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Parte I
1. Introdução
Em 2020, assinalámos o 30º aniversário da criação da Escola Profissional Bento de Jesus
Caraça. As limitações resultantes da pandemia da Covid-19, desde logo por efeito das
determinações governamentais nesse contexto, impediram a concretização de
iniciativas previstas, tendo o acontecimento, no essencial, sido marcado pela conceção e
adoção, ao longo de todo o ano, de um logótipo específico.

Foi também este ano que, alguns Órgãos da Comunicação Social, fizeram eco dos bons
resultados que a “Escola da CGTP-IN” conseguiu atingir, manifestando curiosidade e
procurando conhecer o nosso modelo pedagógico.

Em janeiro deste ano, foi-nos atribuído o selo de conformidade do Sistema Europeu de
Garantia da Qualidade – EQAVET, tendo sido uma das primeiras escolas profissionais a
conseguir este objetivo.

O reconhecimento público e institucional alcançado fez com que fossemos solicitados
por outras escolas para partilhar experiências e colaboração, o que fizemos sempre com
grande disponibilidade e humildade.

A pandemia da COVID-19 teve um enorme impacto na nossa atividade. A segunda
metade do ano letivo 2019/2020 decorreu com ensino a distância e o 1º período do ano
letivo 2020/2021, num quadro de grandes constrangimentos. Valorizamos muito a
resposta que os alunos, os professores e todos os trabalhadores deram numa situação
de emergência, mas também não temos dúvidas que o ensino a distância não é uma
alternativa ao ensino presencial. Procurámos criar condições de higiene e segurança
para todos aqueles que constituem a escola, ao nível das instalações transferimos os
Serviços Centrais para o Barreiro, ampliando as instalações da delegação de Lisboa,
especialmente os espaços para os alunos e professores e melhorámos as instalações do
Barreiro.

Apesar da pandemia e condicionados por ela, conseguimos desenvolver o processo de
revisão/atualização do nosso Projeto Educativo, cujo ciclo de vigência terminava,
envolvendo todos os trabalhadores e, em particular, os professores, mas menos do que
pretendíamos os alunos e os encarregados de educação.
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Também fizemos a revisão/atualização do Regulamento Específico de Avaliação do
Trabalho Docente, respeitando os princípios que sobre esta matéria estão consagrados
no Acordo Empresa negociado com os Sindicatos.

A componente curricular da Cidadania e Desenvolvimentos é um dos objetivos centrais
do nosso Projeto Educativo e um dos seus elementos fundamentais é o tema anual, que
é trabalhado pelos alunos nas turmas. Em 2019/2020, o tema foi a Política e o Ambiente
e, em 2020/2021, o Serviço Nacional de Saúde, ainda a decorrer.

2. Pandemia COVID-19 e Ensino Não Presencial
O ano de 2020 foi muitíssimo marcado pela circunstância excecional da pandemia
COVID-19, que também afetou e condicionou todas as atividades escolares, a partir do
dia 16 de março, tendo todos - alunos, professores e restantes trabalhadores da Escola sido colocados a trabalhar a distância.

Quase de um momento para o outro, passámos do ensino presencial para o ensino a
distância, o que implicou a definição de novas estratégias de gestão e liderança e de
modelos de ensino, repensar o papel das lideranças intermédias (Orientadores
Educativos de Turma e Coordenadores de Curso); novas formas de aprender e ensinar,
apelando muito ao trabalho autónomo dos alunos, metodologias de ensino baseadas
em atividades, com trabalho síncrono e assíncrono.

A forma como os professores e alunos passaram do ensino presencial para o ensino a
distância é digna de registo. Num curto espaço de tempo, a Escola disponibilizou uma
centena e meia de computadores aos alunos que não dispunham desses equipamentos.
Os restantes serviços da Escola garantiram o seu funcionamento em teletrabalho, de
modo a que nada de essencial faltasse.

A partir de 18 de Maio, retomámos alguma atividade presencial, ao nível dos serviços,
abrindo a Escola e proporcionando algumas aulas presenciais aos alunos do 11º ano, na
disciplina de Físico-Química. No início de junho, retomámos atividades presenciais de
apoio à realização do Projeto/PAP, para os alunos do 12º ano, com grande adesão de
todos estes alunos e professores orientadores.
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As Provas de Aptidão Profissional foram, assim, preparadas e realizadas em regime
presencial e, em geral, conseguimos manter a qualidade anterior.

Apesar de todos os esforços, constatámos que os alunos, nomeadamente das turmas do
10º ano, sentiram dificuldades de adaptação, o que é natural, e que, a partir da 2ª
quinzena de Junho, já estavam exaustos.

Foi uma resposta excecional mas que, de forma alguma, substitui o ensino presencial.

De acordo com as orientações do Ministério da Educação, criámos um Plano de
Organização do Ano Letivo 2020/2021 em que demos prioridade à saúde e segurança
dos alunos, professores e restantes trabalhadores da Escola; procurámos garantir todas
as atividades letivas em regime presencial e a distância para os alunos que as
autoridades de saúde determinaram que tinham que ficar em confinamento.

Pusemos em prática um Plano de Contingência com medidas ao nível da distribuição e
utilização de espaços e dos tempos letivos (intervalos), de modo a evitar contactos
excessivos dos alunos entre si, duplicámos as equipas de limpeza e higienização das
delegações, reforçámos o Serviço de Psicologia e Orientação, antecipámos a realização
da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) do 12º ano, para o 1º período, diminuindo o
número de alunos presentes na Escola em cerca de 30%.

A FCT decorreu, maioritariamente, em regime presencial e/ou teletrabalho e, só em
alguns casos em prática simulada, sendo de sublinhar a grande recetividade de muitas
empresas e instituições, mesmo em contexto de pandemia. Avaliamos muito
positivamente a forma como, globalmente, decorreu a FCT.

Ampliámos e melhorámos alguns espaços e instalações, nomeadamente nas delegações
de Lisboa e Barreiro e dos Serviços Centrais, que foram transferidos para o Barreiro.

O número de alunos, professores e outros trabalhadores em isolamento ou
confinamento profilático teve altos e baixos, mas nunca pôs em causa o “normal”
funcionamento da Escola. Todos os alunos em confinamento ou de risco tiveram
atividade a distância, pelo que nunca perdemos a ligação com os mesmos.
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Como é natural, a pandemia afetou muito o desenvolvimento de outras atividades
nomeadamente, as não letivas, como as visitas de estudo, a realização de projetos com a
comunidade e o desenvolvimento dos temas de Escola anuais.

3. Sucesso Educativo
No Projeto Educativo da EPBJC, temos como objetivo primordial o sucesso educativo de
todos os alunos. O sucesso educativo é um objetivo complexo que inclui diversas
dimensões. Para avaliar a concretização deste objetivo, usamos diversos indicadores,
tais como, a taxa de conclusão do fim do ciclo de formação, as desistências, o
absentismo, a colocação no mercado de trabalho e o prosseguimento de estudos.
Conforme os indicadores fazemos esta avaliação no final de cada trimestre, no final do
ano, no final de concluído o ciclo de formação e em pós-formação.

O ano letivo 2019/2020, apesar de todos os constrangimentos já referidos no ponto
anterior, apresentou resultados positivos e os desvios verificados relativamente às
metas EQAVET propostas foram pouco significativos.

Em 2019/2020, estavam matriculados 1251 alunos, 1190 em Cursos Profissionais e 61
nos Cursos de Educação e Formação (CEF). Ao longo do ano desistiram 100 alunos
(8,4%) nos Cursos Profissionais (CP) e 5 nos Cursos CEF (8,2%).
Em ambas as modalidades, comparativamente com o ano anterior registou-se uma
redução da taxa de desistência: em CP, tinha-se registado uma taxa de 10,3% e, em CEF,
de 11,8%. Relativamente à meta definida para este indicador, a taxa foi praticamente
igual (8%).

A taxa de absentismo foi de 6% e mais de metade (61%), foi injustificada. A taxa de
absentismo registada foi melhor que o proposto (7%).

De seguida, apresentamos dois pequenos Quadros, que sintetizam alguns destes
resultados e a comparação com as metas propostas.
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Quadro 1. Cursos Profissionais. Ano letivo 2019/2020 – Metas e Resultados
Indicador
Taxa de Conclusão (ciclo 2017/2020)
Taxa de Desistência
Taxa de Absentismo
Taxa de Módulos Não Realizados (% alunos)
Taxa de Módulos Não Realizados (% módulos)
Taxa de Transição

Meta para
2019/2020
76%
8%
7%
27%
3%
92%

Resultados
2019/2020
72%
8%
6%
27%
3%
89%

Quadro 2. Cursos CEF. Ano letivo 2019/2020 – Metas e Resultados
Indicador
Taxa de Conclusão
nas Turmas que terminaram 2019/2020
Taxa de Desistência
Taxa de Absentismo
Taxa de Transição

Meta para
2019/2020

Resultado
2019/2020

NA

95%

NA
NA
NA

2%
8,1%
80 %

NA- Não se aplica
Já no presente ano letivo 2020/2021, comparando os resultados do 1º trimestre, com
igual período do ano anterior (ainda antes da crise pandémica), registamos uma taxa de
desistência de 3% contra 3,6%. Foi um resultado melhor em todas as delegações, exceto
no Barreiro. As melhorias mais significativas foram nos 10º e 11º anos.

A taxa de absentismo foi de 5,5%, tendo melhorado em todas as delegações,
comparativamente com a registada no ano anterior (6,9%).

Também na percentagem de horas “compensadas” e na percentagem de alunos que
ultrapassou o limite de faltas, se verificou uma evolução positiva.

Quanto aos módulos não realizados (NR), o volume de módulos piorou, mas o número
de alunos com NR melhorou.

Este conjunto de resultados, globalmente positivos, não nos impede de constatar que,
pontualmente, há dificuldades que persistem. Por exemplo, em Guimarães, ainda não
conseguimos afirmar o nosso projeto e os resultados são preocupantes, apesar dos
esforços da equipa, que devem ser sublinhados.
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O último ciclo de formação de que dispomos dados é o de 2016/2019 (de acordo com as
orientações da tutela, estes resultados devem ser apurados 6 meses após a conclusão
do Curso). A Taxa de Conclusão foi de 71% sobre o nº de alunos que entraram no 10º
ano e de 94% sobre os alunos que frequentaram o 12º ano. São resultados
significativamente melhores do que aqueles que se verificaram nos Cursos Profissionais
no conjunto do país.

No Quadro 3, apresentamos com mais pormenor alguns destes resultados.

Quadro 3. Ciclo de Formação 2016/2019 – Resultados e Metas
Metas
2016/2019

Resultados
2016/2019

Taxa de conclusão

77%

71%

Taxa de colocação no mercado de trabalho
Taxa empregabilidade área de formação
Grau de satisfação dos empregadores
Taxa de prosseguimento de estudos

75%
40%
93%
25%

73%
26%
96%
27%

Indicadores

4. Modelo Pedagógico
As determinações governamentais no quadro da pandemia, ao remeterem as Escolas
para o ensino a distância e o indispensável recurso às tecnologias digitais, tiveram um
enorme impacto na forma como o aluno aprende, o professor ensina e como a
comunidade educativa, no seu conjunto, percebe a sua utilização como suporte e
motivação ao processo educativo. Muitos dos nossos professores e alunos já tinham uma
importante experiência de utilização de plataformas digitais no seu processo de
aprendizagem, mas nem todos, e ninguém no ensino a distância.

Houve necessidade de que todos compreendessem que as aulas online não devem ser
um reportório de conteúdos digitais e esperar que os alunos passivamente as
assimilassem. Procurámos que em todas as turmas houvesse uma planificação semanal
ou quinzenal e um documento, Plano, que servisse de Guia aos alunos.

