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RELATÓRIO FINAL DE VERIFICAÇÃO EQAVET 

 

I. Introdução  

1.1. Entidade formadora visitada 

Nome da entidade formadora Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 255 542 446|geral@valeovil.pt 

1.2. Data e local da visita de verificação de conformidade EQAVET 

Data da visita (dia/mês/ano) 26/03/2021 

Morada da entidade formadora Rua Engº Adelino Amaro da Costa,  

4640-141 Baião 

1.3. Responsáveis na entidade formadora 

Responsável da entidade formadora 

Nome e cargo Carlos Alberto Martins Carvalho| Diretor 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 255 542 446 | director.valeovil@gmail.com 

 

Relator do Relatório do Operador ou do último Relatório de Progresso Anual 
(conforme aplicável) 

Nome e cargo de direção exercido Nuno Rui Dias da Mota | Coordenador 

Pedagógico EFP 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 255 542 446 | adjunto.valeovil@gmail.com 

1.4. Equipa de verificação de conformidade EQAVET 

Perito Coordenador Perito  

José Carlos Vieira de Sá Jacinto Alexandre Peres Pinto 

+351 938 377 509  

cvs@isep.ipp.pt 

+351 966 491 500 

jacinto.pinto@iscedouro.pt 

Instituto Superior de Engenharia do Porto, 

Instituto Politécnico do Porto 

Instituto Superior de Ciências Educativas do 

Douro (ISCE Douro) 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                 
 

RFinal EQAVET / (Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil)    2/14
  

1.5. Enquadramento da visita nos processos de verificação de conformidade 
EQAVET 

 

x Primeiro processo de verificação de conformidade EQAVET   
 

 Processo de renovação do selo de conformidade EQAVET 
 

 Processo de reavaliação do selo de conformidade EQAVET condicionado a um ano 
 

 Novo processo de verificação de conformidade EQAVET 

1.6. Programa e intervenientes na visita de verificação de conformidade EQAVET 

Hora Atividade - Metodologia Intervenientes 
Nome e 

cargo/função 
9:30 

– 

11:30 

Reunião inicial 

A entidade é convidada a apresentar, de forma 
sucinta, o processo de alinhamento com o Quadro 
EQAVET e respetivas evidências. 

A equipa de peritos solicita esclarecimentos, face à 
informação prestada e à prévia análise documental 
realizada. 

. O Responsável da Entidade Formadora 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

(caso algumas destas funções sejam exercidas pela mesma 
pessoa, incluir a participação de alguém relevante face ao 
objetivo da reunião, para garantir três presenças) 

- Carlos Alberto 
Carvalho, Diretor 

- Fernando Teles, 
Responsável da 
Qualidade 

- Nuno Mota, 
Coordenador 
Pedagógico EFP 

11:30 

– 

12:30 

Análise documental  

A equipa de peritos verifica documentalmente 
evidências apresentadas e clarifica ou identifica 
questões a colocar nas reuniões com os painéis de 
stakeholders internos e externos. 

Interlocutor para orientar e prestar assistência à consulta da 
documentação 

- Fernando Teles, 
Responsável da 
Qualidade 

- Nuno Mota, 
Coordenador 
Pedagógico EFP 

    

14:00 

_ 

14:40 

Reunião com o painel de alunos  

A equipa de peritos ausculta os intervenientes 
sobre o seu envolvimento no processo e as suas 
perspetivas sobre as áreas de melhoria 
identificadas. 

Três alunos finalistas, sempre que possível de cursos 
diferentes  

 

- Bebiana Gomes – 
Finalista do CP de 
Técnico/a de 
Qualidade 

- José Dias – Finalista 
do CP de Técnico/a de 
Informática - IGR 

- Ana Beatriz – 
Finalista do CP de 
Técnico/a de 
Restaurante/Bar 

14:40 

– 

16:00 

Reunião com o painel de outros stakeholders 
internos  

A equipa de peritos ausculta os intervenientes 
sobre o seu envolvimento no processo e as suas 
perspetivas sobre as áreas de melhoria 
identificadas. 

