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RELATÓRIO FINAL DE VERIFICAÇÃO EQAVET 

 

 

I. Introdução  

1.1. Entidade formadora visitada 

Nome da entidade formadora Escola Secundária Joaquim de Araújo 
Contacto telefónico e endereço eletrónico 255724098(9) / 255724327 / 939863470 

aescjaraujo@gmail.com 

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

Data da visita (dia/mês/ano) 31 de julho de 2020 
Morada da entidade formadora Rua de 3 de Março  

4560-162 Guilhufe, Penafiel 

1.3. Responsáveis na entidade formadora 

Responsável da entidade formadora 

Nome e cargo Paula Cristina Borges Duarte Pais (Diretora) 
Contacto telefónico e endereço eletrónico 939863468 

diretora.aeja@gmail.com 

 

Relator do Relatório do Operador 

Nome e cargo de direção exercido Paula Cristina Borges Duarte Pais (Diretora) 
Joaquim Carlos Teixeira da Silva (Responsável 
da Qualidade) 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 939863468 | diretora.aeja@gmail.com 

1.4. Equipa de verificação de conformidade EQAVET 

Perito Coordenador Perito 

 
 Célia Cândida Valente Novais 

 
Jacinto Alexandre Peres Pinto 

 
927 107 205 

 
 celia.novais@iscedouro.pt 

 
966 491 500 

 
 jacinto.pinto@iscedouro.pt 
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Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro 

 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro 

 

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

              (assinalar a situação aplicável) 
 

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) 

Paula Pais – Diretora 
do Agrupamento (não 
esteve presente, 
tendo delegado na 
Adjunta da Direção 
Judite Maria da Rocha 
Sousa Ferreira)  
Isabel Silva – 
Coordenadora Cursos 
Profissionais 
Elisabete Silva – 
Diretora de Curso 
Sónia Lima – Diretora 
de Curso 
Emília Alves – 
Subdiretora (não 
esteve presente, por 
se encontrar em 
licença de nojo) 

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 

Isabel Silva – 
Coordenadora Cursos 
Profissionais 

    
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  

 

Luís Ferreira – Técnico 
de Mecatrónica  Diogo 
Oliveira Ferreira - 
Técnico de GPSI  
Tatiana Sousa - 
Técnico de Apoio 
Psicossocial 

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 

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

. 2 professores, sendo necessariamente 1 da componente 
técnica 

Carla Pinto -Diretora 
de Curso do Técnico 
de Desporto  
Manuela Baldaia – 
Diretora de Curso do 
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perspetivas sobre as áreas de melhoria 
identificadas. 

 

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

. 1 representante do pessoal não docente  

Técnico de Animador 
Sociocultural   
Duarte Nuno – 
professor da 
componente técnica 
do curso de Técnico 
de Desporto.   
Luís Moreira - 
professor da 
componente técnica 
do curso de Técnico 
de Multimédia e GPSI.   
Judite Pinheiro – 
Psicóloga do 
Agrupamento  
Sandra Coelho - 
representante do 
pessoal não docente   

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 

Vera Silva 
(Completdreams) – 
Entidade 
empregadora 
Nuno Manuel 
Marques Mendes 
(Stitec) - Entidade 
empregadora 
Rodrigo dos Santos 
Lopes - Elemento de 
órgão consultivo, 
Vereador da Câmara 
Municipal de Penafiel 
André Queirós (Ideal 
Korpus) - Tutor de FCT 
(não esteve presente, 
tendo estado 
presente, em sua 
substituição, Gil 
Afonso do União Sport 
Club de Paredes) 
Raul Ribeiro – 
Presidente da 
Associação de Pais 
Sónia Raquel Costa - 
Encarregada de 
Educação 

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) 