Criámos manchas horárias com videoconferências síncronas, não se constituindo como
réplicas de aulas presenciais, e sessões assíncronas. Insistimos para que, regularmente,
fosse dado feedback formativo aos alunos, num curto prazo de tempo.
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A metodologia de trabalho de projeto, de que temos uma grande experiência, foi
utilizada por muitos professores e algumas turmas realizaram projetos interdisciplinares.
Como no nosso modelo valorizamos a existência de tempos de estudo autónomo nas
aulas, isso também foi uma mais-valia, num contexto em que era fundamental
desenvolver a autonomia dos alunos.

As atividades e os materiais que os professores têm preparados para as suas aulas
tiveram, em muitos casos, de ser reformulados e construídas as chamadas e-atividades.
Não foi fácil esta mudança e só parcialmente foi conseguida.

5. Educação para a Cidadania
A Estratégia para a Cidadania da EPBJC tem como referência os principais valores
consagrados na Constituição da República Portuguesa e desenvolve-se da seguinte
forma:
a) Aumentando os conhecimentos dos alunos sobre temas relevantes, atuais e
controversos.
No ano letivo 2019/2020, o tema foi “A Politíca e o Ambiente” e em 2020/2021, o
“Serviço Nacional de Saúde”;
b) Na componente curricular Área de Integração, abordámos os seguintes temas:
Direitos Humanos (módulo 1); O Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável
(módulo 2); Trabalho e Sindicalismo (módulo 3); As Instituições e a Participação
Democrática (módulo 5);
c) Comemorando o 25 de abril e o 1º de maio;
d) Desenvolvendo projetos com a comunidade;
e) Aumentando a participação dos alunos no processo de aprendizagem e na vida
da Escola, através das Assembleias de Turma e dos Conselhos de Delegados.

De seguida, exemplifica-se algumas das atividades desenvolvidas, em cada delegação,
no ano 2020, sobre os projetos com a comunidade, as comemorações do 25 de abril e do
1º de maio e os temas anuais do Projeto de Escola.

5.1. Projetos com a Comunidade
Os projetos da EPBJC com a comunidade são desenvolvidos em parceria com
instituições ou para instituições do meio onde estão inseridas as suas delegações.
10
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Delegação do Barreiro
Organizaram a festa de Natal da Associação NOS; realizaram um projeto interdisciplinar
apresentado no âmbito da Semana da Inclusão da Câmara Municipal do Barreiro e um
projeto de expressão dramática para a instituição PERSONA; participaram na
organização das 3as jornadas pedagógicas do ACES-Agrupamento de Centros de Saúde
Arco Ribeirinho e na 2ª mostra de cinema da Cidade do Barreiro.
Delegação de Beja
Elaboraram ferramentas de comunicação (cartazes e folhetos) para uma Exposição (que
decorreu no Instituto Português da Juventude) alusiva à sensibilização para o voto nas
eleições legislativas; em parceria com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo,
desenvolveram o projeto “SEM TABUS”, onde abordaram temáticas escolhidas pelos
alunos, nomeadamente, os métodos contracetivos, infeções sexualmente transmissíveis,
violência no namoro e saúde mental.
Delegação de Guimarães
Em parceria com a Câmara Municipal, participaram na organização do Dia Municipal
para a Igualdade; uma vez por mês, à sexta-feira, colaboraram nas iniciativas da RefoodGuimarães; no âmbito do Programa Escola Segura da PSP, participaram nas sessões
sobre os problemas da segurança dos jovens; com a Associação Vimaranense para a
Ecologia-AVE, organizaram a iniciativa “Conhece o teu local – Pensar global, agir Social”.
Delegação de Lisboa
Desenvolveu um importante trabalho com diversas instituições da cidade. Os alunos do
12º ano do Curso de Comunicação colaboraram em aspetos específicos da realização do
XIV Congresso da CGTP-IN, que teve lugar em fevereiro; elaboraram um projeto para o
Teatro Municipal S. Luíz e um trabalho de marketing para a empresa Ribafreixo Vinhos;
criaram uma campanha de Comunicação para a Associação das Juízas Portuguesas;
realizaram três projetos em colaboração com a “Associação + Cidadania”; construíram
um projeto sobre identidade corporativa para a SOS Azulejo da Polícia Judiciária; com a
associação AJUDARIS, realizaram um projeto “A(r)riscar” – concurso de ilustração cujo
tema eram os Escritores e as Obras Literárias; conceberam cartazes para a ASPEAAssociação Portuguesa de Educação Ambiental- sobre um concurso de curtasmetragens, cujo tema era as Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental.
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Delegação do Porto
Manteve o Projeto Anual com o Museu de Serralves, intitulado “Micro Democracia – o
que faz falta?”; em parceria com a Associação TOTUSALUS desenvolveram um Projeto de
Educação para a Saúde; no domínio das instituições e participação democrática, fizeram
uma visita guiada à sede do Partido Comunista Português na cidade do Porto, ficando a
conhecer melhor o que é a vida e a atividade daquele partido político; em parceria com
a Fundação da Juventude e a Câmara Municipal do Porto, participaram no projeto
“Empreende Jovem”; a convite do Teatro Municipal do Porto, alguns alunos
participaram no Júri do Festival de Cinema Indie Júnior Alianz; no âmbito da promoção
das boas práticas, a Escola integrou o projeto ”LIPOR Geração +”, empresa
intermunicipal de reciclagem e tratamento de resíduos sólidos.
Delegação do Seixal
A Câmara Municipal tem sido um parceiro de excelência, pela abertura existente e
facilidade em cooperar com a Escola ao nível de vários projetos, de que é exemplo o
ciclo de debates “Conversas com …”. A delegação desenvolveu parcerias com a Agência
Municipal de Energia do Seixal, S. Energia- Agência Regional de Energia do Barreiro,
Moita, Montijo e Alcochete, a Polícia de Segurança Pública e a Corporação de Bombeiros
do Seixal, Cuidados Continuados do Seixal, que desloca quinzenalmente uma
enfermeira à Escola para acompanhamento dos alunos. Através da Mostra das Profissões
direcionada para as turmas dos 10º e 11º anos, ex-alunos vão à Escola falar dos seus
percursos escolares e laborais, sendo que, em 2020, esta iniciativa realizou-se online.

5.2. Comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio
Nos últimos anos, as Comemorações do 25 de abril, na delegação de Beja, têm tido uma
grande participação dos alunos, professores e restantes trabalhadores, com um desfile
alusivo à Revolução e a dramatização de certos episódios, no Centro da Cidade, dirigidos
à população.

Em 2020, devido à pandemia, não foi possível realizarem-se naqueles moldes, mas não
foram menos imaginativas. Construíram, online, um projeto interdisciplinar, tendo como
objetivos planificar e organizar um evento - a Greve no Liceu Nacional de Beja -, tendo
como oradores antigos alunos deste liceu e como moderador o professor Constantino
Piçarra. Os alunos foram organizados em equipas, a cada equipa foi atribuído um
conjunto de tarefas, desde pesquisa sobre esta Greve, que ocorreu no ano letivo
12
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1974/1975, elaboraram as questões a colocar aos oradores, convites e um painel de
fundo. A conversa decorreu na plataforma Zoom, no dia 23 de abril, com a participação
de todos os alunos, professores e trabalhadores da Escola e os oradores convidados.

Para comemorar o 1º de Maio, criaram um conjunto de cartazes alusivos à data e,
posteriormente, elaboraram um vídeo com imagens destes cartazes e alunos a dizerem
poemas alusivos à data e músicas relativas ao dia. O vídeo foi emitido no dia 1º de maio.

Na delegação de Lisboa, onde habitualmente organizam uma iniciativa de rua, no Largo
do Carmo, este ano, os alunos foram desafiados a realizar trabalho de pesquisa
documental e sociológica sobre os temas: a situação socioeconómica que esteve na
origem da Revolução de Abril; quem foram os Capitães de Abril; a importância do Largo
do Carmo na Revolução; simbologia do Cravo Vermelho; mensagens dos cartazes da
época; as fotografias e crónicas da Revolução; significado das músicas “Depois do Adeus”
e “Grândola Vila Morena”; significado do 1º de maio – perspetiva histórica e pertinência
das comemorações. Também criaram um cartaz para o 25 de abril e outro para o 1º de
maio.

Na delegação do Barreiro, fizeram visionamento de documentários e a análise de letras
das canções de intervenção.

Na delegação de Guimarães, criaram cartazes, visionaram vídeos e realizaram um
concurso online.

Na delegação do Porto, realizaram um Kahoot e Quizzes alusivos ao 25 de abril e ao 1º
de maio; organizaram um Concurso online sobre a “Revolução dos Cravos”, envolvendo
alunos e família através de um questionário na plataforma digital Kahoot; fizeram uma
emissão especial da Rádio “Bento FM”, com a audição de músicas do 25 de abril;
visionaram documentários da “RTP Ensina” e analisaram artigos online.

Na delegação do Seixal, estas datas foram assinaladas através da realização de Quizzes e
do visionamento de vídeos. Na disciplina de Área de Integração e na Hora do Orientador
Educativo de Turma, realizaram debates sobre estes temas.
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5.3 Tema do Projeto de Escola
O tema do ano letivo 2019/2020 foi a “Política e o Ambiente” e o do ano letivo
2020/2021 (que ainda está a decorrer), o “Serviço Nacional de Saúde”. Os temas são
fundamentalmente trabalhados ao nível de turma, em que os alunos, sob orientação
dos professores, definem as atividades que pretendem desenvolver, do que resulta que,
muitas vezes, em cada turma, haja mais do que uma atividade.

Também, habitualmente, organizamos uma ou outra iniciativa a nível nacional e, por
vezes, também iniciativas de âmbito regional. No caso do tema “A Política e o
Ambiente”, foi realizado um Seminário nacional, (já relatado no Relatório do ano
anterior, pelo facto de ter decorrido no 1º período do ano 2019/2020). Ainda a nível
nacional, organizámos um Concurso sobre o tema, em que os alunos construíram
muitas dezenas de perguntas. Na fase da disputa, entrámos em regime não presencial,
pelo que a mesma não se concretizou.

Vejamos então algumas das muitas atividades desenvolvidas em cada delegação.


Na delegação do Barreiro, em colaboração com o Centro Ambiental da Mata da
Machada, realizaram duas atividades “Ondas de Plástico” e “O tempo para
amanhã”; participaram no “Resíduo na Arte”, promovido pela Câmara Municipal;
assistiram ao ensaio geral de “Limpo e Sujo” de Vera Monteiro e visitaram a
exposição “Living Among of What’s Left Behind” do fotógrafo Mário Cruz.



Em Beja, iniciaram um projeto de sensibilização ambiental “Papel por
Alimentos” que, devido à pandemia, não foi concluído; criaram um espetáculo
de teatro sobre o tema “A Política e o Ambiente”, denominado “Somos todos
Ana”, que, ainda que concretizado, não puderam apresentar ao público. Fizeram
a conceção e encenação, a cenografia, figurinos, adereços, sonoplastia,
divulgação, só faltou mesmo a apresentação.



Na delegação de Guimarães, integraram o projeto Pegadas, promovido pela
Câmara Municipal, participaram na Green Week - Semana Verde; criaram um
Kahoot, abordando diversos temas, como os oceanos, água, ar, terra; noutra
turma, foi criado o projeto “Logística Inversa”, estudando o trajeto dos bens em
fim de vida ou de utilização; construíram separadores de lixo e cinzeiros
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improvisados, ecopontos em cartão para os dois pisos da Escola, cartazes de
sensibilização contra o aquecimento e as alterações climáticas.


Na delegação de Lisboa, na disciplina de Inglês produziram um Rádio Show
com a elaboração de slides, apresentação oral e trabalho de equipa; produziram
cartazes para um concurso de curtas-metragens da associação ambiental ASPEA;
realizaram um projeto interdisciplinar denominado “Agenda 2020” em que o
tema foi o ambiente; visionaram o filme “Medicine Man” sobre a destruição da
Amazónia, seguido de debate; na Culturgest, participaram numa reflexão sobre
a sustentabilidade da presença humana no planeta; conceberam um projeto
designado “Chuvas Ácidas”.