 

. 2 Diretores de Curso ou 1 Diretor de Curso e um Diretor de 
Turma 

. 2 professores, sendo necessariamente 1 da componente 
técnica 

. 1 Técnico do Serviço de Orientação ou alguém que a 
instituição entenda dever estar presente 

. 1 representante do pessoal não docente  

- Rui Baptista – Diretor 
de Turma e 
Representante do EFP 
No CP 

- Fernando Leonor – 
Diretor de Curso 

- Fernando Vieira – 
Professor 

Pedro Esteves – 
Professor/ Formador 
da Componente 
técnica 

- Ivone Fernandes – 
Serviços de Psicologia 
e Orientação 

- António Castro – 
Representante do 
Pessoal não Docente 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Hora Atividade - Metodologia Intervenientes 
Nome e 

cargo/função 
16:00 

– 

17:00 

Reunião com o painel de stakeholders externos 

A equipa de peritos ausculta os intervenientes 
sobre o seu envolvimento no processo e as suas 
perspetivas sobre as áreas de melhoria 
identificadas. 

. 2 dos atuais empregadores de diplomados pela entidade 

. 1 elemento do órgão consultivo da entidade 

. 1 dos atuais Tutores da FCT 

. 1 Encarregado de Educação pertencente à Associação de Pais 

. 1 Encarregado de Educação não pertencente à Associação de 
Pais 

- Samuel Almeida – 
Responsável de Hotel 
e empregador 

Márcio Vil – 
Comandante de 
Associação 
Humanitária e 
empregador 

- Manuel Alvarenga – 
Representante da 
autarquia no Conselho 
Geral 

- António Manuel 
Costa – Gerente de 
restauração, 
representante da 
Associação 
Empresarial e tutor de 
FCT 

- Arlete Miranda – EE 
pertencente à 
Associação de Pais 

- Maria Sousa, Maria 
Monteiro e 

António Ferreira – EEs 
não pertencentes à 
Associação de Pais 

17:15 

– 

17:45 

Reunião Final 

A equipa de peritos ausculta os intervenientes 
sobre o processo de verificação de conformidade 
EQAVET e salienta aspetos identificados, a 
ponderar no relatório a produzir na sequência da 
visita. 

 . O Responsável da Entidade Formadora 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

(caso algumas destas funções sejam exercidas pela mesma 
pessoa, incluir a participação de alguém relevante face ao 
objetivo da reunião, para garantir três presenças) 

- Carlos Alberto 
Carvalho, Diretor 

- Fernando Teles, 
Responsável da 
Qualidade 

- Nuno Mota, 
Coordenador 
Pedagógico EFP 

 

II. Avaliação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 

Avaliação do alinhamento do sistema de garantia da qualidade por critério de 
conformidade EQAVET  

2.1 Critério 1.  

 
 
 
 
Planeamento 

Focos de observação 
 
- Alinhamento dos objetivos estratégicos da instituição com as 
políticas definidas para a EFP e estudos prospetivos disponíveis  
 

- Participação dos stakeholders internos e externos na definição dos 
objetivos estratégicos da instituição   
 

- Explicitação das componentes implicadas no planeamento da 
oferta de EFP e respetiva calendarização 
 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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- Alinhamento das atividades planeadas com os objetivos 
estratégicos da instituição 

 

Avaliação do alinhamento no critério 1, tendo como referência o descritivo 
associado a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. 
Anexo A) 
 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação  

O operador, em sede de Verificação da Conformidade, evidenciou estar alinhado com o Grau 3. 
Tal facto advém das suas práticas já estabelecidas ao nível da gestão e da sua articulação com 
os stakeholders, sendo visível que este processo de alinhamento com o quadro EQAVET 
representa para o operador uma oportunidade de sistematização e organização formal das 
práticas que já vinham sendo desenvolvidas na escola, promovendo a construção de uma cultura 
de preocupação com a oferta formativa e o seu nível de qualidade (Convocatória nº 50 de 04-
12-2020, Reunião Equipa da EQAVET e aos stakeholders externos) 

O Operador revela iniciativa na procura de orientações para definir os objetivos estratégicos da 
instituição, assim como o alinhamento dos seus objetivos estratégicos a nível local e nacional. 
Tem identificado no seu Documento Base (Pág. 4), e no seu Projeto Educativo (Pág. 6) de uma 
forma clara a Visão, Missão e os Valores que norteiam a instituição, e que estão alinhados com 
os princípios do modelo EQAVET. 