Paula Pais – Diretora 
(não esteve presente, 
tendo delegado na 
Adjunta da Direção 
Judite Maria da Rocha 
Sousa Ferreira)) 
Isabel Silva – 
Coordenadora Cursos 
Profissionais 
Emília Alves – 
Subdiretora (não 
esteve presente, por 
se encontrar de 
licença de nojo) 

 

II. Avaliação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 

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

               (assinalar a situação aplicável) 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação  

A Escola Secundária Joaquim de Araújo (ESJA), Penafiel, propõe-se desenvolver uma ação de alinhamento 
entre os objetivos estratégicos e as políticas definidas para a EFP, de acordo com o que foi possível aferir 
pela análise dos documentos recolhidos através da plataforma, nomeadamente: o Relatório do Operador; 
o Plano de Ação; o Documento Base; e os Dados e Resultados do ciclo 2014-2017. Ao longo das reuniões 
ocorridas no dia da visita, procurou-se recolher testemunhos e evidências relativas a aspetos e dimensões 
menos claros, sobretudo ao nível dos procedimentos, da qualidade dos instrumentos utilizados, do 
tratamento dos dados recolhidos, da análise dos resultados obtidos e do plano de melhoria elaborado no 
âmbito do sistema de garantia EQAVET da ESJA. Procurou-se também aferir o grau de intervenção e o 
impacto dos contributos dos diferentes stakeholders internos e externos neste processo, entre outros 
aspetos de índole formal, orgânica e processual apresentados ao longo deste relatório. 

O sítio internet da Escola foi também analisado pela equipa de peritos na dimensão relativa ao dever de 
publicitação e transparência no âmbito do processo de verificação de conformidade EQAVET. Neste 
particular, existe informação relativa ao Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o 
Ensino e a Formação Profissionais (EQAVET), (https://aeja.pt/?arq=0&v=61&idnoticia=2161&m=76&b=), 
a qual estabelece um enquadramento genérico do processo de alinhamento de conformidade EQAVET. 
Também se encontram disponibilizados no sítio da Escola o Documento Base, o Relatório do Operador e 

 

X 
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o Plano de Ação. Estão, contudo, ausentes os documentos relativos à monitorização parcelar e periódica, 
que devem ser incluídos. Recomenda-se ainda que, nesse espaço, seja identificada a equipa responsável 
pelo sistema EQAVET com funções discriminadas da coordenação e de cada elemento que a constitui, de 
acordo com a orgânica que a Escola entende ser a mais adequada à sua realidade. Salienta-se que, no 
Documento Base (p. 22), estando identificada a constituição da Equipa EQAVET, não se encontram 
definidas as funções que estão adstritas aos seus diferentes membros, à exceção dos elementos 
incumbidos de procederem à monitorização dos indicadores impostos pelo POCH. Contudo, o processo 
de alinhamento da EFP com o Quadro EQAVET vai muito além da monitorização dos critérios indicados, 
de acordo com o Guia para o Processo de Verificação de Conformidade com o Quadro EQAVET e o 
documento Garantia da Qualidade nas Modalidades de Dupla Certificação - Um Guião para Operadores 
de Educação e Formação Profissional, ambos disponíveis em 
http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp, onde poderão ser também encontrados outros 
importantes documentos de suporte ao processo. Assim, recomenda-se que seja claramente determinado 
o enquadramento da Equipa EQAVET na orgânica da ESJA e definidas as funções de cada elemento que a 
integra, assegurando-se, nessa distribuição de funções e tarefas, a mobilização dos diferentes 
stakeholders internos e externos e assegurando-se o rigoroso cumprimento do objetivo plasmado no 
Documento Base (p. 11): “Numa estratégia de melhoria contínua da oferta de EFP, a Escola vai 
implementar um processo de gestão e monitorização, assente numa articulação com os diferentes 
stakeholders (formandos, profissionais de EFP, EE, empresários, encarregados de educação e outros 
parceiros sociais) no âmbito de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET e 
com a finalidade da respetiva certificação”. Para cumprimento deste objetivo, entende a equipa de peritos 
que a Escola terá de refletir profundamente sobre a natureza da constituição da Equipa EQAVET e suas 
funções, uma vez que essa estratégia não se encontra claramente definida nos documentos 
enquadradores e nem as reuniões ocorridas ao longo da visita com os diferentes stakeholders permitiram 
perceber com clareza os contornos exatos da estratégia adotada pela Escola. Ainda, ao nível da sua 
constituição, sugere-se que a Equipa EQAVET da ESJA passe a integrar representantes de outros 
stakeholders internos (alunos e pessoal não docente), para além de representantes dos stakeholders 
externos, de entre os quais se salientam os parceiros para a realização da FCT, estratégicos do ponto de 
vista formativo dos alunos.  