Na delegação do Porto, o destaque vai para a participação no projeto LIPORGeração+, que tem como objetivo a sensibilização para os impactos ambientais.



Na delegação do Seixal, em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza, a
Câmara Municipal e a Coca-Cola, participaram numa ação de sensibilização
ambiental denominada “Mares Circulares” e na Companhia de Limpeza da Praia
Ponta dos Corvos, no Seixal; discutiram e visualizaram o documentário “Before
the Flood”. No dia 12 de Fevereiro, realizaram, no Auditório da Sociedade
Filarmónica Arrentelense, um Seminário com a participação de um membro da
direção do Partido Ecologista – Os Verdes e representantes da Câmara
Municipal, da AMEISEIXAL, da Liga da Proteção da Natureza e da Associação
Zero. Foi um evento que envolveu toda a comunidade escolar.

6. Sistema de Garantia da Qualidade – EQAVET
Concluímos o processo de adesão ao Sistema de Garantia da Qualidade – EQAVET com a
auditoria realizada no dia 8 de janeiro de 2020 e a atribuição do selo de conformidade
pelo período de 3 anos. Fomos uma das primeiras escolas profissionais a alcançar este
objetivo, daí termos sido solicitados por várias escolas a partilhar a nossa experiência e
colaboração.

Foi o reconhecimento de um processo em que, ao longo dos anos, fomos construindo
uma cultura da qualidade, em que se procura conhecer os resultados, avaliar os
processos e monitorizar os procedimentos e continuar sempre numa perspetiva de
melhoria.
15
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Foi a consolidação de todo um trabalho em que melhorámos muito a visibilidade dos
nossos resultados e o envolvimento dos nossos parceiros (alunos, professores,
trabalhadores docentes e não docentes, encarregados de educação e empregadores).

Envolvemos professores e alunos na definição e avaliação das metas e objetivos.

Em cada órgão, desde o Conselho de Turma, à Assembleia de Turma dos Alunos, às
Comissões Pedagógicas e aos Conselhos Consultivos, foi assumido o papel que lhes está
atribuído no plano de ação EQAVET: definir metas e objetivos, avaliar resultados,
aprovar planos de ação, envolvendo-se na sua concretização, etc.

Um dos elementos do nosso Sistema de Avaliação é a avaliação do trabalho docente.
Apesar da pandemia, foram avaliados 3 professores: 2 da delegação de Lisboa e 1 da
delegação do Seixal.

Globalmente, a avaliação baseia-se num conjunto de balanços, inquéritos e tratamento
de dados realizado de forma consistente, nos últimos dez anos, pelo nosso Observatório
da Qualidade, serviço integrado no Departamento Pedagógico.
Em 2020, realizámos os seguintes balanços e inquéritos:


Balanço do ciclo de formação 2016/2019, janeiro 2020;



Balanço do 1º período de 2019/2020, janeiro 2020;



Grau de Satisfação dos Empregadores do ciclo 2015/2018, março 2020;



Percurso Pós-formação, ciclo 2015/2018 (2º momento), março 2020;



Percurso Pós-formação, ciclo 2016/2019 (1º momento), abril 2020;



Balanço do 2º período de 2019/2020, abril 2020;



Inquérito aos alunos no Final de Curso, ciclo 2017/2020, junho 2020;



Nível de Satisfação dos Trabalhadores, julho 2020;



Balanço do Ano Letivo 2019/2020, setembro 2020;



Inquérito aos Alunos à Entrada, ciclo 2020/2023, setembro 2020;



Avaliação dos Docentes pelos Alunos referente ao ano letivo 2019/2020,
outubro 2020;



Balanço Anual de 2019/2020, outubro 2020.
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7. Internacionalização
O programa ERASMUS permite que os alunos enriqueçam a sua experiência profissional
e pessoal no estrangeiro, que os nossos professores e outros técnicos conheçam outros
sistemas de ensino, partilhem boas práticas e desenvolvam novos métodos de ensino.

Nos últimos anos, temos vindo a participar, de forma avulsa e casuística, nalguns
projetos: em 2019, 4 alunos de Guimarães, no âmbito do Consórcio AVE PLUS, realizaram
um estágio em Itália e, no ano seguinte, outros 4 alunos, em Espanha; das delegações da
Região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Barreiro e Seixal), participaram 11 alunos em
projetos de mobilidade, em Espanha, numa parceria com a Associação Mais Cidadania;
alguns técnicos e professores têm participado em formações no estrangeiro.

Em outubro de 2020, decidimos constituir um Grupo de Trabalho com a Diretora–Geral,
o Presidente da Direção Pedagógica e três técnicos dos Serviços de Psicologia e
Orientação (SPO) do Barreiro, Lisboa e Porto e preparar uma candidatura para a nossa
Acreditação Erasmus, o que nos irá proporcionar a oportunidade de olhar para o futuro
da internacionalização, a médio e longo prazo, através de um Plano próprio no âmbito
do Programa.

8. Formação
Naturalmente, a pandemia também se refletiu na execução do Plano de Formação que
estava desenhado, obrigando, a partir do mês de março, a recorrer à formação online.
Apesar de se verificarem diferentes níveis de adesão das delegações à formação online,
globalmente, os resultados, dado o contexto, são bastante positivos: da centena de
trabalhadores do quadro, 81 realizaram formação, em 2020: 49 docentes e 32 não
docentes. No conjunto, foram realizadas 2.645 horas de formação, devidamente
certificadas.

9. Reuniões dos Órgãos e Representação Institucional
O Conselho Diretivo reuniu no dia 14 de abril para, nomeadamente, dar o seu parecer
sobre a proposta do Relatório de Atividade e Contas de 2019 e no dia 13 de novembro
para dar o parecer sobre a proposta de Plano de Atividades para 2021. Propostas,
respetivamente, ratificadas pela Direção em 3 de abril de 2020 e em 14 de dezembro de
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2020 e aprovadas pela Assembleia Geral em 13 de maio de 2020 e em 20 de janeiro de
2021. De referir que todas as reuniões foram realizadas através de videoconferência.

Realizaram-se nove reuniões da Direção Pedagógica, um pouco mais do que é habitual,
algumas de carater mais informal, de modo a acompanhar e dirigir o trabalho no
contexto da pandemia. Estas reuniões realizaram-se nos dias 31 de janeiro, 25 de março,
10 e 24 de abril, 8 e 27 de maio, 9 de junho, 31 de julho e 27 de outubro.
Das 9 reuniões referidas, 6 foram realizadas através de videoconferência.

Entre os dias 5 e 21 de fevereiro, realizámos cinco Reuniões Gerais de Trabalhadores de
todas as delegações e dos serviços: Barreiro, Seixal, Guimarães, Porto, Lisboa-Sede e
Beja, totalizando 82 presenças. Nestas reuniões foi discutida a revisão do Projeto
Educativo, o tema anual do Projeto de Escola e o Sistema EQAVET.

Participámos, através de videoconferência, em quatro Assembleias Gerais da Anespo,
Associação Nacional das Escolas Profissionais, nos dias 21 de abril, 23 de julho, 29 de
outubro e 4 de dezembro; nas Jornadas Pedagógicas da Anespo, nos dias 16 e 17 de
julho e dois Webinars (seminários via Internet) sobre o arranque do ano letivo, nos dias
24 de novembro e 10 de dezembro e, ainda um Workshop da Anespo sobre a
metodologia do trabalho de projeto, no dia 29 de outubro.

Também participámos num Webinar do Conselho Nacional de Educação, no dia 2 de
julho.

10. Instalações e Equipamentos
Em

2020,

realizaram-se

melhorias

significativas

na

delegação

de

Lisboa

(designadamente, nas salas de professores, alunos e secretaria), só possíveis com a
transferência dos serviços centrais para a cidade do Barreiro. Esta transferência onerou o
montante investido em obras, tanto no Barreiro como em Lisboa. Na delegação do
Barreiro, também foram realizadas obras para que seja possível aumentar a lotação
autorizada. Relativamente a equipamentos, mantivemos um forte investimento,
designadamente na compra de novos computadores, alguns deles portáteis, e software.
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Parte II
1. Atividade Formativa 2019/2020
No ano letivo 2019/2020, a Escola teve um total de 1.251 alunos em duas modalidades de
formação: 1.190 alunos em Cursos Profissionais e 61 alunos em Cursos CEF (Tipo 2 e Tipo 3).
Quanto ao número de turmas, passou de 55, em 2017/2018, para 56 em 2019/2020.

No Quadro 1, apresenta-se essa informação, bem como os dados relativos aos dois anos
anteriores, de modo a permitir uma análise da evolução.

Quadro 1. Alunos matriculados e Turmas em funcionamento por modalidade de formação
Cursos Profissionais
Ano letivo

CEF

Totais

Alunos
matriculados

Nº Turmas

Alunos
matriculados

Nº Turmas

Alunos

Turmas

2017/2018

1.185

50

108

5

1.293

55

2018/2019

1.204

52

76

4

1.280

56

2019/2020

1.190

53

61

3

1.251

56

Como resultado dos dados apresentados no Quadro 1, nos últimos 3 anos letivos, registou-se
uma variação, tendo, no último ano, existido um decréscimo do número de alunos
comparativamente com o ano letivo anterior. Quanto ao número de turmas, há um aumento de
uma turma nos Cursos Profissionais, em relação ao ano letivo 2018/2019. No espaço de três anos,
a Escola passou a ter mais 3 turmas nos Cursos Profissionais. Quanto aos cursos do ensino básico,
os CEF, em 2019/2020, houve menos uma turma face ao ano anterior.

A distribuição dos alunos nos Cursos Profissionais apresenta um maior número no 10º ano (443),
perfazendo 37% do total dos matriculados. Comparativamente, o 12º ano tem 385 alunos, o que
equivale a 32%.

Quadro 2. Turmas e alunos dos Cursos Profissionais por ano escolar
Ano escolar

10º

11º

12.º

Total

Nº Turmas

17

17

19

53

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

443

37%

362

30%

385

32%

1.190

100%

Alunos
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Atividade formativa por delegação
No quadro seguinte, apresenta-se as modalidades de formação e o número de alunos por
delegação. As delegações com mais alunos matriculados são a do Porto com 295 (12 turmas),
Barreiro com 241 (10 turmas de CP e 1 CEF), Lisboa com 232 (10 turmas) e Seixal com 231
alunos (9 turmas).
Quadro 3. Alunos matriculados por modalidade
Modalidade

Profissionais

CEF

Total

Barreiro

219

22

241

Beja

130

-

130

Guimarães

83

39

122

Lisboa

232

-

232

Porto

295

-

295

Seixal

231

-

231

Total

1.190

61

1.251

2. Caraterização dos alunos e agregados familiares
Através do inquérito à entrada, preenchido pelos alunos dos Cursos Profissionais quando
ingressam na EPBJC, é possível recolher um conjunto de elementos de caraterização dos
alunos e respetivos agregados familiares. Responderam 410 alunos dos 443 matriculados, o
que correspondeu a uma taxa de resposta de 93%.

Caraterização por género
Na distribuição dos alunos por curso em função do género, a maioria dos que ingressaram na
EPBJC no ano letivo 2019/2020 são rapazes, constituindo 54% do total. Na distribuição por
género e por curso frequentado, mantém-se uma predominância muito elevada de
rapazes nos cursos da área de formação de ciências Informáticas (100% em GEI e 96% em
GPSI). As raparigas estão em maior número nos cursos profissionais de Apoio à Infância
(95%), Apoio Psicossocial (89%) e Juventude (94%).
O curso onde se regista um maior equilíbrio de rapazes e raparigas é o de Artes Gráficas
(52% são rapazes e 48% são raparigas), na delegação de Lisboa.
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Percurso escolar anterior à entrada na EPBJC
A maioria dos alunos que ingressaram na EPBJC tem um percurso escolar marcado por
experiências de insucesso. Foi assim com 64% dos alunos, que tiveram reprovações, o que
representa um pequeno decréscimo face ao ano anterior, em que a taxa se situava em
71%. É na delegação de Guimarães que se verifica um maior número de alunos com
reprovações em anos anteriores (74%). Já na delegação de Lisboa, verificou-se que 47%
dos alunos reprovaram.

