos, de acordo com os seguintes critérios: 

1. Perfil do aluno/formando, de acordo com o curso em questão, analisado a partir de 

entrevistas com profissionais dos serviços de psicologia, testes de despiste 

vocacional, testes de aplicação de conhecimentos e dinâmica de grupos; 

2. Candidatos mais novos; 

3. Percurso escolar do aluno/formando, valorizando a classificação final obtida nas 

disciplinas que mais se relacionam com o prosseguimento de estudos no curso a que 

se candidata; e, 

4. Género menos representado na turma, de modo a garantir uma maior 

heterogeneidade e igualdade de oportunidades e de género. 

 

Elaboração de horários escolares 

Os critérios para a elaboração de horários escolares são da competência da Direção 

Pedagógica. 

Ainda que possam vir a ser atendidas as necessidades de transporte e/outras que venham a 

ser invocadas, as atividades letivas funcionam, preferencialmente, em dois períodos de 

acordo com a seguinte mancha horária: 



 

 

Período Início Fim 

Manhã 8h30 13h20 

Tarde 13h30 18h20 

TABELA 9- MANCHA HORÁRIA DA ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DO CHIADO 

 

As atividades letivas decorrem de acordo com os seguintes critérios: 

a. A distribuição dos tempos letivos deve ser feita de modo a que a concentração máxima 

das atividades escolares das turmas seja, preferencialmente, no turno da manhã; 

b. O limite do tempo mínimo admissível entre o último tempo do turno da manhã e o 

primeiro tempo do turno da tarde é de 60 minutos; 

c. No caso das disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias por 

semana, deverá evitar-se que sejam lecionadas em dias consecutivos e no caso de 

impossibilidade, deverá evita-se que uma das aulas seja no último tempo de um dia e a 

outra no primeiro tempo do dia seguinte; 

d. Os horários das turmas poderão ser alterados pontualmente para efeitos de substituição 

de aulas, resultante das ausências dos professores e/ou formadores; 

e. As aulas de apoio (aulas de recuperação e aulas de apoio à Prova de Aptidão Profissional) 

a prestar aos alunos/formandos devem ser lecionadas (acrescentadas) ao horário 

atribuído à turma; 

f. As aulas da disciplina de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o 

período definido para almoço, no horário da respetiva turma; 

g. Sempre que admitidos desdobramentos de uma turma, deve evitar-se a existência de 

tempos desocupados no horário dos alunos/formandos; e, 

h. A carga horária das turmas deve ter em conta que não pode exceder as 1100 horas 

anuais, as 35 horas semanais e as 7 horas diárias, exceto em situações claramente 

fundamentadas. 

 



                      

 

Recrutamento e seleção de professores, formadores e pessoal não 
docente 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado tem particular cuidado com a seleção 

dos professores e formadores que ministram as diferentes áreas de formação, bem como com 

o pessoal não docente que recruta para garantir qualidade na prestação dos seus serviços.  

A seleção dos professores das áreas sociocultural e científica obedece aos requisitos 

legalmente definidos pelo Ministério da Educação, a saber: 

a. Habilitação Profissional; e, 

b. Graduação Profissional. 

Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012. De 27 de junho, na redação em vigor, pelo que em caso de igualdade na 

graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de preferências: 

a) Candidatos com classificação profissional mais elevada; 

b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a 

profissionalização; 

c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da 

profissionalização; e, 

d) Candidatos com maior idade. 

 

Nos casos em que não existam candidatos com aqueles requisitos, poderá a Escola 

Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, admitir candidatos com habilitação própria, 

nos termos da legislação em vigor, considerando-se para o efeito: 

a. Habilitação académica; e, 

b. Classificação académica. 

A seleção dos formadores da área técnica, tecnológica e prática obedece aos requisitos abaixo 

enumerados: 

a. Certificado de Competências Pedagógicas (Certificado de Aptidão Profissional); 

b. Habilitação académicas relevantes; 

c. Percurso profissional; e, 

d. Entrevista. 



 

 

A seleção de pessoal não docente obedece aos requisitos abaixo identificados:  

a. Habilitação académicas relevantes; 

b. Experiência profissional; e, 

c. Entrevista. 

 

Horário de trabalho dos professores, formadores e pessoal não 
docente 

O horário de trabalho dos professores rege-se pelos seguintes critérios: 

1. A componente letiva será definida no início de cada ano letivo, atendendo às 

reais necessidades de Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado; 

2. A componente letiva a constar no horário semanal de cada professor/formador, 

com contrato de trabalho sem termo, a termo certo ou incerto,é de 22 horas 

letivas e 11 horas não letivas, perfazendo um total de 35 horas semanais; 

3. Em situações devidamente fundamentadas, o número de horas letivas daquele 

contrato de trabalho poderá atingir, no máximo, as 28 horas letivas; 

4. Nos casos de atribuição de componente letiva em horário semanal incompleto, a 

professores/formadores com contrato de trabalho sem termo, a termo certo ou 

incerto, será feita a respetiva proporção para o cálculo das horas não letivas; 