Verificou-se, no dia da visita, a ausência de um membro da Direção nas reuniões inicial e final, 
contrariamente ao indicado pela ESJA no documento “Programa e intervenientes na visita de verificação 
de conformidade EQAVET”, prévia e atempadamente acordado com a coordenadora da equipa de peritos. 
Perdeu-se, com essa ausência, a oportunidade de serem esclarecidas e conhecidas, com suficiente 
detalhe, as opções estratégicas e as tomadas de decisão ao nível da gestão quanto ao alinhamento dos 
objetivos estratégicos da instituição com as políticas definidas para a EFP. Na reunião inicial, a Diretora 
fez-se representar pela Adjunta da Direção Judite Maria da Rocha Sousa Ferreira (ver “Delegação de 
competências” no anexo a este relatório), tendo a Diretora também estado também ausente da reunião 
final, na qual esteve presente apenas a Coordenadora dos Cursos Profissionais, Isabel Silva. Esta 
representação não veio trazer, contudo, contributos suficientemente esclarecedores sobre eventuais 
dúvidas ou questões suscitadas na análise documental prévia. 

Ao nível do sítio internet da Escola, poderia ser também uma mais-valia a integração de uma pasta com 
um formulário simples de recolha de sugestões/propostas, para além da divulgação de ofertas de 
emprego nas áreas de formação dos cursos profissionais em oferta na Escola, uma medida que pode ser 
pensada com parceiros estratégicos. 

A equipa de peritos solicitou a apresentação de evidências documentais para consulta, como a seguir se 
indica: 

a) Extratos de atas do Conselho Pedagógico que evidenciem o tratamento, acompanhamento e 
grau de intervenção desse órgão ao longo do processo de alinhamento da EFP com o Quadro 
EQAVET: a consulta da equipa de peritos evidencia que o Conselho Pedagógico foi informado, no 
ponto “Informações” da visita da equipa de peritos EQAVET, de acordo com o registo da ata 
consultada. Não existe qualquer evidência de que aquele órgão tenha sido solicitado a intervir 
ao nível do tratamento e acompanhamento sistemático do processo. Recomenda-se que, 
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futuramente, este importante órgão de autogoverno da escola seja consultado com este 
objetivo. 

b) Conselho Geral: não existem evidências de que este órgão tenha participado no processo 
EQAVET. Recomenda-se que, futuramente, este importante órgão de autogoverno seja 
consultado com este objetivo. 

c) Estava previsto um seminário com a participação dos stakeholders externos que acabou por não 
se realizar, o que foi motivado pela mudança de direção e respetivo processo eleitoral e tomada 
de posse a 2 de março de 2020. 