Caraterização dos agregados familiares
Relativamente aos níveis de escolaridade dos pais dos alunos, a maioria concentram-se em
dois escalões: 9º ano (25% das mães e 23% dos pais) e o 12º ano (32% das mães e 23% dos
pais).

Situação socioeconómica
A informação relativa aos alunos que estão nos escalões A e B permite conhecer o nível
socioeconómico das famílias. Em termos globais, dos 1.251 alunos (Cursos Profissionais e CEF),
601 estavam nessa situação, o que se traduz numa taxa de 48%. Estes dados variam muito em
função das delegações, sendo a delegação de Beja a que apresenta a maior taxa (65%). Na
delegação de Lisboa, podemos verificar que 37% são alunos destes escalões de rendimento.

A Escola manteve a atribuição de apoios a alunos que revelaram não ter recursos que lhes
permitissem a frequência do curso, designadamente, subsídio de alimentação e transporte,
os quais não se enquadravam nos requisitos estabelecidos nos respetivos modelos de
financiamento.

3. Resultados da Atividade Formativa
Os resultados da atividade formativa1 incidem sobre os seguintes indicadores: níveis de
conclusão dos módulos, absentismo e conclusão da formação.

Nos Cursos Profissionais, foram lecionados um total de 77.427 módulos2, dos quais 75.041
foram concluídos pelos alunos, o que corresponde a uma taxa de 96,9%.

1

Nos indicadores “níveis de conclusão de módulos” e “absentismo”, não estão incluídos os alunos que desistiram ao
longo do ano 2019/20 e os que não renovaram matrícula para 2020/21.
2
Inclui a totalidade dos módulos lecionados nas turmas, i.e., nas turmas do 11º estão contabilizados os módulos
dos 10º e 11º e nas do 12º estão todos os módulos lecionados nos três anos do curso. O mesmo acontece com a
turma CEF Tipo 2 que estava no 9º ano.
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Nas três turmas de cursos educação e formação (CEF), o cálculo efetuado teve
necessariamente de ser diferente porque a avaliação utilizada neste tipo de formação atribui
classificações de 1 a 5 por disciplina. Considerando que as notas 1 e 2 são negativas,
contabilizaram-se essas notas nas três turmas e dividiu-se pelo volume de formação (nº de
alunos x n.º de disciplinas). Assim, a delegação de Guimarães apresenta a maior taxa de
disciplinas com negativas, sendo que nesta delegação funcionaram duas turmas Tipo 2, cuja
duração dos cursos é de dois anos letivos, ao contrário da delegação do Barreiro, em que
funcionou uma única turma Tipo 3, com duração de um ano.

Absentismo dos alunos
Nos cursos profissionais, a taxa de absentismo registada foi de 6,1%, considerando o total
das faltas e 3,8%, relativamente às faltas injustificadas. Nos cursos CEF, registou-se 11,6% de
absentismo total e 9,8% de injustificado3.

4. Níveis de Conclusão da Formação no Ciclo de Formação 2017/2020
O número de alunos que concluíram a formação, considerando as duas modalidades, totaliza
393 alunos, sendo 354 dos cursos profissionais e 39 dos cursos CEF.

4.1 Cursos Profissionais
Matricularam-se, no 10º ano, 492 alunos e no 12º ano 376. Destes, 354 concluíram o curso, o que
traduz uma taxa de conclusão de 72% sobre os matriculados no 10º ano e de 94% sobre os
matriculados no 12º ano. Existem 22 alunos que não terminaram o curso.
Ao longo deste ciclo, desistiram 126 alunos, o que se traduz numa taxa de desistência de 25%.

3

Trata-se de absentismo acumulado, i.e., nas turmas do 11º inclui as faltas do 10º e 11º e nas do 12º estão as faltas
dos três anos do curso. O mesmo acontece com a turma CEF Tipo 2 que estava no 9.º ano.
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Quadro nº 4 – Cursos Profissionais - Ciclo de Formação 2017-2020
Matriculados

Finalistas

Mat.10º
Ano

Mat. Ciclo
de
Formação

1

94%

54%

54%

16

1

94%

57%

55%

18

17

1

94%

71%

68%

5

20

18

2

90%

72%

72%

107

36

71

66

5

93%

63%

62%

28

28

8

20

19

1

95%

68%

68%

CMRPP

28

29

10

19

18

1

95%

64%

62%

GEI

24

24

6

18

14

4

78%

58%

58%

GPSI

27

28

4

24

24

0

100%

89%

86%

Total

107

109

28

81

75

6

93%

70%

69%

Téc.
Comercial

28

28

4

24

21

3

88%

75%

75%

GEI

28

28

3

25

25

0

100%

89%

89%

Receção

28

28

4

24

24

0

100%

86%

86%

Total

84

84

11

73

70

3

96%

83%

83%

Apoio Inf.

25

25

6

19

19

0

100%

76%

76%

CMRPP

25

25

11

14

11

3

79%

44%

44%

50

50

17

33

30

3

91%

60%

60%

15

18

5

13

11

2

85%

73%

61%

19

19

9

10

8

2

80%

42%

42%

34

37

14

23

19

4

83%

56%

51%

CMRPP

29

29

4

25

25

0

100%

86%

86%

GEI

28

28

5

23

22

1

96%

79%

79%

GPSI-A

27

28

6

22

22

0

100%

81%

79%

GPSI-B

28

30

5

25

25

0

100%

89%

83%

112

115

20

95

94

1

99%

84%

82%

492

502

126

376

354

22

94%

72%

71%

10º Ano

Ciclo de
Formação

Conclusões

Por
Concluir

Desistências

Finalistas

ASC

28

28

12

16

15

CMRPP

28

29

12

17

GPSI

24

25

7

IG

25

25

105

AG

Delegação

Barreiro

Curso

Total

Lisboa

Seixal

Beja

Total
CMRPP
Guimarães Juventude
Total

Porto

Taxa Conclusão sobre

Total
TOTAL GLOBAL
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4.2 Cursos CEF
Nos cursos CEF, dos 41 alunos matriculados nas duas turmas que terminaram, 39
concluíram, o que representa uma taxa de 98% e 1 desistiu (2%).
Quadro 5. Cursos CEF

Curso

Modalidade Delegação

CEF

Matriculados Desistentes Finalistas

Conclusões
Nº

%

Barreiro

Cuidador de Crianças e Jovens

22

0

22

21

95%

Guimarães

Operador Distribuição (T3)

19

1

18

18

100%

41

1

40

39

98%

Total

5. Desistências
No ano letivo 2019/20, registaram-se 106 desistências, o que equivale a uma taxa de 8,2%. Nos
Cursos Profissionais, a taxa de desistência situou-se nos 8,5% e, nos CEF, a taxa de desistência
situou-se nos 8,2%.
Quadro 6. Desistências por modalidade de formação
Alunos

Profissionais

CEF

Total

Matriculados

1.190

61

1.251

Desistentes

101

5

106

Taxa de Desistência

8,5%

8,2%

8,4%

Nos cursos profissionais, a grande maioria das desistências ocorre no 10º ano, correspondendo a
uma taxa de desistência de 14%. No 11º ano e no 12º ano, as taxas de desistências foram de 8,4% e
2%, respetivamente.
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Quadro 7. Desistências nos Cursos Profissionais
por ano de frequência
Desistências
Ano Escolar

Nº alunos
matriculados

10º Ano

Nº de
alunos

Taxa de
Desistência

443

63

14%

11º Ano

362

29

8%

12º Ano

385

9

2%

Total

1.190

101

8,5%

6. Atividade Formativa iniciada no último quadrimestre de 2020
Em setembro de 2020, com o início do ano letivo 2020/2021, como atrás referido, a atividade
formativa iniciada inclui os Cursos Profissionais (ensino secundário) e Cursos Educação
Formação (CEF) (ensino básico). O número de alunos matriculados totaliza 1.237, sendo
1.168 dos Cursos Profissionais e 69 dos Cursos CEF. Quanto ao número de turmas, totaliza 57,
das quais 53 são de Cursos Profissionais e 4 de Cursos CEF, distribuídas da seguinte forma
pelas delegações:
Quadro 8. Atividade Formativa por Delegação
(início do ano letivo)

Delegação

Cursos Profissionais

Cursos Educação e Formação

Total

Nº Alunos

Nº Turmas

Nº Alunos

Nº Turmas

Alunos

Turmas

Barreiro

238

10

18

1

256

11

Beja

115

6

115

6

Guimarães

65

6

98

8

Lisboa

246

10

246

10

Porto

284

12

284

12

Seixal

220

9

18

1

238

10

Total

1168

53

69

4

1237

57

33

2

Comparativamente com o ano letivo 2019/2020, regista-se o mesmo número de turmas nos
Cursos Profissionais e o aumento de uma turma nos CEF.
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II - RELATÓRIO DE CONTAS 2020

Resultados do Exercício
A Associação para o Ensino Bento de Jesus Caraça (AEBJC) é uma entidade privada sem fins
lucrativos, de utilidade pública, e proprietária da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça,
pautada pelo princípio da continuidade.
Os Estatutos, nos termos da alínea b) do nº 1, do artigo 34º, determinam que a Direção
apresente, anualmente, o relatório de atividades e as contas, espelhando os aspetos
financeiros de maior relevância.
Durante o ano de 2020, verificou-se que:
 O início da pandemia devido à Covid-19 veio trazer uma realidade completamente
diferente ao modo de realização das atividades letivas, com o ensino à distância,
online, a partir de 16 de março. No mês de maio, um número reduzido de turmas
regressou presencialmente à Escola, para preparação para os exames nacionais e
apresentação de Provas de Aptidão Profissional. No entanto, o regresso às aulas
presenciais só ocorreu em setembro e, de modo a garantir o cumprimento das regras
de segurança e higiene a que a situação obriga, bem como a proporcionar as melhores
condições possíveis à comunidade escolar, foram tomadas, entre outras, as seguintes
medidas:
o

Adaptação ou alteração dos espaços nas delegações e a transferência dos
serviços centrais da AEBJC para o Barreiro;

o

Reforço da limpeza e desinfeção dos espaços com maior frequência
mediante a contratação de trabalhadores adicionais para estes serviços;

o

Reforço dos SPO das delegações, uma vez que se concluiu que, após o
confinamento, alguns dos nossos alunos precisavam de apoio
psicopedagógico reforçado.

 A abertura de candidaturas ocorreu no mês de setembro de 2020, tendo as mesmas
sido aprovadas, no mês de novembro - Ensino Profissional - e no mês de dezembro Cursos de Educação e Formação (CEF) -, relativamente aos projetos que iniciaram no
mês de setembro - Programa Operacional de Capital Humano (POCH).
 No ano letivo de 2020/21, voltou a ocorrer a agregação de turmas na candidatura do
Ensino Profissional da delegação de Guimarães, relativas aos 1º e 3º anos.
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 Foi aprovada a abertura de uma turma de CEF na delegação do Seixal, financiada pelo
Orçamento de Estado.
 Ocorreu uma diminuição nos gastos com o pagamento de subsídios aos alunos, o que
se deve ao facto de não terem sidos pagos subsídios de deslocação dos alunos para a
Escola, devido à situação pandémica existente e à declaração do estado de
emergência, que obrigava ao confinamento e ao ensino à distância.
 Ocorreu um acréscimo nos gastos com materiais de limpeza, com a adaptação e
remodelação das instalações, de modo a minimizar os efeitos da pandemia.
 A análise do POCH aos reembolsos e os respetivos pagamentos realizados, durante o
ano de 2020, ocorreram de forma regular.