 

 

 

X 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                 
 

RFinal EQAVET / (Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil)    5/14
  

O Operador na definição dos seus objetivos estratégicos, assim como o alinhamento dos 
mesmos a nível regional e nacional, ausculta localmente os seus stakeholders internos e 
externos, em sede de Conselho Geral (CONSELHO GERAL - Ata Número Cinquenta e Nove, 
realizado a 19 de julho de 2018, Ponto 8 da ordem de trabalho – “Oferta formativa para o ano 
letivo 2018/2019). Foi também possível constatar a participação dos stakeholders internos em 
sede própria através de reunião do Conselho Pedagógico (Ata 211 do Conselho Pedagógico, 
realizado a 26 de junho 2019). 

No que se refere à auscultação dos stakeholders externos, esta é iniciada no ano anterior, 
através da auscultação das entidades FCT. Como evidência da abertura por parte do operador 
às solicitações dos seus parceiros FCT, foi constatado que os alunos do curso de Técnico de 
Turismo passaram a ir para FCT logo no 1º ano por solicitação das empresas, uma vez que eles 
iam apenas no 2º e 3º ano. Esta alteração proposta surge pelo facto se ter concluído que seria 
muito bom os alunos terem contacto com a realidade logo no 1º ano. 

No que se refere aos stakeholders externos é de realçar a parceria com a Câmara Municipal de 
Baião, a qual tem um papel muito importante no planeamento da oferta formativa, uma vez que 
ela cria espaço para ouvir todos no planeamento da oferta formativa a nível Concelhio, antes de 
ir à CIM Tâmega e Sousa (Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa). 

No que se refere à auscultação dos alunos do 9º ano, esta é levada a cabo por parte do SPO, 
através do Programa de Orientação Educativa, no qual os alunos são acompanhados ao longo 
de 10 sessões onde é feita a divulgação da oferta formativa, sendo realizados testes, e no final 
os alunos preenchem um questionário onde manifestam as suas preferências (Relatório de 
Atividades dos Serviço de Psicologia e Orientação – ano letivo 2019-20) 

2.2 Critério 2.  

 
 
 
 
 
 
Implementação 

Focos de observação 
 
- Diversidade de parcerias com operadores de EFP, e outros 
stakeholders externos, em função da sua natureza (atividades 
regulares, questões críticas emergentes, opções estratégicas na 
gestão da EFP) 
 
- Participação dos alunos/formandos em projetos de diferente 
âmbito (local, nacional, transnacional) que favorecem a sua 
aprendizagem e autonomia 
 
- Formação dos professores e outros colaboradores, com base 
num plano que tendo em conta necessidades e expetativas está 
alinhado com opções estratégicas da instituição  
 

 
Avaliação do alinhamento no critério 2, tendo como referência o descritivo 
associado a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. 
Anexo A) 
 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

Fundamentação 

O operador, em sede de Verificação da Conformidade, evidenciou estar alinhado com o Grau 3. 

O Operador apresenta uma bolsa de parceiros, presente no Documento Base (pag. 18-19), no 
qual se apoia para implementar as suas opções estratégicas na gestão da sua oferta formativa 
(Câmara Municipal de Baião; Centro de Saúde de Baião; Santa Casa da Misericórdia de Baião; B. 
V. Baião; OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião; CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, 
entre outros). 

A nível local/ regional, esta bolsa é usada fundamentalmente para a implementação da sua 
oferta, em particular no que diz respeito à implementação de atividades regulares e a formação 
em contexto de trabalho, viabilizando opções estratégicas do operador. 

O operador evidenciou a participação dos alunos em projetos de cariz local (Ex. "Empreender na 
Escola e depois da Escola..." – promovido pela Associação Empresarial de Baião), nacional (Ex. 
"Feira Nacional Robótica" e “JAP - Junior Achievement Portugal”) e internacional (Ex. 
“ERASMUS+ ESMOVIA” e “Programa ERASMUS + | LEAVE - Looking for European Adventure with 
Vocational Education - 2018-1-PT01-KA102-047004”). 

Foi evidenciado a auscultação relativamente às necessidades de formação por parte do corpo 
docente e pessoal não docente (Questionário aos docentes e técnicos especializados sobre a 
formação contínua; Questionário ao pessoal não docente(assistentes técnicos e operacionais) 
tendo elaborado os documentos de análise dos dados recolhidos, com a designação de “Plano 
de Formação do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 2016/2018”, “Plano de Formação do 
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. 2019/2020” 

É pratica do operador analisar esta informação em reunião do Conselho Pedagógico e em 
reunião do Conselho Geral (Conselho Geral - Ata Número sessenta e seis, realizado a 18 de julho 
de 2016, Ponto 6 da ordem de trabalho – “Plano de formação para o ano letivo 2019/2020). 