5. A componente não letiva abrange a realização de trabalho individual da 

responsabilidade do professor/formador e a prestação de trabalho a realizar na 

escola, sendo aplicada a proporcionalidade do número de horas não letivaspara 

o respetivo cálculo; 

6. Poderá a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado admitir 

professores e/ou formadores em regime de prestação de serviços, os quais não 

estão obrigados ao cumprimento da componente não letiva; 

7. Independentemente do vínculo laboral celebrado com a Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo do Chiado, todos os professores e formadores estão 

obrigados ao cumprimento do horário de trabalho atribuído, salvaguardando-se 

as impossibilidades contempladas na lei e devidamente justificadas nos termos e 

prazos estipulados; 

8. Sendo previsível a impossibilidade de cumprir integral ou parcialmente com o 

horário de trabalho atribuído, deverá o professor e/ou formador em causa 



                      

 

informar a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, imediatamente 

ao momento em que assuma como certa aquela ausência, a fim de recorrer à 

sua substituição, podendo inclusive apresentar solução de permuta, desde que 

concordada pelas partes e autorizada pela Direção Pedagógica; 

9. Não sendo viável, ao professor e/ou formador, cumprir com o estipulado no 

número anterior, dentro de um prazo razoável, a Direção Pedagógica procurará 

sempre minimizar os efeitos que tal falta possa ter efeito no normal e regular 

funcionamento das aulas; 

10. Em qualquer das situações previstas nos dois números anteriores, o 

professor/formador que não cumpra com o horário de trabalho atribuído, 

deverá assegurar a reposição da(s) aula(s) na semana seguinte, mediante 

disponibilidade de horário da turma e sempre com conhecimento da Direção 

Pedagógica; 

11. Ficam obrigados ainda, os professores/formadores, independentemente do 

vínculo laboral celebrado com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do 

Chiado, de comparecerem às reuniões para as quais sejam convocados, sendo 

que no caso dos professores/formadores em regime de prestação de serviços, 

estes serão abonados, no respetivo mês em que a(s) mesma(s) ocorra(m), de 

acordo com a duração das reuniões, porém, essa retribuição é sempre, no 

máximo, de 2 horas letivas por cada reunião; 

12. Os cargos exercidos na coordenação de curso e/ou direção de turma incluem-se 

na componente letiva de trabalho, sendo consideradas sempre: 

a) 3 horas letivas semanais para coordenação de curso; 

b) 2 horas letivas semanais para direção de turma; e, 

c) Caso o número de turmas por curso reduzido ou o número de 

alunos/formandos inferior a 30, ao cargo de coordenação de curso é 

atribuído um crédito total de 2 horas semanais. 

13. O horário de trabalho de cada professor/formador deve incluir, pelo menos, um 

período de 60 minutos para almoço. 

 

O horário de trabalho do pessoal não docente atende às necessidades de funcionamento e 

expediente da escola, o qual poderá ser ajustado sempre que necessário, todavia, abaixo 

apresenta-se, em termos gerais, a mancha horária do horário de trabalho destes funcionários. 



 

 

Serviço Horário de serviço Horário dos funcionários 

Portaria / Reprografia 8h00 – 19h00 
8h00 – 16h00 

11h00 – 19h00 

Bar 9h15 – 16h30 
9h00 – 17h00 

Secretaria 9h30 – 16h30 

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00 

TABELA 10 – HORÁRIO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DO CHIADO 

 

Distribuição de funções docentes 

A distribuição das funções docentes deverá verificar os seguintes critérios: 

1. A distribuição de serviço docente é da competência da direção da escola; 

2. A docência da componente de formação sociocultural e da componente de 

formação científica é assegurada por professores com qualificação profissional 

para a docência, no respetivo grupo de recrutamento; 

3. Nos casos da componente de formação sociocultural e na componente de 

formação científica em que não exista grupo de recrutamento constituído para 

determinada disciplina, a docência é assegurada por professores com habilitação 

própria reconhecida pelo Ministério da Educação para a área em causa; 

4. A docência da componente de formação técnica, tecnológica e prática é 

assegurada, preferencialmente, por formadores que tenham experiência 

profissional e/ou empresarial e sejam detentores de adequada formação 

pedagógica, nomeadamente, possuem o Certificado de Competências 

Pedagógicas (Certificado de Aptidão Profissional); 



                      

 

5. Sempre que não existam motivos que justifiquem a substituição de um 

professor/formador numa turma, deve garantir-se a continuidade do mesmo; 

6. A distribuição de serviço deve ter em conta o perfil do professor/formador e a 

sua competência profissional, o empenhamento pessoal, o cumprimento dos 

deveres pedagógico-didáticos e a respetiva identificação com o Projeto 

Educativo da Escola, tendo em conta a resposta às necessidades da turma; 

7. O diretor de turma deve ser escolhido pela direção da escola, preferencialmente, 

entre os professores profissionalizados, que lecionem uma disciplina onde 

estejam inscritos todos os alunos/formandos da turma, para o período daquele 

ano letivo; 