Assim, apresenta-se, neste exercício, um resultado positivo de 4.039,56€.
Mediante o exposto, o resultado resulta do seguinte apuramento:
Quadro I – Explicitação dos Resultados
Moeda: Euros
Gastos não imputáveis

Resultado das Ações

Cursos Educa. Formação POCH NT

-50.315,52 €

37% Ensino Profissional LVT

Gastos com Publicidade

-23.821,56 €

17% Ensino Profissional POCH NT e AL

Remuneração Não Imputada

-23.136,56 €

Cursos Educa. Formação LVT

-21.137,78 €

Seg. Social Trab. Independentes

-12.408,40 €

Juros e Gastos Bancários

-6.062,14 €

Outros
IRC

Total

102.825,41 €

73%

31.730,09 €

23%

17% Outros

3.603,07 €

3%

15% POR LISBOA

2.028,38 €

1%

9% Quotas Associados

395,00 €

0%

4% Autarquias

357,10 €

0%

-10,18 €

0%

-7,35 €

0%

-136.899,49 € 100%

Total

140.939,05 € 100%

No que diz respeito aos gastos não imputáveis, destacam-se:
 O montante de financiamento dos CEF, que é manifestamente insuficiente em todas as
regiões;
 O gasto com publicidade que não foi integrado nos projetos, visto ter ocorrido antes
dos prazos permitidos em regulamento específico dos mesmos;
 A atribuição de uma compensação a uma trabalhadora que deixou de exercer funções,
por mútuo acordo, devido à mudança de instalações dos Serviços Centrais e à baixa
procura dos cursos na Delegação de Guimarães;
 Não ter sido possível imputar aos projetos correspondentes a Segurança Social relativa
aos trabalhadores independentes que exerceram funções em 2020, por ser debitado
no ano seguinte;
 Os juros e gastos bancários que dizem respeito aos gastos incorridos com a
manutenção do contrato de conta corrente celebrado com a entidade bancária.
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Quanto ao resultado das ações, salientam-se:
 O resultado do Ensino Profissional na região de Lisboa e Vale do Tejo, financiado pelo
Orçamento de Estado, que mantém um saldo positivo;
 O resultado dos cursos profissionais financiados pelo POCH que se deve,
essencialmente, ao acréscimo de uma turma na delegação do Porto desde setembro
de 2019.
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Quadro II – Orçamento / Execução
Moeda: Euros
Rubricas
Gastos

Orçamento
2020

Desvio

Execução
2020

Desvio

Execução
2019

4 974 604,74 €

-8,73%

4 540 233,13 €

-2,22%

4 643 129,01 €

1 124 542,19 €

-2,35%

1 098 069,25 €

-2,05%

1 121 033,15 €

544 505,96 €

-0,80%

540 164,45 €

-1,25%

547 005,84 €

Trabalhos especializados

59 431,07 €

-18,54%

48 409,72 €

-24,61%

64 214,36 €

Publicidade e propaganda

23 657,81 €

85,51%

43 888,71 €

69,57%

25 882,59 €

4 181,40 €

-2,50%

4 076,81 €

6,17%

3 839,76 €

Fornecimentos e serviços externos
Serviços especializados

Vigilância e segurança
Honorários

407 638,94 €

4,97%

427 906,48 €

3,49%

413 493,94 €

Conservação e reparação

34 096,74 €

-63,51%

12 440,81 €

-44,05%

22 236,08 €

Visitas de Estudo

15 500,00 €

-77,79%

3 441,92 €

-80,15%

17 339,11 €

Materiais

30 200,94 €

7,70%

32 526,19 €

-13,98%

37 811,34 €

7 655,95 €

102,73%

15 521,21 €

16,38%

13 337,05 €

Material de escritório

11 899,99 €

-25,18%

8 903,22 €

-39,36%

14 681,29 €

Material Didático

10 645,00 €

-23,89%

8 101,76 €

-17,27%

9 793,00 €

Energia e fluidos

47 765,00 €

-23,12%

36 723,09 €

-8,87%

40 298,47 €

41 230,00 €

-19,19%

36 217,24 €
4 081,23 €

Ferramentas utensílios desgaste rápido

Electricidade

-29,02%

29 266,26 €

6 535,00 €

14,11%

7 456,83 €

82,71%

Deslocações, estadas e transportes

14 269,91 €

-74,28%

3 670,78 €

-51,85%

7 624,05 €

Serviços diversos

487 800,38 €

-0,58%

484 984,74 €

-0,68%

488 293,45 €

Rendas e alugueres

399 526,65 €

-3,47%

385 676,38 €

-6,45%

412 256,22 €

31 580,96 €

-21,34%

24 842,11 €

-15,01%

29 229,63 €

Seguros

3 279,97 €

7,41%

3 523,01 €

-22,07%

4 520,79 €

Licenças

15 459,91 €

-21,99%

12 059,67 €

245,35%

3 492,01 €

Limpeza, higiene e conforto

34 927,91 €

62,23%

56 664,29 €

62,77%

34 813,02 €

3 024,98 €

-26,63%

2 219,28 €

-44,26%

3 981,78 €

2 803 621,52 €

-0,51 €

2 849 526,11 €

3,72%

2 747 443,06 €

978 052,64 €

3,59%

1 013 180,36 €

2,75%

986 063,83 €

1 266 572,96 €

0,79%

1 276 632,83 €

5,02%

1 215 564,58 €

Água

Comunicação

Outros serviços
Gastos com o pessoal
Remunerações do pessoal não docente
Remunerações do pessoal docente
Encargos sobre remunerações

532 364,37 €

1,34%

539 514,17 €

2,95%

524 045,15 €

Seguros de acidentes trabalho

15 431,61 €

-1,31%

15 229,57 €

2,71%

14 827,05 €

Outros gastos com o pessoal

11 199,94 €

-55,63%

4 969,18 €

-28,42%

6 942,45 €

Gastos de depreciação e amortizações

121 105,78 €

-13,96%

104 201,70 €

-2,58%

106 960,23 €

Outros gastos e perdas

918 695,32 €

-47,49%

482 385,93 €

-27,09%

661 650,93 €
657 380,38 €

Encargos com Formandos

915 795,33 €

-47,61%

479 747,78 €

-27,02%

Outros

2 899,99 €

-9,03%

2 638,15 €

-38,22%

4 270,55 €

Gastos e perdas de financiamento

6 639,93 €

-8,88%

6 050,14 €

0,14%

6 041,64 €

4 987 817,57 €

-8,89%

4 544 280,04 €

-2,55%

4 663 127,13 €

355,00 €

11,27%

395,00 €

11,27%

355,00 €

33 000,00 €

15,48%

38 109,36 €

1,34%

37 604,25 €

4 952 962,57 €

-9,05%

4 504 918,60 €

-2,34%

4 612 644,69 €

2 218 285,92 €

0,20%

2 222 816,27 €

7,06%

2 076 233,71 €

2 520 241,90 €

-16,78%

2 097 351,96 €

-0,99%

2 118 294,64 €

0,00 €

100,00%

2 028,38 €

-98,99%

200 996,45 €

161 577,86 €

-29,72%

113 555,04 €

-29,34%

160 699,59 €

52 856,89 €

29,98%

68 704,85 €

30,34%

52 710,28 €

0,00 €

100,00%

462,10 €

-87,54%

3 710,02 €

1 500,00 €

100,00%

857,08 €

-93,16%

12 523,19 €

0,00 €

100,00%

7,35 €

-84,04%

46,04 €

13 212,83 €

-69,43%

4 039,56 €

-79,75%

19 952,08 €

Rendimentos
Quotas
Prestações de serviços
Subsídios à exploração
DGEstE Ensino Profissional
POCH Ensino Profissional
POR Lisboa2020 Cursos Profissionais
POCH Cursos Educação Formação
Cursos Educ. Formação LVT
Outros
Outros Rendimentos
IRC

Resultado
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1. Análise dos Gastos
Gráfico I - Evolução dos gastos
Em milhares euros
3000
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2020 2019

0

Os gastos realizados no exercício de 2020 diminuíram 2,22% relativamente ao ano anterior.

Analisando cada uma das rubricas, destaca-se o seguinte:
 Fornecimentos e Serviços Externos
Quadro III - Fornecimentos e Serviços Externos
Moeda: Euros
2020
1 098 069,25 €

2019
1 121 033,15 €

Diferenç a
-22 963,90 €

%
-2,05%

Nesta rubrica, destacam-se os gastos com trabalhos especializados, publicidade, honorários,
rendas de instalações, licenças de software e materiais de limpeza.

De modo a dar continuidade ao trabalho realizado em anos anteriores, investiu-se em
publicidade, com materiais de apoio à divulgação como flyers, cartazes, esferográficas,
balcões pop-up), bem como à aquisição de t-shirts e sweatshirts personalizadas.
Considerando que, devido à pandemia, as ações de divulgação habituais, em formato
presencial, não estavam garantidas, recorreu-se, ainda, à contratação externa para a criação
de um spot para televisão e web e para um trabalho especializado ao nível do marketing
digital.
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 Gastos com Pessoal
Quadro IV – Gastos com Pessoal
Moeda: Euros
2020
2.849.526,11 €

2019

Diferença

2.747.443,06 €

%

102.083,05 €

3,72%

Esta rubrica apresenta um acréscimo de 3,72%, sendo que a diferença relativamente ao ano
anterior se deve à atribuição de um prémio a todos os trabalhadores, em dezembro, bem
como às progressões de carreira docente ao longo do ano, à contratação de mais
trabalhadoras dos serviços de limpeza e ao reforço de horário dos trabalhadores dos Serviços
de Psicologia e Orientação.

Quadro V – Caracterização do Quadro de Pessoal a 31 de dezembro
Pessoal

2020

2019

% Var.

Nº

%

Nº

%

Dirigentes

9

8,49%

10

9,80%

-10,00%

Docentes
Técnicos/Administrativos/Outros

51
46

48,11%
43,40%

53
39

51,96%
38,24%

-3,77%
17,95%

106

100,00%

102

100,00%

3,92%

Total

O quadro de pessoal sofreu algumas alterações, sendo que a mais significativa prende-se
com a contratação de mais seis empregadas de limpeza.
Depreciações/Amortizações
Associados às depreciações e amortizações, encontram-se os investimentos em ativos fixos
tangíveis. Como tem acontecido ao longo dos anos, continua a dar-se prioridade à
preservação e renovação das instalações e à aquisição de equipamentos, tendo tido maior
relevância a adaptação e renovação das instalações neste ano.

Quadro VI – Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis
Moeda: Euros
Activos Fixos Tangíveis
Edifícios e Outras Construções

2020
Aquisições

2019
%

Aquisições

%

% Var.

184,110.13 €

68.17%

1,859.02 €

3.22%

9803.61%

57,132.59 €

21.15%

46,348.02 €

80.33%

23.27%

Equipamento de Transporte

0.00 €

0.00%

0.00 €

0.00%

0.00%

Equipamento Administrativo

27,876.17 €

10.32%

8,492.07 €

14.72%

228.26%

955.22 €

0.35%

1,001.32 €

1.74%

0.00%

Equipamento Básico

Outros
Total

270,074.11 € 100.00%

57,700.43 € 100.00%

368.06%

Durante o ano de 2020, efetuou-se, como habitualmente, um reforço dos equipamentos das
delegações que, devido ao grande desgaste que sofrem, requerem uma renovação regular.
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No entanto, devido à pandemia, houve, igualmente, um investimento significativo no que
diz respeito às instalações e equipamentos informáticos. Apesar do aumento dos
investimentos, estes ocorreram no período de setembro a dezembro, pelo que, ao nível das
depreciações e amortizações, o acréscimo não se dá na mesma proporção, e irá refletir-se no
ano de 2021.

Quadro VII – Amortizações e Depreciações
Moeda: Euros
Amortizações e
Depreciações

2020
104.201,70 €

2019

% Var.

106.960,23 €

-2,58%

 Outros Gastos
Nesta rubrica, são expressos os gastos relativos a:


Subsídios pagos aos alunos;



Quotas (ANESPO).