Os documentos disponibilizados no sítio internet da Escola são de enquadramento universal da atividade 
e da vida da Escola, complementando, de forma holística, a leitura e análise documental do âmbito do 
processo de verificação de conformidade EQAVET. É possível verificar, no Projeto Educativo, a integração 
do OE3: - Implementação dos sistemas de garantia da qualidade dos processos formativos, certificação 
como sistema do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação 
Profissional (Quadro EQAVET), o que é positivo. Não foi, contudo, formalizada a constituição da equipa 
através de documento de nomeação da Direção e a sua integração numa estrutura que agregue o sistema 
de garantia da qualidade da Escola, devidamente integrado no organograma da instituição. Ao longo das 
reuniões, confirmou-se que essa formalização ainda não ocorreu, para o que terá concorrido a falta de 
oportunidade, de condições e de tempo. Compreende-se que o tempo que mediou entre junho de 2019 
(início do processo de alinhamento da ESJA com o Quadro EQAVET) e a atualidade seja escasso, para além 
de que as condições adversas em que se desenvolveu a atividade da Escola durante a pandemia COVID-
19, exigindo respostas assertivas ao estado de emergência, também justificam, de algum modo, esta 
ausência de formalização. Para esta situação terá também contribuído a mudança da Direção da Escola, 
um processo que exigiu o seu tempo de estabilização. Esta formalização carece, contudo, de ser realizada 
nas suas diferentes dimensões, pelo que se recomenda que seja concretizada numa altura coincidente 
com o início do ano letivo 2020-2021, nas reuniões dos diferentes órgãos de autogoverno, e inserida no 
Regulamento Interno da Escola, procedimentos indispensáveis à permanência de cursos da EFP na oferta 
educativa da ESJA. 

O Regulamento Interno é omisso quanto à integração e formalização do sistema de avaliação dos cursos 
da EFP, no seu alinhamento com o Quadro EQAVET, incluindo ao nível orgânico, processual e legal. Esta 
ausência poderá ser colmatada através da revisão do Regulamento Interno ou da criação de Adenda ao 
Regulamento dedicada ao sistema EQAVET. 

O cronograma apresentado no Documento Base prevê uma medida de sensibilização dos docentes para 
o processo EQAVET. Recomenda-se que se incluam medidas, não apenas de sensibilização, mas também 
de inclusão destes importantes parceiros, assim como de outros stakeholders internos e externos 
considerados estratégicos pela Escola. 

Face ao exposto, conclui-se que, ao nível do Planeamento, a ESJA se encontra no nível iniciado, pelo que 
o cumprimento das recomendações deixadas ao longo deste ponto representaria a oportunidade de a 
Escola passar, num próximo ciclo, para o nível  avançado. 
 

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) 
 



                                 
 

Relatório Final EQAVET/Escola Secundária Joaquim de Araújo 7/14  
 

- 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) 

               (assinalar a situação aplicável) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação  

Neste critério, a ESJA encontra-se também no Grau 1 – Iniciado. Contribuem para esta situação, as 
seguintes constatações: 

- A Escola apresenta um número de parcerias suficientemente diversificado em número e natureza. Este 
facto, aliado à imagem muito positiva que os parceiros externos têm da Escola, favorece o 
desenvolvimento de um conjunto de atividades e ações, em diferentes dimensões (atividades regulares, 
questões críticas emergentes, opções estratégicas na gestão da EFP), que concorram para a promoção do 
sucesso dos alunos. Estão, portanto, instaladas as condições necessárias ao nível do estabelecimento de 
parcerias, recomendando-se que a ESJA encontre estratégias que as potencie, nas suas diferentes 
vertentes, maximizando as sinergias que o conjunto de parcerias representa para o desenvolvimento da 
Escola. 

- A participação dos alunos/formandos em projetos de diferente âmbito (local, nacional, transnacional) é 
bastante limitada, situando-se ao nível local. Recomenda-se que a ESJA promova a participação dos alunos 
em projetos de ordem nacional e transnacional (Concursos nacionais, programa Erasmus+, entre outros), 
criando oportunidades para a sua participação em projetos mais amplos de ordem nacional ou 
transnacional, que favoreçam as aprendizagens e promoção da autonomia dos alunos. 