8. Sempre que não existam motivos que justifiquem a substituição de um diretor 

de turma, deve garantir-se a continuidade do mesmo na turma; 

9. O coordenador de curso é designado pela direção da escola, ouvido o Conselho 

Geral, preferencialmente de entre os professores/formadores que lecionem as 

disciplinas da componente de formação técnica; 

10. O coordenador de curso deverá ser nomeado para um período de 3 anos, findo o 

qual poderá ser reconduzindo para igual período; 

11. O professor/formador nomeado, no início do ano letivo, pela direção da escola 

para a orientação da Prova de Aptidão Profissional (PAP), é designado entre 

aqueles que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica, tendo 

em conta a sua área de formação e a respetiva experiência profissional; 

12. Aquela nomeação fica sujeita à acumulação de 2 horas letivas, naquele ano 

letivo, que serão adicionadas ao horário de trabalho do professor/formador e da 

turma acompanhada; 

13. Aquele professor/formador fica ainda responsável pela orientação da Formação 

em Contexto de Trabalho (FCT), a desenvolver ao longo do 3.º período letivo em 

data a designar; e, 

14. Não haverá lugar ao pagamento de horas devidas pelo acompanhamento da 

FCT, em virtude da redução da componente letiva atribuída anteriormente, 

porém, são devidas todas as despesas de deslocação devidamente comprovadas. 

 



 

 

Distribuição de funções não docentes 

As funções não docentes são asseguradas no estreito cumprimento das atribuições inerentes 

ao desempenho da carreira e categoria profissional dos funcionários. 

 

 



                      

 

Parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho 

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) integra, sob a coordenação e o acompanhamento 

da escola, um conjunto diversificado de atividades profissionais, que visam a aquisição de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para o perfil profissional 

visado pelo curso frequentado pelo aluno/formando. 

A organização e o desenvolvimento da Formação em Contexto de Trabalho pauta-se por: 

1. Um Plano de Trabalho Individual, elaborado em conjunto pelas partes 

envolvidas e assinado pelo órgão competente da escola, pela entidade 

parceira que recebe o aluno/formando, pelo aluno/formando e pelo 

respetivo Encarregado de Educação, caso o aluno/formando seja menor de 

idade. Este Plano de Trabalho Individual engloba os objetivos, o conteúdo, a 

programação, o período, o horário e o local de realização das atividades, as 

formas de monitorização e acompanhamento dos alunos/formandos, a 

avaliação dos mesmos, a identificação dos responsáveis e os direitos e 

deveres de todas as partes envolvidas; 

2. A dinamização de ações de formação, testemunhos de alunos/formandos 

que já terminaram os ciclos de formação, esclarecimentos de técnicos 

especialistas externos à escola; 

3. A elaboração de um portefólio com o perfil do curso e o respetivo plano 

curricular para as entidades parceiras, bem como o regulamento da FCT; 

4. Convite às entidades parceiras para visitarem a escola e testemunharem o 

envolvimento dos alunos/formandos ao longo do seu processo educativo; e, 

5. A concretização de vários momentos intercalares de avaliação ao longo de 

toda a Formação em Contexto de Trabalho. 

 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado pretende selecionar entidades 

parceiras de referência, de modo a garantir qualidade profissional ao longo da Formação em 

Contexto de Trabalho. 

A seleção das entidades parceiras pauta-se pelos seguintes critérios: 

1. Parceria contínua ao longo do ano letivo; 



 

 

2. Reconhecimento público da entidade parceira, não só a nível regional, mas 

também nacional e internacional; 

3. Potencial empregador para o aluno/formando; 

4. O quadro de recursos humanos da entidade parceira, tendo preferência pelas 

que integram técnicos na área do curso em que se desenvolve a Formação em 

Contexto de Trabalho; e, 

5. Contributo para a execução do Plano Individual do aluno/formando, articulado 

entre a escola e a entidade parceira. 

  



                      

 

 

 

 

 

PARTE IV 

AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA GARANTIA 
DA QUALIDADE 

  



 

 

Avaliação e monitorização 

A avaliação externa, a autoavaliação e a monitorização permanente fazem parte das 

práticas da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, razão pela qual esta se 

compromete, desde o primeiro momento, a adotar medidas que vão ao encontro do processo 

de avaliação: o Sistema de Gestãode Qualidade (SGQ), alinhado com o Quadro EQAVET, 

aplicado ao ensino, o que implicará uma auditoria externa e a definição de um plano 

estratégico de ação. 

De notar que, também a autoavaliação de escola é um procedimento incontornável face às 

dinâmicas atuais e às exigências do sistema, pelo que analisar e refletir sobre o desempenho e 

funcionamento de uma escola deve ser um ato recorrente e plenamente participado, até 

porque a importância deste processo advém de regulação que requer a implementação de 

estratégias que conduzam à melhoria da qualidade da escola, quer ao nível dos processos de 

suporte, quer ao nível dos processos pedagógicos, assim o próprio Projeto Educativo, como 

um instrumento promotor de maior qualidade da acção educativa, carece de avaliação. 