Quadro VIII – Encargos com os formandos
Moeda: Euro
Encargos com Formandos

2020

2019

479.747,78 €

% Var.

657.380,38 €

-27,02%

O decréscimo de 27,02% verificado nos gastos com formandos está relacionado,
essencialmente, com o facto de não terem ocorrido aulas presenciais a partir de março de
2020 e até ao final do ano letivo (com exceção do período do mês de maio, em que um
número reduzido de turmas regressou à Escola, pelo motivo já exposto).
 Gastos de Financiamento
Quadro IX – Gastos de Financiamento
Moeda: Euro
Gastos de

Financiamento

Descrição

2020

%

2019

%

% Var.

Comissão imobilização

3.050,14 €

50,41%

3.041,64 €

50,34%

0,28%

Comissão renovação

3.000,00 €

49,59%

3.000,00 €

49,66%

0,00%

Total

6.050,14 €

100,00%

6.041,64 €

100,00%

0,14%

Durante o ano de 2020, não houve necessidade de aceder ao contrato de conta corrente.
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2. Análise aos Rendimentos
A atividade é maioritariamente financiada pelo POCH e pelo Ministério da Educação.
Gráfico II – Evolução dos rendimentos
Em milhares de euros

2020
2019

Os rendimentos são constituídos, principalmente, pelos subsídios ao rendimento (à
exploração), sendo pouco significativos os réditos resultantes das prestações de serviços.
 Prestação de serviços
No que diz respeito à prestação de serviços, esta rubrica engloba, sobretudo, os réditos
provenientes das matrículas, da compensação para material pedagógico - cobrada aos
alunos da região de Lisboa e Vale do Tejo -, e da compensação de faltas - cobrada aos alunos
de todas as delegações.
Quadro X – Prestação de Serviços
Moeda: Euros
Prestação de Serviços
Quotas dos associados
Matrículas
Compensação de Faltas
Compensação material pedagógico
Outros
Total

2020

%

2019

%

% Var.

395,00 €

1,03%

355,00 €

0,94%

11,27%

2.525,00 €

6,56%

3.075,00 €

8,10%

-17,89%

3.223,30 €

8,37%

5.147,25 €

13,56%

-37,38%

26.551,00 €

68,96%

25.850,00 €

68,10%

2,71%

5.810,06 €

15,09%

3.532,00 €

9,30%

64,50%

38.504,36 €

100,00%

37.959,25 €

100,00%

1,44%
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 Subsídios ao rendimento (à Exploração)
Os subsídios ao rendimento representam cerca de 99% dos rendimentos. Neste exercício,
estes subsídios sofreram um decréscimo de 2,34%, conforme é demonstrado no Quadro XI:

Quadro XI – Subsídios ao Rendimento
Moeda: Euro
Entidade
POCH

2020

%

2019

%

%Var.

2.210.907,00 €

49,08%

2.278.994,23 €

49,41%

-2,99%

Ensino Profissional NT e AL

2.097.351,96 €

46,56%

2.118.294,64 €

45,92%

-0,99%

Cursos Educação Formação

113.555,04 €

2,52%

160.699,59 €

3,48%

100,00%

2.291.521,12 €

50,87%

2.128.943,99 €

46,15%

7,64%

2.222.816,27 €

49,34%

2.076.233,71 €

45,01%

7,06%

Cursos Educação Formação

68.704,85 €

1,53%

52.710,28 €

1,14%

100,00%

Ensino Profissional Lisboa 2020

2.028,38 €

0,05%

200.996,45 €

4,36%

-98,99%

105,00 €

0,00%

2.718,18 €

0,06%

-96,14%

0,00 €

0,00%

156,20 €

0,00%

-100,00%

357,10 €

0,01%

835,64 €

0,02%

-57,27%

4.504.918,60 €

100,00%

4.612.644,69 €

100,00%

-2,34%

Ministério da Educação
Ensino Profissional LVT

IEFP (GIP)
Montepio Geral
Outros
TOTAL

O decréscimo verificado justifica-se pelo seguinte:
o

No Ensino Profissional - Norte e Alentejo, POCH -, o não pagamento de
subsídios de deslocação e de alojamento aos alunos, nos meses de abril a
julho, teve implicações no apuramento dos subsídios;

o

Nos CEF – POCH -, desde setembro de 2019 que o número de turmas nesta
modalidade decresceu para duas, quando no ano letivo 2018/2019 eram três.

 Aumentos/reduções de justo valor
O rendimento ocorrido nesta rubrica de 265,01€, diz respeito à valorização das unidades de
participação relativamente ao Fundo de Compensação do Trabalho.
 Outros Rendimentos
Estes rendimentos perfazem um total de 592,07€ e dizem respeito, maioritariamente, a
rendimentos provenientes de correções de anos anteriores.

3. Perspetivas para o Futuro
As candidaturas relativas às ações iniciadas em setembro só foram aprovadas nos meses de
novembro e dezembro e o pagamento dos devidos adiantamentos ocorreu nos mesmos
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períodos. Ainda assim, conseguiu-se manter a situação de tesouraria equilibrada e obter um
resultado positivo.
Nas candidaturas iniciadas em 2017 e em 2018, a redução do financiamento dá-se quando
uma turma atinge os 21 alunos, exceto para a delegação de Beja que, estando situada numa
zona de baixa densidade populacional, mantém a penalização quando atinge os 17 alunos.
No entanto, para a candidatura iniciada em 2019, a modalidade de redução do
financiamento já segue critérios diferentes, verificando-se redução no valor de
financiamento quando as turmas atinjam os 19 alunos, ou 15, no caso da delegação de Beja.
Para o ano letivo de 2020/21, os critérios são iguais aos do ano letivo anterior.

As novas candidaturas impõem às escolas metas de transição anual de 85% dos alunos, uma
taxa de 70% de diplomados (calculada sobre o número de alunos pela primeira vez inscritos
no 10º ano) e uma taxa de 50% de empregados ou em prosseguimento de estudos. Caso
estas metas não sejam atingidas, poderão incorrer outras penalizações financeiras, situação
que, até ao momento, não se verifica.

Importa registar o facto de não serem, ainda, conhecidas as condições de financiamentos do
novo quadro comunitário, pelo que as turmas de continuidade financiadas pelo Fundo Social
Europeu (FSE) apenas têm garantido o financiamento até agosto de 2021. Este quadro de
indefinição, semelhante ao já vivido no passado com alteração de quadros comunitários,
indicia que poderão existir graves problemas de funcionamento a curto prazo,
designadamente, ao nível de tesouraria e/ou deficit, por não sabermos se o financiamento se
mantém e em que moldes.

Referir ainda que, tal como está acontecer em todo o mundo, a Escola enfrentará, no futuro
muito próximo, desafios enormes cujos impactos são desconhecidos mas que se prevê virem
a ser muito severos, devido à pandemia por Covid-19 e à consequente declaração do estado
de emergência. Esta nova realidade implicou que o nosso ensino passasse, provisoriamente
e em períodos específicos, a realizar-se à distância e que todos os nossos trabalhadores se
encontrem em teletrabalho durante esses períodos.

As medidas implementadas procuram reduzir o impacto negativo na nossa atividade escolar
e manter a continuidade das operações, com vista ao cumprimento das nossas
responsabilidades. No entanto, estes novos constrangimentos obrigarão a um maior
envolvimento de toda a comunidade escolar, pois só assim é possível continuar a melhorar
os nossos resultados relativamente às taxas de desistência, de conclusão e de absentismo.
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4. Proposta de Aplicação de Resultados
Propõe-se aprovação em Assembleia Geral, a realizar no dia 30 de março de 2021, que o
resultado deste exercício, no montante de 4.039,56€, seja transferido para a conta de
Resultados Transitados.

A Direção___________________________________________________________

Data____/____/____
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Associação para o Ensino Bento de Jesus Caraça

5. Balanço em 31/12/2020

Moeda: Euro

Rubricas

Notas

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros créditos e ativos não correntes

589.964,20
28,03
13.034,20
0,00
603.026,43

424.068,46
51,36
8.916,68
46.353,12
479.389,62

7

6.790,60
395,00
52.324,37
3.776.622,05
606.540,38
4.442.672,40
5.045.698,83

3.705,80
710,00
58.381,78
4.427.864,62
585.333,50
5.075.995,70
5.555.385,32

7
7
7

565.000,16
248.430,85
166,71
813.597,72
4.039,56
817.637,28

565.000,16
228.478,77
320,43
793.799,36
19.952,08
813.751,44

7
8
9
7

128.171,79
106.822,80
3.505.889,55
487.177,41
4.228.061,55
4.228.061,55
5.045.698,83

99.512,86
85.761,76
4.086.620,52
469.738,74
4.741.633,88
4.741.633,88
5.555.385,32

9
7
7
Subtotal
Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais
Subtotal
Resultado líquido do exercício
Total dos Fundos Patrimoniais
Passivo
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

2019

4
5
6
7
Subtotal

Ativo corrente
Créditos a receber
Fundadores/Associados
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

2020

Subtotal
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

A Direção __________________________________________________
A Contabilista Certificada _____________________________________
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Associação para o Ensino Bento de Jesus Caraça

6. Demonstração de resultados por naturezas em 31/12/2020
Rendimentos e Gastos

Notas

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração (do Governo)
Subsídios, doações e legados à exploração (Outros)
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

10
11
11
12
13

14

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

4/5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e gastos similares suportados

15
Resultado antes de impostos

Impostos sobre o rendimento do período

16
Resultado líquido do período

Moeda: Euro
2020

2019

38.504,36
4.504.561,50
357,10
-1.098.069.25
-2.849.526,11
265,01
592,07
-482.385,93

37.959,25
4. 611.652,85
991,84
-1.121.033,15
-2.747.443,06
97,86
12.425,33
-661.650,93

114.298,75

132.999,99

-104.201,70

-106.960,23

10.097,05

26.039,76

-6.050,14

-6.041,64

4.046,91

19.998,12

-7,35

-46.04

4.039,56

19.952,08

A Direção __________________________________________________
A Contabilista Certificada _____________________________________
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Associação para o Ensino Bento de Jesus Caraça

7. Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Direto) em 31/12/2020
RUBRICAS

Notas

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes
Recebimentos de subsídios
Pagamentos de subsídios
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos Financeiros
Recebimentos provenientes de:
Investimentos Financeiros
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

7

2020

Moeda: Euro
2019

46.329,32
4.668.164,75
-508.857,31
-864.129,63
-1.937.759,95

47.154,59
4.682.305,75
-722152,44
-882.953,45
-1.894.452,45

1.403.747,18

1.229.902,00

-46,04
-1.144.844,93

-77,00
-1.164.186,97

258.856,21

65.638,03

-231.171,35
-3.633,57

-110.218,29
-3.756,17

205,73

209,45

-234.599,19

-47.154,59

-3.050,14

-3.041,64

-3.050,14

-3.041,64

21.206.88
585.333,50
606.540,38

-51.168,62
636.502,12
585.333,50

A Direção _____________________________________________________________
A Contabilista Certificada ________________________________________________
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8. Anexos
1. Identificação
A Associação para o Ensino Bento de Jesus Caraça é uma pessoa coletiva privada sem fins
lucrativos, proprietária da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, com o NIPC nº 504 643
118, CAE 59981 - Ensino Profissional, com sede na Rua Vítor Cordon, nº 1 - R/C, 1200-482
Lisboa, criada em 24 de fevereiro de 1999, tendo por objeto a promoção e o
desenvolvimento do ensino.
Período: 2020-01-01 a 2020-12-31
Moeda: Euro

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos registos contabilísticos,
mantidos de acordo com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF-ESNL) e
seguindo o regime do acréscimo, pelo que os rendimentos e os gastos são reconhecidos à
medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e
gastos são registadas nas rubricas de “Outros créditos e ativos” e de “Diferimentos”.