 

  

X 
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 Critério 3.  

 
 
 
 
 
Avaliação 

Focos de observação 
 
- Utilização dos descritores EQAVET/práticas de gestão, dos 
indicadores EQAVET selecionados, e de outros que possibilitam a 
monitorização intercalar, na avaliação das atividades e resultados da 
EFP  
 
- Monitorização intercalar dos objetivos e metas estabelecidos e 
identificação atempada das melhorias a introduzir na gestão da EFP 
 
- Utilização de mecanismos de alerta precoce para antecipação de 
desvios face aos objetivos traçados 
 
- Participação dos stakeholders internos e externos na análise 
contextualizada dos resultados apurados e na consensualização das 
melhorias a introduzir na gestão da EFP 
 

 
Avaliação do alinhamento no critério 3, tendo como referência o descritivo 
associado a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. 
Anexo A) 
 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

O operador, em sede de Verificação da Conformidade, evidenciou estar alinhado com o Grau 2. 

O operador tem já práticas implementadas de avaliação, as quais concorrem para o alinhamento 
com o quadro EAQVET.  

O Operador tem organizado alguns processos que justificam o alinhamento com a 
implementação do ciclo PDCA do Sistema de Garantia da Qualidade e os descritores EQAVET, 
embora tenha sido identificado um baixo grau de maturidade. 

Ainda não é consistente a avaliação da conformidade da concretização das metas propostas a 
atingir de uma forma centralizada, dificultando o acompanhamento e a identificação de 
melhorias. 

X 
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O operador estruturou a avaliação dos indicadores EQAVET através da implementação de um 
Plano de Ação estratégico com metas a 1 ano (com exceção da atividade “Monitorização dos 
resultados das aprendizagens/Gestão documental”, que está prevista ser trimestralmente), 
identificando os envolvidos, aprovado com data de 26 de fevereiro de 2021. No entanto, não 
está assegurada a avaliação periódica e preventiva. Também não foi evidente a participação dos 
stakeholders externos na análise dos resultados e na participação da tomada de decisão para 
melhorias. 

O operador garante mecanismos de alerta/controlo precoce, através do controlo de faltas com 
informação aos encarregados de educação. Os conselhos de turma reúnem trimestralmente 
onde são analisadas as situações e são tomadas decisões. Sempre que existe a necessidade de 
implementar planos de recuperação, por forma a evitar a reprovação do aluno, este é definido 
em conjunto pelo diretor de curso e diretor de turma (Regulamento dos Cursos Profissionais, 
Artigo 22º [Medidas Preventivas] e  artigo 28º [Momentos de avaliação / Recuperação 
modular]).  

Evidenciou-se o envolvimento dos stakeholders internos na definição das melhorias a introduzir 
ao nível da oferta formativa, contudo, no que diz respeito aos stakeholders externos não foi 
evidenciado a sistematização destas práticas. Destaca-se a proximidade do operador com as 
entidades externas em Contexto de Trabalho (FCT). 

No entanto, o operador deve redobrar a atenção nos mecanismos de alerta e o reforço de 
estratégias que visem aumentar as taxas de conclusão dos cursos (no ciclo 2015-2018 foi de 
82,1%, tendo no ciclo 2016-2019 baixado para os 70,9%), apesar do Projeto Educativo 
comtemplar como uma das Linhas Orientadoras a “Prevenção do risco de abandono e insucesso 
escolares” (Pág. 29), e ter como meta geral “Aumentar em 10%, no fim dos quatro anos, a 
percentagem de alunos que conclui com sucesso os seus cursos”. Esta é uma situação que deve 
merecer a atenção por parte do operador, o qual deverá encontrar estratégias eficazes de 
mitigação.  

