IDS - Objetivos estratégicos, indicadores e metas 2020-2021

Objetivos
Estratégicos
OBJ 1 - Melhorar o
desempenho
académico dos
alunos
OBJ 2 - Monitorizar
as colocações em
Programas EFP

OBJ 3 - Monitorizar
a utilização das
competências
adquiridas pelos
estudantes no local
de trabalho

OBJ – 4
Reduzir a taxa de
abandono escolar
OBJ 5 –
Assegurar e
incrementar o
acompanhamento
dos alunos e
envolvimento dos
pais e
encarregados de
educação
OBJ 6 – Promover
a satisfação dos
stakeholders
internos

Indicadores EQAVET
Ind. 4 a) - Taxa de conclusão (até 31 de dezembro
do último ano do ciclo de formação)
Ind. 4 a) - Taxa de conclusão (até 31 de dezembro
do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação)
Ind. 5 a) - Percentagem de alunos/formandos que
completam um curso de EFP e que estão no
mercado de trabalho, em cursos de formação
(incluindo nível universitário) ou outros destinos, no
período de 12-36 meses após conclusão do curso =
Taxa de colocação de alunos
Ind. 6 a) - Percentagem dos alunos que completam o
curso de EFP e que trabalham na respetiva área
profissional
Ind. 6 a) - Percentagem de diplomados que exercem
profissões não relacionadas com o curso
Ind. 6 b3) - Média de satisfação dos empregadores
face aos diplomados empregados em profissões
relacionadas com o curso (1-Insatisfeito a 4-Muito
Satisfeito)
Ind. 6 b3) - Média de satisfação dos empregadores
face aos diplomados empregados em profissões não
relacionadas com o curso (1-Insatisfeito a 4-Muito
Satisfeito)
Taxa de abandono escolar
Taxa de atendimento dos estudantes nos SPO
Taxa de assiduidade
Taxa de realização de Módulos
Grau de satisfação dos EE

Metas
para
2020/2021
≥55%
≥61%

≥65%

≥60%
≤40%
3.6

3.6

≤10%
≥ 40%
≥ 90%
≥ 80%
3,1 (1 a 4)

Grau de satisfação dos estudantes
Grau de satisfação dos docentes e formadores

3,1 (1 a 4)
3,4 (1 a 4)

Grau de satisfação dos colaboradores não docentes

3,4 (1 a 4)

IDS - Monitorização dos objetivos estratégicos, indicadores e metas
2020-2021
Objetivos
Estratégicos
OBJ 1 - Melhorar o
desempenho
académico dos
alunos

OBJ 2 Monitorizar as
colocações em
Programas EFP

OBJ 3 Monitorizar a
utilização das
competências
adquiridas pelos
estudantes no
local de trabalho

OBJ – 4
Reduzir a taxa de
abandono escolar
OBJ 5 –
Assegurar e
incrementar o
acompanhamento
dos alunos e
envolvimento dos
pais e
encarregados de
educação
OBJ 6 – Promover
a satisfação dos
stakeholders
internos

Indicadores EQAVET
Ind. 4 a) - Taxa de conclusão (até 31 de
dezembro do último ano do ciclo de
formação)
Ind. 4 a) - Taxa de conclusão (até 31 de
dezembro do ano seguinte ao último ano
do ciclo de formação)
Ind. 5 a) - Percentagem de
alunos/formandos que completam um
curso de EFP e que estão no mercado de
trabalho, em cursos de formação
(incluindo nível universitário) ou outros
destinos, no período de 12-36 meses após
conclusão do curso = Taxa de colocação
de alunos
Ind. 6 a) - Percentagem dos alunos que
completam o curso de EFP e que
trabalham na respetiva área profissional
Ind. 6 a) - Percentagem de diplomados
que exercem profissões não relacionadas
com o curso
Ind. 6 b3) - Média de satisfação dos
empregadores face aos diplomados
empregados em profissões relacionadas
com o curso (1-Insatisfeito a 4-Muito
Satisfeito)
Ind. 6 b3) - Média de satisfação dos
empregadores face aos diplomados
empregados em profissões não
relacionadas com o curso (1-Insatisfeito a
4-Muito Satisfeito)

Metas
Resultado
para
2020/2021 2020-2021
≥55%
≥61%

≥65%

≥60%
≤40%

3.6

3.6

Taxa de abandono escolar

≤10%

Taxa de atendimento dos estudantes nos
SPO

≥ 40%

Taxa de assiduidade
Taxa de realização de módulos
Grau de satisfação dos EE
Grau de satisfação dos estudantes
Grau de satisfação dos docentes e
formadores
Grau de satisfação dos colaboradores não
docentes

≥ 90%
≥ 80%
3,1 (1 a 4)
3,1 (1 a 4)
3,4 (1 a 4)
3,4 (1 a 4)