Como o Projeto Educativo assenta em parâmetros de eficácia, coerência, pertinência, 

prestação de contas e divulgação de boas práticas, só é possível verificar que este obedece 

a esses parâmetros através de uma avaliação realizada anualmente numa vertente 

qualitativa e quantitativa e que dará lugar a um Relatório de Avaliação de Desempenho. 

Diagnóstico da Situação Face aos Referentes do Processo de Alinhamento EQAVET 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do 

Chiado realizou o diagnóstico ao estado de 

alinhamento do seu sistema de gestão face ao 

sistema de garantia da qualidade definido pelo 

quadro EQAVET, considerando dois referentes: o 

referencial para alinhamento e os indicadores 

EQAVET selecionados pela ANQEP. 

No referencial para o alinhamento são consideradas 

as fases do ciclo da qualidade, os critérios de 

qualidade e os descritores indicativos como 

esquematicamente se representa na figura. 

 

GRÁFICO 2 – PROCESSO DE ALINHAMENTO 

 



                      

 

 

 

 

Quanto aos Indicadores selecionados pela ANQEP estão apresentados no quadro seguinte: 

Indicador Definição Operacional 

Nº 4 - Taxa de conclusão em 

cursos de EFP 

a) percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP 

inicial (isto é, aqueles que obtêm uma qualificação) em relação ao total 

dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos. 

Nº 5 - Taxa de colocação 

após conclusão dos cursos 

de EFP 

a) proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e 

que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo nível 

universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a 

conclusão do curso. 

Nº 6 - Utilização das 

competências adquiridas no 

local de trabalho 

a) percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e 

que trabalham na respetiva área profissional. 

b3) percentagem de empregadores de um determinado setor que estão 

satisfeitos com os alunos/formandos que completaram um curso de EFP. 

TABELA 11 – QUADRO COM OS INDICADORES SELECIONADOS PELA ANQEP.  

Face ao Referencial para o Alinhamento EQAVET 

Relativamente ao referencial a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado realizou o 

diagnóstico tendo em consideração os quatro critérios de conformidade relacionados com as 

quatro fases do ciclo da qualidade e com os dois critérios de natureza transversal. 

A fase de Planeamento parte de uma análise interna de autoavaliação, que identifica “onde 

estou” e projeta o caminho a seguir pela EPHTC de modo a definir, “para onde quero ir”, 

“quando”, “com que meios” e com “que responsáveis”. 

Nesta fase a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado tem vindo progressivamente 

a envolver os stakeholders internos e externos na definição dos objetivos estratégicos, bem 

como na definição da oferta formativa. Esta integra-se no Catálogo Nacional de Qualificações, 

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

Sistema Nacional de Qualificações que é desenvolvido em consonância com as políticas 

definidas pelo Quadro Europeu e Nacional de Qualificações. 

No planeamento da oferta formativa têm sido definidos os objetivos, os indicadores e metas a 

1 ano, parcerias, responsabilidades e respetiva calendarização. 



 

 

A fase de Implementação da execução da oferta formativa tem por base o Plano de 

Atividades, os recursos e as parcerias estabelecidas que incluíam outros operadores de EFP, 

nomeadamente com a Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho. 

Tem sido assegurada a participação dos alunos em projetos de diferente âmbito, 

nomeadamente a nível local e nacional. 

Ao nível da aquisição e/ou reforço de competências profissionais têm ocorrido pontualmente 

ações de formação, embora não enquadradas num Plano de Formação. 

Na fase de avaliação a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado procede à 

avaliação das atividades e dos resultados, através da análise que os responsáveis identificados 

para a operacionalização, monitorização e avaliação executam com os stakeholders internos, 

embora não utilizando totalmente os descritores/práticas de gestão e os indicadores EQAVET. 

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

sem explicitação e sistematização das metodologias de recolha e de análise. Nomeadamente 

no âmbito do sucesso educativo a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado tem 

vindo a fazer uma avaliação monitorizando o número de desistências, o absentismo e o 

número de módulos em atraso. 

Na revisão do que foi planeado, visando a definição das ações de melhoria a implementar, 

tem sido considerado os resultados da avaliação efetuada pela Escola. A revisão e as ações de 

melhoria identificadas não decorrem da aplicação total dos descritores/práticas de gestão 

nem dos resultados dos indicadores EQAVET, nomeadamente do feedback sobre a satisfação 

dos pais/encarregados de educação e das entidades de FCT. 

Os resultados da avaliação e da revisão não têm sido divulgados de forma pública no sítio 

institucional. 

Para completar o diagnóstico de alinhamento, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do 

Chiado analisou os dois critérios de conformidade transversais: “Dialogo Institucional para a 

Melhoria Contínua da oferta de EFP” e “Aplicação do Ciclo de Garantia e Melhoria da 

Qualidade da Oferta de EFP”.  

Relativamente ao primeiro, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado tem 

desenvolvido um diálogo informal com os stakeholders internos e externos sobre a qualidade 

da oferta de EFP e sua melhoria contínua, contudo essa informação não tem sido tratada de 

forma sistemática nem disponibilizada no sítio institucional da Escola. 