 
2.3 Critério 4. 

 
 
 
 
 
Revisão 

Focos de observação 
 
- Revisão do que foi planeado, através da adoção de melhorias de 
natureza diferente com base nos resultados da avaliação da EFP e 
do feedback obtido sobre a satisfação dos stakeholders internos e 
externos 
 
- Revisão das práticas em uso na gestão da EFP, através da 
especificação das melhorias consensualizadas, a partir da análise 
contextualizada dos resultados apurados  
 
- Disponibilização no sítio institucional dos resultados da avaliação e 
dos resultados da revisão 
 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Avaliação do alinhamento no critério 4, tendo como referência o descritivo 
associado a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. 
Anexo A) 
 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

O operador situa-se no nível iniciado neste critério, não tendo realizado nenhuma revisão, fruto 
do pouco tempo que medeia entre o início do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. 
Reconhece-se o mérito do operador no esforço desenvolvido para a implementação de todas as 
fases do ciclo PDCA. 

A implementação do Sistema de Garantia e Qualidade com alinhamento EQAVET partiu de uma 
avaliação e revisão das práticas existentes e dos contributos dos vários stakeholders para um 
planeamento de melhorias. A partir do diagnóstico efetuado das práticas de gestão face aos 
descritores EQAVET, o operador identificou áreas de melhoria e definiu objetivos e metas para 
os alcançar; identificou as ações a desenvolver e sua calendarização e atribuiu 
responsabilidades, cabendo à equipa EQAVET fazer o acompanhamento, junto dos responsáveis 
pela sua implementação, conforme foi evidenciado através do Plano de Ação do operador, 
aprovado com data de 3 de janeiro de 2020.  

Na visita foi possível constatar e confirmar a prática de discussão ao nível das estruturas 
pedagógicas, sendo estes os órgãos onde os stakeholders discutem os resultados e as melhorias 
a serem implementadas. 

 

2.4 Critério 5.  

      
 
Diálogo 
institucional 
para a 
melhoria 
contínua da 
oferta de EFP 
 

Focos de observação 
 
- Participação dos stakeholders internos e externos num diálogo 
continuado sobre a qualidade da oferta de EFP e a sua melhoria 
contínua 
 
- Disponibilização de informação, sobre a melhoria contínua da 
oferta de EFP, na rede interna e sítio internet da instituição 

X 
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Avaliação do alinhamento no critério 5, tendo como referência o descritivo 
associado a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. 
Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação 

No decorrer da Verificação da Conformidade foi possível evidenciar o envolvimento de 
associações, empresas privadas do setor e outras entidades públicas, tendo contribuído 
substancialmente para a formação dos alunos através de protocolos que a Escola foi 
desenvolvendo (Ex.: Associação Empresarial de Baião e associados; Câmara Municipal de Baião; 
Centro de Saúde de Baião; Santa Casa da Misericórdia de Baião, OBER – Obra do Bem Estar Rural 
de Baião; CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, entre outros), procurando assim aproximar 
a formação à realidade do mercado de trabalho e das expectativas dos alunos para 
prosseguimento de estudos.  

É de salientar a participação de stakeholders externos na Equipa EQAVET: Associação 
Empresarial de Baião, Câmara Municipal de Baião, Bombeiros Voluntários de Stª Marinha do 
Zêzere (conforme consta do Documento Base – Pág. 6), o que permite a auscultação e contributo 
das stakeholders externos ao longo de todo o processo de implementação/gestão do modelo 
EQAVET. 

Foi possível constatar que os Diretores de Curso e os Diretores de Turma acompanham, em 
conjunto com as equipas pedagógicas e o Serviço de Psicologia e Orientação todo o percurso 
escolar do aluno, desde o momento em que se candidata até à conclusão do curso. 

Os projetos desenvolvidos pela Escola, de autonomia e flexibilidade curricular e as suas 
atividades permitem fortalecer o interesse dos alunos, geram articulação entre parceiros, assim 
como com a comunidade escolar e fortalecem as competências técnicas dos formandos.  

A equipa de peritos considera assim que neste critério a Escola apresenta um alinhamento 
avançado com o quadro EQAVET, na medida em que ficou evidente a participação dos 
stakeholders internos e externos num diálogo continuado sobre a qualidade da oferta formativa 
e a sua melhoria contínua, quer no Conselho Geral como no Conselho Pedagógico da Escola.  

Foi evidenciado a publicitação da documentação estrutural no site, relativa ao Sistema de 
Garantia da Qualidade EQAVET. 

 

X 
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2.5 Critério 6. 

  

Aplicação do 
ciclo de 
garantia e 
melhoria da 
qualidade da 
oferta de 
EFP 

 

Focos de observação 
 
 - Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade, num 
processo em que as suas fases se sucedem repetidamente, na 
gestão da oferta de EFP 
 
- Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão 
global e intermédia da oferta de EFP, em função da monitorização 
intercalar dos objetivos e da duração própria das atividades 
envolvidas. 
 