3. Principais políticas contabilísticas
As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos existentes e de
acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF-ESNL).
 Ativos Fixos Tangíveis - Os Ativos Fixos Tangíveis estão registados ao custo de
aquisição, que inclui as despesas imputáveis à sua aquisição, deduzido das
correspondentes depreciações. As depreciações são calculadas anualmente, a partir do
exercício (inclusive) em que os respetivos ativos entram em funcionamento, pelo
método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada
grupo de bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de depreciações utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:
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Quadro I – Vida Útil
Ativo Fixo Tangível

Vida Útil estimada

Edifícios e Outras Construções

20 anos

Equipamento Básico

3 a 8 anos

Equipamento Transporte

4 anos

Equipamento Administrativo

3 a 8 anos

Ferramentas e Utensílios

4 a 8 anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos são
registadas como gastos do exercício.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultante de abate, é determinado
pelo valor líquido contabilístico na data de abate, sendo registado na Demonstração
de Resultados, na rubrica “Outros Gastos”.

Os ativos fixos tangíveis em curso encontram-se registados ao custo de aquisição.
Estes ativos são depreciados a partir do momento em que estejam disponíveis para
uso e que entrem em funcionamento.
 Ativos Intangíveis - Os Ativos Intangíveis estão registados ao custo de aquisição que
inclui as despesas imputáveis à sua aquisição, deduzido das correspondentes
amortizações. As amortizações são calculadas anualmente, a partir do exercício
(inclusive) em que os respetivos ativos entram em funcionamento, pelo método da
linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de amortizações utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:
Quadro II – Ativos Intangíveis
Ativo Intangível

Vida Útil estimada

Programas de computador

3 anos

Marca EPBJC

10 anos
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 Rédito
O rédito é mensurado de acordo com valores recebidos ou a receber.
 Imposto sobre o Rendimento
Esta entidade é sujeito passivo de imposto, mas os rendimentos provenientes de
subsídios destinados a financiar a realização dos fins estatutários não estão sujeitos a
IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas). O imposto incide apenas
sobre os rendimentos que não tenham esta origem, de acordo com o nº 3, do Art.º 54º,
do CIRC.
 Fornecedores e Outras Dívidas a Terceiros
São registados ao custo histórico e pelo valor nominal, considerando que não são
pagos juros.
 Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.
 Registos Contabilísticos
As

transações

são

contabilisticamente

reconhecidas

quando

geradas,

independentemente de terem sido recebidas ou pagas.
 Caixa e Depósitos Bancários
Estes montantes são os valores de caixa e de depósitos bancários, ambos realizáveis.
 Benefícios de empregados
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem ordenados, subsídio de
alimentação, diuturnidades, subsídio de caixa (atribuído aos trabalhadores que têm a
responsabilidade do Caixa das delegações e sede), subsídios de férias e Natal e outras
compensações.
 Continuidade
As demonstrações financeiras são preparadas no pressuposto de que a atividade da
AEBJC se irá manter e com base nos seus registos contabilísticos.
 Subsídios
O reconhecimento é efetuado quando os contratos são assinados ou quando estão
reunidas as condições necessárias para o desenvolvimento dos projetos.
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 Diferimentos
Compreende os gastos e os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos
seguintes.

4. Ativos Fixos Tangíveis
Quadro III – Ativos Fixos Tangíveis
Ativo Bruto

Saldo Inicial

Ed. Outras Construções

Aumentos

Abates

Ajustamentos

Saldo Final

546 390,59 €

184 110,13 €

0,00 €

0,00 €

730 500,72 €

1 028 894,42 €

57 132,59 €

9 089,18 €

0,00 €

1 076 937,83 €

43 328,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

43 328,90 €

301 691,91 €

27 876,17 €

7 833,28 €

0,00 €

321 734,80 €

4 279,74 €

955,22 €

0,00 €

0,00 €

5 234,96 €

Depreciações

1 924 585,56 €
Saldo Final

270 074,11 €
Reforço

16 922,46 €
0,00 €
Anulação Ajustamentos

2 177 737,21 €
Saldo Final

Ed. Outras Construções

284 919,64 €

32 743,64 €

0,00 €

0,00 €

317 663,28 €

Equipamento Básico

910 544,46 €

50 449,58 €

9 089,18 €

0,00 €

951 904,86 €

25 107,03 €

6 247,50 €

0,00 €

0,00 €

31 354,53 €

276 569,54 €

14 311,95 €

7 833,28 €

0,00 €

283 048,21 €

3 376,43 €

425,70 €

0,00 €

0,00 €

3 802,13 €

1 500 517,10 €

104 178,37 €

16 922,46 €

0,00 €

1 587 773,01 €

Resultado Líquido

589 964,20 €

Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Ferramentas e Utensílios
Total

Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Ferramentas e Utensílios
Total

Os Ativos Fixos Tangíveis estão registados ao custo de aquisição, deduzidos das
correspondentes depreciações. As depreciações são calculadas anualmente pelo método da
linha reta, em sistema de duodécimos. São utilizadas as taxas permitidas pela legislação
fiscal, fazendo-se a reintegração dos ativos durante a sua vida útil estimada.

5. Ativos Intangíveis
Quadro IV – Ativos Intangíveis
Ativo Bruto

Saldo Inicial

Programas de Computador
Propriedade Industrial - Marca EPBJC

Total
Amortizações
Programas de Computador
Propriedade Indústrial - Marca EPBJC

Total

Aumentos

Abates

Ajustamentos

Saldo Final

153 325,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

153 325,73 €

332,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

332,81 €

153 658,54 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Saldo Final
Amortização Anulação Ajustamentos

153 658,54 €
Saldo Final

153 325,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

153 325,70 €

281,48 €

23,33 €

0,00 €

0,00 €

304,81 €

153 607,18 €

23,33 €

0,00 €
0,00 €
Resultado Líquido

153 630,51 €
28,03 €

Os Ativos Intangíveis estão registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes
amortizações. As amortizações são calculadas anualmente, pelo método da linha reta, em
sistema de duodécimos. São utilizadas as taxas permitidas pela legislação fiscal, fazendo-se a
reintegração dos ativos durante a sua vida útil estimada.
43

Relatório de Atividades e Contas 2020

6. Investimentos financeiros
Esta rubrica inclui o Fundo de Compensação do Trabalho, criado por imposição legal em
outubro de 2013, e é aplicado sempre que é contratado um novo trabalhador.

Durante o ano de 2020, foi ressarcido o montante de 205,73€ relativo à devolução do Fundo
de Compensação do Trabalho aquando da saída de alguns trabalhadores ou de alguma
alteração contratual provisória/de curta duração, de tempo parcial a tempo completo, por
exemplo.

7. Instrumentos Financeiros
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, as rubricas de fornecedores, formandos, ativos e
passivos a receber e a pagar e pessoal apresentavam a seguinte decomposição:
Quadro V – Investimentos Financeiros
31/12/2020
31/12/2019
Ativos mensurados ao Ativos mensurados

Descrição

custo

ao custo

Ativos
Ativo não corrente

0,00 €

46.353,12 €

Outros créditos e ativos não correntes

0,00 €

46.353,12 €

3.783.412,65 €

4.431.570,42 €

Ativo corrente
Créditos a receber

6.790,60 €

3.705,80 €

Outros ativos correntes

3.776.622,05 €

4.427.864,62 €

3.783.412,65 €

4.477.923,54 €

128.171,79 €

99.512,86 €

Total do Ativo

Passivos
Fornecedores
Total outros passivos correntes

487.177,41 €

469.738,74 €

Formandos

68.157,16 €

77.448,03 €

Outros passivos correntes

419.020,25 €

392.290,71 €

Total do Passivo

Total Líquido

615.349,20 €

569.251,60 €

3.168.063,45 €

3.908.671,94 €



Créditos a receber - corresponde aos valores em dívida dos clientes e formandos;



Outros ativos correntes – valores aprovados para o período de 2020/2021, pelas
entidades financiadoras (POCH, DGEstE);



Fornecedores – dívidas a fornecedores a menos de 1 ano.



Formandos - os montantes a pagar em janeiro de 2021, referentes aos subsídios
de dezembro;



Rubrica “Outros passivos correntes” - diz respeito, essencialmente, à provisão
para férias a pagar no próximo exercício.
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 Caixa e Depósitos Bancários
O saldo de Caixa e Depósitos à ordem no fim do exercício era:
Quadro VI – Caixa e Depósitos à Ordem
Des c riç ão

31/12/2020

C aixa
Depós itos à Ordem
Total

31/12/2019

1 147,56 €

1 050,40 €

605 392,82 €

584 283,10 €

606 540,38 €

585 333,50 €

Na preparação da Demonstração de Fluxos de Caixa, foi utilizado o método Direto.
 Empréstimos
O saldo do Crédito em Conta-Corrente no fim do exercício é nulo.
 Fundo Patrimonial
Quadro VII – Fundo Patrimonial
Descrição
51 - Fundo Patrimonial
511 - Fundo Inicial
512 - Fundo Excedente
56 - Resultados Transitados
59 - Outras Variações
Resultado Líquido do Exercício
Total

Inicial
565 000,16 €
109,63 €
564 890,53 €
228 478,77 €
320,43 €
19 952,08 €
813 751,44 €

2020
Aumentos
Diminuições
Total
0,00 €
0,00 € 565 000,16 €
0,00 €
0,00 €
109,63 €
0,00 €
0,00 € 564 890,53 €
19 952,08 €
0,00 € 248 430,85 €
0,00 €
153,72 €
166,71 €
4 039,56 € 19 952,08 €
4 039,56 €
23 991,64 € 20 105,80 € 817 637,28 €

A acrescer ao valor do Fundo Patrimonial está o resultado do exercício de 2019, conforme
deliberado em Assembleia Geral, na data de 13 de maio de 2020.

Propõe-se que o resultado do exercício de 2020 seja transferido para “Resultados
Transitados”, no exercício de 2021.

A rubrica de “Outras variações” refere-se ao valor por depreciar de um equipamento
subsidiado pela Câmara Municipal do Seixal, no âmbito do Projeto Educativo Municipal.

8. Estado e outros entes públicos
Esta rubrica mostra a dívida existente a 31 de dezembro ao Estado, relativa a impostos das
remunerações do mês de dezembro, pagas em janeiro de 2021.
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Quadro VIII – Estado e Outros Entes Públicos
Descrição
2020
Retenção de impostos sobre rendimentos
Contribuições para a Segurança Social
Caixa Geral Aposentações
ADSE
Fundo de compensação do trabalho

37.600,88 €
38.509,63 €
9.262,33 €
0,00 €
342,88 €
46,04 €

106.822,80 €

85.761,76 €

IRC Apuramento
TOTAL

2019

49.341,13 €
47.956,95 €
9.111,19 €
0,00 €
406,18 €
7,35 €

9. Diferimentos
Em 31 de dezembro, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:
Quadro IX – Diferimentos
Diferimentos
2020
Ativo
Gastos a reconhecer
Rendas instalações
Seguros
Licenças
Contrato Seg. Hig. Trabalho
Contrato de Vigilância
Outros
Passivo
Rendimentos a Reconhecer
Rendimentos a reconhecer (POCH, POR
Lisboa 2020 e Ministério Educação)

2019

Var. %

52.324,37 €

58.381,78 €

-10,38%

23.384,27 €
10.374,34 €
13.954,66 €
2.725,15 €
553,73 €
1.332,22 €
3.505.889,55 €

22.497,31 €
10.568,42 €
17.505,98 €
6.358,69 €
473,53 €
977,85 €
4.086.620,52 €

3,94%
-1,84%
-20,29%
-57,14%
16,94%
100,00%
-14,21%

3.505.889,55 €

4.086.620,52 €

-14,21%

Os diferimentos inscritos no ativo do Balanço dizem respeito a despesas ocorridas no
exercício, mas que serão reconhecidas como gastos no exercício seguinte.