                      

 

Quanto ao segundo, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado tem vindo a 

implementar anualmente o ciclo de garantia e melhoria da qualidade com as lacunas nas 

práticas de gestão e indicadores identificadas anteriormente. 

Face aos Indicadores EQAVET 

Relativamente à aplicação e monitorização do conjunto de indicadores EQAVET selecionados 

pela ANQEP que a seguir se transcrevem:  

Indicador EQAVET 4a) – Conclusão dos Cursos; Indicador EQAVET 5a) – Colocação após 

Conclusão dos Cursos; Indicador 6a) – Diplomados a exercer profissões relacionadas com o 

curso/AEF e Indicador EQAVET 6b3) – Satisfação dos Empregadores 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado não os tem praticado dado que iniciou 

a sua atividade no ano letivo de 2018/2019 e, por conseguinte, ainda não concluiu um ciclo de 

formação. 

Opções Tomadas no Processo de Alinhamento 

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

identificadas a EPHTC reconhece que é necessário desenvolver um conjunto de ações 

descritas no Plano de Ação com as seguintes opções e objetivos, a tomar no processo de 

alinhamento EQAVET: 

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

qualidade; 

 melhorar a EFP com base nos instrumentos de garantia da qualidade previstos no 

EQAVET; 

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

reflexão e a autoavaliação; 

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

pedagógica dos recursos humanos;  

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

externos no processo de melhoria contínua;  

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

forma a responder à necessidade dos empregadores e dos alunos; 

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

de revisão; 



 

 

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

empregadores e sociedade em geral; 

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

Relativamente aos indicadores EQAVET a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado 

vai proceder ao seu alinhamento com o quadro de referência implementando a recolha e 

análise dos 4 indicadores nele definidos: Indicador 4 a) – Taxa de Conclusão, Indicador 5 a) – 

Taxa de Colocação, Indicador 6 a) – Taxa de Diplomados a Exercer Profissões Relacionadas 

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

Com a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade EQAVET a Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo do Chiado assume o compromisso de desenvolver mecanismos, 

procedimentos e instrumentos que potenciem uma cultura de gestão baseada na qualidade e 

melhoria contínua, contribuindo para o aumento das competências, conhecimentos e 

reconhecimento dos alunos, bem como das entidades empregadoras e parceiros. 

De garantia da qualidade a adaptar em resultado do processo de alinhamento EQAVET 

Explicitação das metodologias para a participação dos Stakeholders 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado desenvolveu mecanismos e 

ferramentas que permitem a recolha periódica das opiniões e sugestões de melhoria dos 

stakeholders, de forma a monitorizar a sua participação no processo de melhoria contínua da 

formação. 

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

Estratégica e nas reuniões do Conselho Pedagógico, bem como aquando da avaliação da 

formação em contexto de trabalho. 

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

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

implementação, avaliação e revisão. 

 

 

 

 



                      

 

 

Sede Identificação dos Stakeholders  
Periodicidade de 

Reuniões 

Conselho de 

Orientação 

Estratégica 

Diretor da Escola 

Diretor Pedagógico 

Responsável pela Qualidade 

Representantes das Entidades empregadoras 

Representantes das Entidades enquadradoras de estágio 

Representante do poder local 

Representante do corpo docente 

Representante de pais/encarregados de educação  

Representante de alunos  

Representante do pessoal não docente 

Bianual 

Conselho 

Pedagógico 

Diretor Pedagógico 

Coordenador Pedagógico 

Coordenadores de curso 

Representante dos delegados e subdelegados de turma 

Representante do serviço de psicologia e orientação 

Representante de pais/encarregados de educação  

Representante do pessoal não docente 

Por Período letivo 

Coordenação de 

curso  

Coordenadores 

de curso 

Diretor Pedagógico  
Sempre que 

necessário 

Alunos 
Inicial/sempre que 

necessário/final 

da FCT 
Parceiros/entidades de acolhimento 

durante a FCT 

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

Psicólogo  Diretor Pedagógico Sempre que 

necessário 
Alunos 

Pais/encarregados de educação 

Prova Aptidão 

Profissional (PAP) 

Diretor Pedagógico 

Coordenador Pedagógico 

Inicial/Sempre 

que necessário 



 

 

Sede Identificação dos Stakeholders  
Periodicidade de 

Reuniões 

Coordenadores de curso e Alunos /Final 

Serviço de Psicologia e Orientação Final 

Representantes das associações empresariais/empresas,  
Sempre que 

necessário/Final  

Docentes 
Sempre que 

necessário 

Formação em 

Contexto de 

Trabalho 

Diretor Pedagógico 

Coordenador Pedagógico 

Coordenadores de curso e Alunos 

Tutor da Entidade de FCT 

Inicial/Sempre 

que necessário 

/Final 

Grupo 

Dinamizador da 

Qualidade 

Responsável pela Qualidade 

Coordenador Pedagógico 

Coordenadores de Curso 

Responsável dos Serviços Administrativos e Financeiros 

Mensal  

Sempre que 

necessário 

TABELA 12 – SEDES, STAKEHOLDERS E PERIODICIDADE DAS REUNIÕES.  