- Visibilidade nos documentos orientadores da instituição da 
aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da 
oferta de EFP  
 

 
Avaliação do alinhamento no critério 6, tendo como referência o descritivo 
associado a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. 
Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

Apesar do curto período decorrido entre o início do processo de alinhamento com o quadro 
EQAVET e a atualidade, foi possível constatar que as suas fases se sucedem, na gestão da oferta 
do operador, e que existe a preocupação de uma monitorização intercalar dos objetivos das 
atividades desenvolvidas. 

É também evidente que o planeamento a curto e médio prazo está definido, sendo monitorizado 
periodicamente ao longo do ano com tratamento e análise de desvios, quando aplicável. 

A equipa de peritos considera que o operador apresenta instrumentos que garantem o 
alinhamento com o quadro EQAVET através do sistema de garantia da qualidade. 

 

X 
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3. Avaliação global do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o 
Quadro EQAVET 

A equipa de verificação reconhece o mérito do operador no esforço desenvolvido para a criação 
e adaptação de ferramentas que irão permitir responder de forma eficaz à implementação do 
Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com as práticas de gestão EQAVET. 

O operador demonstrou globalmente o alinhamento do seu sistema de garantia da qualidade 
com o Quadro EQAVET, resultado de práticas anteriores consolidadas ao nível da gestão da 
oferta formativa profissional, e decorrente de um esforço por parte do operador e dos seus 
stakeholders.  

Menos evidente no alinhamento para o quadro EQAVET foi o envolvimento na fase de Revisão 
por parte do operador e respetivos stakeholders, fruto da juventude do processo de 
implementação do sistema de garantia da qualidade, como oportunamente foi justificado acima 
nos focos de observação pela verificação in loco realizada.  

 

III. Recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade da EFP 

Entende-se que o foco principal do processo de garantia da qualidade é a aplicação de ciclo de 
qualidade de modo interativo e conforme atrás exposto, o operador já iniciou o seu processo de 
alinhamento com o quadro EQAVET. Contudo recomenda-se as seguintes melhorias para 
garantir resposta ao ciclo PDCA:  

- Implementação de um instrumento de controlo de indicadores que permita alertas de forma 

sistémica, na monitorização das metas definidas; 

- Incorporar a Internacionalização nos Planos de Ação; 

- No Plano de Ação procederem à identificação de forma objetiva dos "Resultados Esperados", 

das “Atividades” a implementar; 

- Implementar Processos/Procedimentos basilares, que sustentem o PDCA; 

- Dar uma maior visibilidade da oferta educativa, bem como ao projeto EQAVET no site da escola; 

- Reforçar a visibilidade dos projetos e casos de sucesso no site institucional; 

- Promover reuniões focus group ao longo do ano com stakeholders externos; 

- Considerar a revisão do sistema de gestão da qualidade trimestralmente, utilizando os 
momentos de avaliação preconizados em lei, potenciado desta forma um maior alinhamento 
com o quadro EQAVET; 
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- Assegurar um sistema de controlo de gestão documental, identificando e uniformizando o 

sistema de codificação dos documentos que suportam as práticas do sistema de gestão da 

qualidade; 

- Redefinir a equipa EQAVET como uma estrutura de acompanhamento do sistema de garantia 

da qualidade, com regulamento próprio e com representatividade dos vários stakeholders, 

nomeadamente alunos e entidades externas e internas, por forma a torná-la mais executiva e 

operacional; 

 - Participação documentada e sistematizada dos vários stakeholders em todas as fases do ciclo 

de qualidade; 

- No que se refere ao "Relatório do Operador" recomenda-se uma revisão ao documento, por 

forma a melhorar os dados disponibilizados. 
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Conclusão 

 
Face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de garantia 

da qualidade com o Quadro EQAVET, desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de 

Vale de Ovil, propõe-se  

 
a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.     

 
a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET condicionado a 1 ano.   
    
a suspensão do Selo de Conformidade EQAVET.      

 
a não atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.      

 

A Equipa de Verificação de Conformidade EQAVET 

 

 

 

 

                  _________________                           _________________ 

     (Perito coordenador)                                        (Perito) 

 

 

Baião, 04 de maio de 2021 

X 
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