Os inscritos no passivo do Balanço respeitam a rendimentos a reconhecer nos exercícios
seguintes, mas cujo documento de suporte foi emitido no próprio ano. Estão aqui incluídas
as candidaturas relativas ao POCH e ao Ministério da Educação. O decréscimo registado no
passivo deve-se às candidaturas aprovadas pelo POCH, para o ensino profissional, serem
apenas para o ano letivo de 2020/21, devido ao término do quadro comunitário.

10. Rédito
Os réditos foram reconhecidos de acordo com o justo valor e referem-se, sobretudo, a
pagamentos por parte dos formandos da região de Lisboa e Vale do Tejo:
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Quadro X – Réditos
Descrição

2020

Quotas dos associados

%

2019

%

395,00 €

1,03%

355,00 €

0,94%

2.525,00 €

6,56%

3.075,00 €

8,10%

26.551,00 €

68,96%

25.850,00 €

68,10%

Compensação de Faltas

3.223,30 €

8,37%

5.147,25 €

13,56%

Seguro

1.029,31 €

2,67%

1.153,00 €

3,04%

Outros

4.780,75 €

12,42%

2.379,00 €

6,27%

38.504,36 €

100,00%

37.959,25 €

100,00%

Matrículas
Compensação p/ despesas pedagógicas

Total

Salienta-se que o pagamento da compensação das despesas pedagógicas, por parte dos
alunos, corresponde ao pagamento de três trimestralidades (no montante de 25,00€ por
trimestralidade), permitindo-lhes ter acesso a todos os materiais, equipamentos e visitas de
estudo de forma gratuita.

A rubrica “Outros” engloba, essencialmente, os rendimentos provenientes de diplomas,
certificados, recuperação de módulos e compensação de faltas.

11. Subsídios
 Subsídios do Governo
Toda a atividade é financiada pelos subsídios concedidos pelo Ministério da Educação e pelo
FSE. Os subsídios atribuídos estão relacionados com rendimentos (ou à exploração) não
reembolsáveis. Faz-se o seu reconhecimento no momento em que os contratos são
assinados ou quando reúne as condições necessárias para o desenvolvimento do projeto
proposto. Os réditos são reconhecidos no período em que os gastos relacionados ocorrem.

Quadro XI – Subsídios
Entidades
POCH:
Ensino Profissional NT e AL
Cursos Educação e Formação NT
POR LISBOA 2020:
Ensino Profissional LX
Cursos Educação e Formação LVT
Min. Educação:
Ensino Profissional LVT
Cursos Educação e Formação LVT
IEFP (GIP)
Total

2020
%
2.210.907,00 € 49,08%
2.097.351,96 €
46,56%
113.555,04 €
2,52%
2.028,38 €
0,05%
2.028,38 €
0,05%
0,00 €
0,00%
2.291.521,12 € 50,87%
2.222.816,27 €
49,35%
68.704,85 €
1,53%
105,00 €
0,00%
4.504.561,50 € 100,00%

2019
%
2.278.994,23 € 49,42%
2.118.294,64 €
45,93%
160.699,59 €
3,48%
200.996,45 €
4,36%
200.996,45 €
4,36%
0,00 €
0,00%
2.128.943,99 € 46,16%
2.076.233,71 €
45,02%
52.710,28 €
1,14%
2.718,18 €
0,06%
4.611.652,85 € 100,00%
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 Outros subsídios
Quadro XII – Outros subsídios
Des c riç ão

2020

2019

C . M. Odivelas

237,10 €

485,64 €

Montepio G eral
Outros

0,00 €
120,00 €

156,20 €
350,00 €

357,10 €

991,84 €

T otal

12. Fornecimentos e Serviços Externos
O total dos gastos nos períodos referenciados foi o seguinte:
Quadro XIII – Fornecimentos e Serviços Externos
Des c riç ão
62 - Fornec imentos e S erviç os
E xternos
622 - S erviços es pecializados

2020

2019

Diferenç a

1 098 069,25 € 1 121 033,15 €

%

-22 963,90 €

-2,05%

-6 841,39 €

-1,25%

540 164,45 €

547 005,84 €

623 - Materiais

32 526,19 €

37 811,34 €

-5 285,15 € -13,98%

624 - E nergia e F luidos

36 723,09 €

40 298,47 €

-3 575,38 €

625 - Des locações
626 - S erviços Divers os

3 670,78 €

7 624,05 €

484 984,74 €

488 293,45 €

-8,87%

-3 953,27 € -51,85%
-3 308,71 €

-0,68%

Estão aqui registados todos os gastos com aquisição de bens de consumo corrente e serviços
prestados por terceiros, sendo de salientar que, nos serviços especializados, encontram-se
registados os honorários e, nos serviços diversos, encontram-se registadas as rendas das
instalações contratualizadas.

13. Gastos com o Pessoal
Quadro XIV – Número de trabalhadores
Rúbricas

Nº de

Nº Horas

Nº de

Nº Horas

trabalhadores

trabalhadas

trabalhadores

trabalhadas

no ano

no ano

no ano

no ano

2020
Pessoas remuneradas ao serviço da AEBJC
Pessoas remuneradas ao serviço da AEBJC a
tempo completo
Pessoas remuneradas ao serviço da AEBJC a
tempo parcial
Prestadores de Serviços

2019

106

144,112

102

140,771

96

134,494

90

130,786

10

9,618

12

9,985

119

23,343

102

22,542

No ano de 2020, o número total de trabalhadores aumentou, tal como as horas trabalhadas.
Este aumento deveu-se ao acréscimo de uma turma na delegação do Seixal, no período de
setembro a dezembro, uma turma na delegação do Porto, durante todo o ano, e à
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contratação de mais trabalhadores do serviço de limpeza, bem como o reforço do horário
dos trabalhadores dos SPO.

Os gastos com trabalhadores repartiram-se da seguinte forma:

Quadro XV – Gastos com Remunerações
Descrição
Remunerações Pessoal Docente
Remunerações Pessoal não Docente
Indemnizações
Encargos Sociais
Seguro Acidentes Trabalho
Formação
Medicina no Trabalho
Outros
Total

2020
1 257 511,39 €
1 013 165,50 €
19 136,30 €
539 514,17 €
15 229,57 €
493,05 €
3 633,54 €
842,59 €
2 849 526,11 €

2019
1 215 262,08 €
984 779,13 €
1 587,20 €
524 045,15 €
14 827,05 €
2 072,77 €
3 828,77 €
1 040,91 €
2 747 443,06 €

Var. %
3,48%
2,88%
1105,66%
2,95%
2,71%
-76,21%
-5,10%
-19,05%
3,72%

A rubrica dos Encargos Sociais espelha os gastos com Segurança Social, Caixa Geral de
Aposentações e ADSE.

A rubrica da Formação inclui a realizada por pessoal docente e não docente.

14. Outros Gastos
O total dos gastos nos períodos referenciados foi o seguinte:
Quadro XVI – Outros Gastos
Descrição
68 - Outros gastos e perdas
681 - Impostos e taxas
688 - Outros
689 - Custos com apoios financeiros concedidos

2020

2019

Diferença

%

482 385,93 €

661 650,93 €

-179 265,00 €

-27,09%

554,95 €

800,03 €

-245,08 €

-30,63%

2 083,20 €
479 747,78 €

3 470,52 €
657 380,38 €

-1 387,32 €
-177 632,60 €

-39,97%
-27,02%

Em junho 2017, a AEBJC contratou com a instituição bancária que lhe presta serviços, uma
garantia bancária no valor de 600€, tendo uma gasto associado de 10,30€ trimestralmente,
dando resposta a uma exigência da Camara Municipal do Seixal no âmbito do processo de
licenciamento de obras. Este gasto encontrasse incluído na rubrica 688 – Outros.
Nesta rubrica, destaca-se a diminuição dos “gastos com apoios financeiros concedidos”, pois,
devido à suspensão das aulas presenciais, os alunos deixaram de ter gastos de alojamento e
transporte.
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15. Gastos Financeiros
Os gastos relativos ao contrato de crédito em conta-corrente foram reconhecidos como
gastos do exercício. Durante o exercício em apreço, os gastos foram de 6.050,14€,
repartindo-se da seguinte forma:
Quadro XVII – Gastos Financeiros
Des c riç ão

2020

%

2019

V ar. %

%

C omis s ão imobilização

3 050,14 €

50,41%

3 041,64 €

50,34%

0,28%

C omis s ão renovação

3 000,00 €

49,59%

3 000,00 €

49,66%

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

100,00%

6 041,64 € 100,00%

0,14%

J uros
Total

6 050,14 € 100,00%

16. Imposto sobre o Rendimento
Quadro XVIII – Apuramento do Imposto
Rendimentos

2020

%

Não isentos
0,87%

2019

%

Não isentos
1,10%

72 - Prestação de Serviços (Quotas
associados)
72 - Prestação de Serviços
75 - Subsídios à Exploração
75 - Outros Subsídios à Exploração

395,00 €

0,01%

0,00 €

355,00 €

0,01%

0,00 €

38.109,36 €

0,84%

38.109,36 €

37.604,25 €

0,81%

37.604,25 €

4.504.561,50 €

99,13%

0,00 €

4.611.652,85 €

98,90%

0,00 €

357,10 €

0,01%

357,10 €

991,84 €

0,02%

991,84 €

76 - Reversões

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

77-Ganhos por aumentos de justo valor

265,01 €

0,01%

265,01 €

97,86 €

0,00%

97,86 €

78 - Outros Rendimentos e Ganhos

592,07 €

0,01%

592,07 €

12.425,33 €

0,27%

12.425,33 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

4.544.280,04 € 100,00%

39.323,54 €

4.663.127,13 €

100,00%

51.119,28 €

79 - Juros e Outros Rend. Financeiros
Total
Gastos

2020

%

0,87%

2019

%

1,10%

62 - Fornec. e Serviços Externos

1.098.069,25 €

0,87%

9.502,05 €

1.121.033,15 €

1,10%

12.289,27 €

63 - Gastos com o Pessoal

2.849.526,11 €

0,87%

24.658,13 €

2.747.443,06 €

1,10%

30.118,70 €

64 - Gastos de Depreciações e Amort.

104.201,70 €

0,87%

901,70 €

106.960,23 €

1,10%

1.172,55 €

68 - Outros Gastos e Perdas

482.385,93 €

0,87%

4.174,29 €

661.650,93 €

1,10%

7.253,31 €

6.050,14 €

0,87%

52,35 €

6.041,64 €

1,10%

66,23 €

39.288,52 €

4.643.129,01 €

69 - Gastos e Perdas de Financiamento
Total

4.540.233,13 €

Matéria Colectável
Imposto s/ Rendimento

21,00%

50.900,05 €

35,02 €

219,23 €

7,35 €

46,04 €

Esta entidade é sujeito passivo de imposto. No entanto, os rendimentos provenientes de
subsídios destinados a financiar a realização dos fins estatutários não estão sujeitos a IRC
(Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas). O imposto incide, apenas, sobre os
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rendimentos que não tenham esta origem, de acordo com o nº 3, do Art.º 54º, do CIRC. Neste
exercício, o imposto sobre o rendimento totaliza o montante de 7,35€.

17. Partes Relacionadas
A 31 de dezembro, os saldos pendentes com os associados CGTP-IN e Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul eram:
Quadro XIX
Valor

Descrição

2020

CGTP
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Hoteleira, Turismo,
Restaurantes e Similares do Sul

2019

3.608,98 €

3.449,12 €

0,00 €

0,00 €

Transações no ano:

Quadro XX

Des c riç ão

S indic ato dos Trabalhadores na
Indús tria Hoteleira, Turis mo,
R es taurantes e S imilares do S ul

C GTP

R endas

2020
91 587,32 €

2019
86 803,64 €

2020
120 000,00 €

2019
20 000,00 €

R emunerações

39 315,07 €

38 695,75 €

0,00 €

0,00 €

A Direção______________________________________________________________
A Contabilista Certificada_________________________________________________
Data ___/___/___
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