 

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

EFP 

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

 Garantir o sucesso escolar e educativo; 

 Capacitar os alunos para o exercício profissional qualificado e para o prosseguimento 

de estudos; 

 Reforçar a relação da EPHTC com a comunidade escolar e o tecido empresarial; 

 Ser reconhecida como Escola de referência nas áreas de formação que ministra. 

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado identificou os objetivos operacionais e 

metas a alcançar a um e três anos conforme quadro seguinte: 

 

 

 



                      

 

Objetivos Operacionais 
Metas 

1 ano 3 anos 

Taxa de Conclusão dos Cursos no mínimo de 70%  70% 75% 

Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho no mínimo de 65% 65% 70% 

Taxa de Diplomados a prosseguir estudos no mínimo de 10% 10% 15% 

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

50% 
50% 65% 

Assegurar o crescimento da média de Satisfação dos empregadores  3,3 3,5 

Assegurar o crescimento do grau de satisfação dos stakeholders internos 3,5 3,6 

Assegurar o crescimento do grau de satisfação dos stakeholders externos 3,5 3,6 

Promover a realização de Projetos com Instituições/Entidades e a interação da 

Escola com a comunidade 
3 6 

Cumprir o Plano de Formação para pessoal docente e outros colaboradores 100% 100% 

TABELA 13 – OBJETIVOS OPERACIONAIS E METAS A ALCANÇAR (1 A 3 ANOS).  

Definição do Conjunto de Indicadores a Utilizar Face aos Objetivos e Metas a Alcançar 

na Gestão da Oferta de EFP 

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

os indicadores e metas a atingir pela Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, 

tomando como referência a situação atual e a evolução perspectivada de um e a três anos. 

 

 

 

  



 

 

Planos de Ação 

Após a avaliação vertida no Relatório de Avaliação de Desempenho, com a devida análise e 

interpretação dos resultados obtidos, naquele documento serão propostos planos de ação de 

melhoria que visam alcançar melhores resultados, comparativamente com aqueles já 

atingidos, bem como colocará em evidência eventuais focos de necessidade de atuação, a fim 

de corrigir desvios identificados. 

Para que este processo de reflexão sobre as práticas pedagógicas e organizacionais se 

reflitam, efetivamente numa melhoria da qualidade do serviço prestado pela escola, torna-se 

premente que daquele relatório constem recomendações e definições de boas práticas para a 

revisão e atualização do Projeto Educativo.



                      

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

PLANEAMENTO 

Identificar e analisar a 
legislação, as políticas 
europeias, nacionais e 
regionais e estudos prospetivos 
aplicáveis 

ANQEP, Ministério da 
Educação, IEFP, 
CEDEFOP, Comissão 
Europeia 

Direção 
Pedagógica 

Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Consulta de 
sites, 
newsletters e 
outras fontes 

Contínua Alinhamento dos 
objetivos estratégicos 
com as políticas 

Informações 
para a Direção 

Promover a participação dos 
stakeholders externos e 
internos na definição dos 
objetivos estratégicos e da 
oferta de EFP 

Diversificado Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica 

Reuniões de 
análise e 
discussão  

Março/Abril  Definição dos objetivos 
estratégicos e oferta 
formativa de EFP 

Atas das 
reuniões 

Identificar os objetivos, as 
atividades alinhadas com os 
objetivos estratégicos, 
indicadores e metas, parcerias, 
responsabilidades e respetiva 
calendarização a 1 e 3 anos 

Plano de Atividades 
Projeto Educativo 
Documento Base 
Plano de Ação 

Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica 

Reuniões de 
identificação e 
definição 

Setembro/Outubr
o 

Objetivos, atividades, 
indicadores, metas, 
parcerias, 
responsabilidades e 
calendarização definidas 

Projeto 
Educativo; 
Plano de 
Atividades  

Planear a participação dos 
alunos em projetos de 
diferente âmbito (local, 
nacional, transnacional) 

Plano de Atividades Direção 
Pedagógica; 

Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores de 
Curso; stakeholders 
externos 

Reuniões com o 
Conselho 
Pedagógico e 
Diretores de 
turma 

Junho/Julho Identificar os projetos 
para a participação dos 
alunos 

Relatório de 
Atividades; 
Notícias 

IMPLEMENTAÇÃO 



 

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

Assegurar a participação dos 
alunos em projetos de 
diferente âmbito que 
favoreçam a sua aprendizagem 
e autonomia 

Plano de Atividades Direção 
Pedagógica 

Coordenador 
Pedagógico 
Coordenadores de 
Curso;  
Docentes 

Realizar os 
projetos e 
alocar os alunos 
que se adequem 
ao âmbito 

Contínua Participação de alunos 
em projetos de 
diferente âmbito  

Relatório de 
Atividades  
Noticias no 
site 

Assegurar a diversidade de 
parcerias com Operadores de 
EFP e/ou stakeholders externos 
para a realização de FCT 