- Existe um plano de formação dos professores e outros colaboradores. com base nas necessidades e 
expetativas do corpo docente. Os docentes da componente técnica procuram fazer formação de forma 
autónoma, consideradas as especificidades das suas áreas de intervenção. O plano de formação docente 

X 
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e não-docente é promovido em articulação com o CFAE PPP, estando, de uma maneira geral, alinhado 
com opções estratégicas da instituição. A formação ocorre à medida da disponibilidade de oferta do CFAE 
PPP. 

 

2.2 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) 

               (assinalar a situação aplicável) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

A ESJA encontra-se no nível iniciado no critério Avaliação. Para que, num próximo ciclo de avaliação possa 
evoluir para um alinhamento avançado com o Quadro EQAVET, a equipa de peritos recomenda que a ESJA 
adeque o plano de atividades e respetivo cronograma, havendo necessidade que sejam indicados i) os 
intervenientes nas diferentes ações; ii) as fontes de evidência que permitem monitorizar parcelarmente 

X 
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o processo; iii) as metas e os objetivos que, de forma realista e exequível, serão definidos para o próximo 
ciclo. 

No plano de melhoria, há que ter presente que a avaliação deve ser cíclica e parcelar, permitindo a 
monitorização intercalar dos objetivos e metas, de modo a não comprometer a identificação atempada 
das melhorias a introduzir na gestão da EFP. 

Devem ser encontradas formas para promover a participação dos diferentes stakeholders internos e 
externos na análise contextualizada dos resultados apurados e na consensualização das melhorias a 
introduzir na gestão da EFP. Verificou-se, por exemplo, que apenas os alunos respondem a inquéritos de 
satisfação/avaliação. Seria importante alargar a aplicação dos inquéritos de satisfação a outros 
stakeholders que a Escola entenda serem estratégicos enquanto contributos para a melhoria do processo 
de formação dos alunos.  

O perfil dos candidatos para os cursos profissionais apenas é aferido no curso de Desporto. Recomenda-
se que esta prática seja alargada a todos os cursos profissionais da oferta formativa da ESJA, em 
articulação com os Serviços de Psicologia e Orientação, utilizando-se, por exemplo, a entrevista aos 
candidatos. 

 
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 
 

 
 
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) 
 (assinalar a situação aplicável)  
 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

X 
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Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

Uma vez que se afere apenas a satisfação dos alunos, a equipa de peritos considera que a adoção de 
melhorias assertivas estará comprometida enquanto não for aferida a satisfação de todos os stakeholders 
internos e externos. Só conhecendo o grau de satisfação dos diferentes intervenientes nos processos, e 
promovendo a análise triangulada dos dados, será possível conhecer as necessidades de adoção de 
melhorias de natureza diferente.  

Considera-se ainda que a revisão realizada até ao momento das práticas em uso carece de uma reflexão 
profunda ao nível do que, no Plano de Ação, foi realizado e do que carece ainda de ser feito. Em concreto, 
é importante que haja uma definição específica da atividade/ação a desenvolver, uma vez que definições 
como “Definir estratégias para recuperação de módulos em atraso” (Plano de Ação, pp. 2 e 3) são 
demasiado genéricas, carecendo de se identificarem exatamente que estratégias são essas. Do mesmo 
modo, é necessário definir estratégias assertivas, por exemplo, de combate à falta de assiduidade ou à 
indisciplina, através da adoção de mecanismos de alerta específicos que permitam uma ação preventiva 
e não remediativa (Plano de Ação, pp. 2 e 3).  

É ainda importante que, na sua redação, os documentos se encontrem alinhados quanto aos objetivos 
alcançados. Por exemplo, uma das propostas do Plano de Ação é “Realizar inquéritos de satisfação” no 
âmbito do objetivo “Auscultar as empresas que acolhem alunos em FCT” (Plano de Ação, p. 7), o que não 
se encontra alinhado com o facto de terem sido aplicados inquéritos de satisfação apenas aos alunos. 