Listagem de Entidades 
de acolhimento e 
empregadores 

Direção 
Pedagógica 

Coordenador 
Pedagógico 
Coordenadores de 
Curso 

Contactos e 
formalização de 
Protocolos 

Contínua Existência de um 
conjunto diversificado 
de parcerias 

SIGO; 
Relatório de 
Atividades;  
Noticias no 
site 

Assegurar a realização das 
ações de formação previstas 
para os docentes e outros 
Colaboradores 

Plano de Formação para 
Docentes 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Direção Pedagógica; 
Direção Administrativa 
e Financeira 

Realizar as 
ações de 
formação 
interna ou 
externamente 

De acordo com 
Plano ou datas 
definidas 

Reforço de 
competências 

Ações 
realizadas 

Recolher, calcular e registar os seguintes indicadores: 

Indicador EQAVET 4a) – Taxa 
de Conclusão dos Cursos  

SIGO Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores Curso  

Recolha em 
folha de cálculo  

Janeiro Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

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

Inquérito aos 
diplomados 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Março/Abril Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 



                      

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

Indicador EQAVET 5a) – Taxa 
de Prosseguimento de Estudos 

Inquérito aos 
diplomados 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Março/Abril Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Indicador EQAVET 6a) - 
Diplomados a exercer 
profissões relacionadas com o 
Curso/AEF 

Inquérito aos 
diplomados 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Março/Abril Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Indicador EQAVET 6b3) - 
Satisfação dos Empregadores 

Inquérito às Entidades 
Empregadoras 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador; 
Pedagógico; 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Abril/Maio Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Taxa de Absentismo Folha de Cálculo Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Por período letivo  Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Taxa de Desistência SIGO Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Por período letivo  Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Taxa de Módulos/UFCD em 
atraso 

Folha de Cálculo Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Por período letivo  Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 



 

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

Taxa de Alunos com 
Módulos/UFCD em atraso 

Folha de Cálculo Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Por período letivo  Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Grau de Satisfação do Aluno Inquérito aos alunos Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico 
Coordenadores Curso 

Recolha em 
folha de cálculo  

Abril Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Grau de Satisfação dos 
Colaboradores 

Inquérito aos 
colaboradores 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico  

Recolha em 
folha de cálculo  

Abril Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Grau de Satisfação dos Pais/ 
Encarregados de Educação 

Avaliação dos 
Pais/Encarregados de 
Educação 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico;  
Diretores de turma 

Recolha em 
folha de cálculo  

Setembro Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Grau de Satisfação das 
Entidades de FCT  

Relatório de Atividades Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico  

Recolha em 
folha de cálculo  

Abril  Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Números e Projetos realizados 
com Instituições/ Entidades 

Plano de Atividades; 
Relatório do Plano de 
Atividades 

Diretor 
Pedagógico 

Coordenadores de 
Curso 
Docentes 

Recolha em 
folha de cálculo  

Por período letivo  Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 

Número de Ações do Plano de 
Formação dos Docentes e 
Outros Colaboradores 

Plano de Formação Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Diretor Pedagógico; 
Coordenador 
Pedagógico 

Recolha em 
folha de cálculo  

Abril Resultado do Indicador Folha de 
Registo do 
Indicador 



                      

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

AVALIAÇÃO 

Avaliar as atividades 
implementadas e os resultados 
alcançados, tendo como 
referência os 
descritores/práticas de gestão 
EQAVET e o conjunto de 
indicadores definidos 

Projeto Educativo 
Documento Base 
Plano de Ação 
Plano de Atividades 

Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica;  
Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Reunião de 
análise e 
avaliação 

Março/Abril 
Setembro/ 
Outubro 

Resultados da avaliação 
das atividades e dos 
indicadores 

Relatório de 
ciclo; 
Relatório 
anual de 
Atividades 
  

Avaliar os resultados obtidos 
face aos objetivos e metas 
estabelecidas a curto (1 ano) e 
médio prazo (3 anos), para 
tomada de decisão e eventual 
revisão, visando a melhoria 
contínua da oferta de EFP 

Projeto Educativo 
Documento Base 
Plano de Ação 
Plano de Atividades 

Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica;  
Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Reunião de 
análise e 
avaliação 

Março/Abril 
Setembro/ 
Outubro 

Resultados da avaliação 
dos indicadores face aos 
objetivos e metas 
definidas e identificação 
de melhorias 

Relatório de 
ciclo; 
Relatório 
anual de 
Atividades 
  

Avaliar os resultados da 
implementação de 
mecanismos de alerta precoce 
associados à monotorização 
intercalar, para antecipar 
desvios face aos objetivos 
traçados 

Relatórios de período Direção 
Pedagógica 

Coordenador 
Pedagógico; 
Coordenadores de 
Curso;  
Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Reunião de 
análise e 
avaliação 

Por período letivo Adequada avaliação da 
evolução da 
implementação dos 
objetivos a atingir 

Atas das 
reuniões  



 

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

Avaliar e discutir, através de 
um referencial consensualizado 
e de forma contextualizada, 
com os stakeholders internos e 
externos, os resultados obtidos 
e identificar as melhorias a 
introduzir 

Relatório de ciclo 
Relatório anual de 
atividades 

Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica;  
Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Reunião de 
análise e 
avaliação 

Março/Abril 
Setembro/ 
Outubro 

Posição dos 
stakeholders sobre os 
resultados e 
consensualização das 
melhorias a 
implementar 

Atas das 
reuniões  

REVISÃO 

Rever o planeado e as práticas 
em uso através da adoção de 
melhorias em resultado da 
avaliação e do feedback obtido 
da satisfação dos stakeholders 
internos e externos 

Relatórios; 
Atas das reuniões 

Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica; 
Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Reuniões Por período letivo Adoção de melhorias Plano de 
adoção de 
melhorias 

Rever as práticas na gestão da 
EFP através de ações de 
melhoria decorrentes da 
análise contextualizada dos 
resultados dos indicadores 
intercalares e de ciclo, bem 
como da aferição dos 
descritores 

Relatórios; 
Atas das reuniões 

Direção Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico; 
Conselho Orientação 
Estratégica;  
Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Reuniões Março/Abril 
Setembro/ 
Outubro 

Ações de melhorias Projeto 
Educativo; 
Ações de 
Melhorias; 
Plano de 
Atividades  



                      

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

Disponibilizar informação 
sobre os resultados da 
avaliação e da revisão  

Resultados da avaliação 
e da revisão 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Direção; 
Direção Pedagógica; 
 

Colocação da 
informação nos 
suportes de 
comunicação 

Por período letivo Resultados da avaliação 
e da revisão 

Painel de 
informação no 
sítio da escola 

Diálogo Institucional Para a Melhoria Contínua da Oferta de EFP 

Assegurar a realização de 
diálogos adicionais (reuniões 
ou outras ações) em sedes de 
diálogo não institucionais, com 
os stakeholders internos e 
externos 

Contactos diversos Direção Direção Pedagógica; 
Coordenadores de 
Curso 

Contactos 
informais; 
Visitas a 
empresas e 
outras 
entidades 
Seminários  

Sempre que 
oportuno 

Contributos para o 
processo de melhoria 
contínua 

Notas 
relevantes 
resultantes 
dos contactos 

Disponibilizar informação 
sobre a melhoria contínua da 
oferta de EFP 

Resultados da melhoria Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Direção 
Direção Pedagógica 

Colocação da 
informação nos 
suportes de 
comunicação 

Por período letivo Resultados sobre a 
melhoria contínua 

Painel de 
informação no 
sítio da escola 

Aplicação do Ciclo de Melhoria Contínua 

Assegurar a aplicação do ciclo 
de garantia e melhoria da 
qualidade nas atividades 
desenvolvidas na gestão da 
oferta de EFP 

 --- 
 

Direção Grupo Dinamizador da 
Qualidade;  
Direção Pedagógica 

Praticar o ciclo 
da qualidade na 
gestão da escola 
(planear, 
implementar, 
avaliar e rever) 

Contínua Efetiva aplicação do 
ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade 

Informação no 
site 

Assegurar a aplicação do ciclo  -- Direção Grupo Dinamizador da Praticar o ciclo Na gestão global Efetiva aplicação do Informação no 



 

 

Ações 
Suporte da Informação 

(input) 
Responsável / 

Órgão 
Outros Envolvidos 

Modo de 
Execução 

Calendarização / 
Prazos 

Produtos Resultantes/ 
Resultados Esperados 

Formas de 
Divulgação 

de garantia da melhoria da 
qualidade na gestão global (3 
anos) e intermédia (1 ano) da 
oferta de EFP 

 Qualidade;  
Direção Pedagógica 

da qualidade na 
gestão da escola 
(planear, 
implementar, 
avaliar e rever) 

em março/abril e 
na intermédia em 
setembro/ 
outubro 

ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade 

site 

Dar visibilidade nos 
documentos orientadores da 
Escola da aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade  

Projeto Educativo 
Planos de Atividades e 
Relatórios de atividades 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Direção 
Direção Pedagógica 

Sempre que os 
documentos são 
elaborados 

Aquando da 
elaboração dos 
documentos 

Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade expressa nos 
documentos 
orientadores 

Documentos 
orientadores 
da Escola 

TABELA 14 – PLANO DE AÇÃO 2018-2020.  

 

O Plano de Ação apresentado pela Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado descreve todas as actividades consideradas necessárias 

para o processo de alinhamento EQAVET, seguindo o ciclo de melhoria da qualidade da EFP. 

Todas as atividades se encontram calendarizadas, com responsáveis identificados e com os resultados perfeitamente definidos. 



                      

 

Divulgação de resultados 

Os resultados referenciados nestes relatórios serão divulgados junto da comunidade 

educativa e da comunidade envolvente, ou seja, será disponibilizado a todos os atores que, 

direta ou indiretamente, intervêm no quotidiano da escola Profissional de Hotelaria e Turismo 

do Chiado. 

 

 