Não é possível, assim, afirmar que a análise dos resultados apurados se encontre suficientemente 
contextualizada. De momento, as ações de melhoria não podem ser consideradas consensualizadas e nem 
apropriadas por todos, uma vez que não são ainda considerados todos os stakeholders nas atividades de 
auscultação e inclusão nos diferentes processos e fases. 

 

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 
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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) 
 (assinalar a situação aplicável) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação  

Reitera-se que a ESJA tem condições instaladas ao nível da diversidade de parcerias, em número e 
natureza. Há apenas que potenciar as sinergias de modo a que a ESJA encontre estratégias para promoção 
da participação dos stakeholders internos e externos num diálogo continuado sobre a qualidade da EFP e 
a sua melhoria contínua.  

A ESJA poderá assegurar uma mais eficaz promoção da sua oferta formativa do âmbito da EFP através da 
disponibilização, no seu sítio internet e através de outros meios que entenda eficazes, da informação 
necessária à divulgação da oferta formativa da EFP, do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, 
dos procedimentos a ele inerentes e dos seus responsáveis, para além do papel que os diferentes 
stakeholders desempenham no âmbito do ciclo de monitorização e ao longo do processo. 

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  
 

X 
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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) 

                (assinalar a situação aplicável) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

Sendo este o primeiro pedido de verificação de conformidade EQAVET da ESJA, a equipa de peritos 
entende que não é ainda possível situar este critério num nível para além do Iniciado. Há necessidade que 
a ESJA reflita profundamente, e de modo articulado entre os diferentes intervenientes internos e 
externos, sobre a estratégia a seguir face à necessidade de aprofundamento, revisão e/ ou criação de 
determinados procedimentos, processos e documentos. Nesta reflexão, a Escola tem de ter presente que 
a monitorização terá de operacionalizar-se de forma intercalar face aos objetivos e metas definidos para 
as diferentes fases e atividades desenvolvidas. 

A ESJA cumpriu apenas parcialmente com os objetivos a que se propôs quando efetuou o seu pedido de 
verificação EQAVET. A equipa de peritos considera que, após este primeiro passo, há que sistematizar e 
organizar formalmente o processo de avaliação, necessitando a Escola de tempo para amadurecer e 
consolidar o seu sistema de garantia da qualidade.  

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

A equipa de peritos considera que a Escola Secundária Joaquim de Araújo se situa no nível Iniciado no 
âmbito do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET e que há ainda um 
caminho a ser percorrido por este Operador tendo em vista a melhoria do processo de garantia da 
qualidade da EFP. 

 

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

- Embora se verifique a existência de importantes parcerias estratégicas, é ainda ténue a metodologia que 
evidencie a sua participação em todas as fases do ciclo de qualidade.  

- Há que repensar a equipa EQAVET, uma vez que não prevê a participação efetiva de stakeholders 
externos, para além da ausência notada de stakeholders internos como alunos e PND. 

X 
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- O website, embora já algo esclarecedor quanto ao processo de alinhamento da EFP da Escola com o 
Quadro EQAVET, ainda não evidencia a informação que identifique que existe um processo cíclico de 
garantia da qualidade.  

- É importante que o website dê mais visibilidade às parcerias. 

- Dar maior visibilidade à oferta formativa da EFP no website, fazendo acompanhar os cursos dos 
respetivos planos curriculares, deixando evidências da existência dinâmica desses planos. Estas dinâmicas 
poderão implicar a solicitação, nomeadamente aos parceiros da FCT, de sugestões de ajuste dos planos 
curriculares em função das realidades do mercado de trabalho e a sua evolução. 

- Sugestão para promoção dos cursos profissionais: divulgar casos de sucesso de alunos diplomados e a 
trabalhar, focando a divulgação da oferta formativa com casos de sucesso.  

- Criar um plano estruturado da gestão do sistema de informação (deve ser integrado no sistema como 
um plano próprio), devendo ser encarado como preventivo e não como remediação.  

- Assegurar a desmaterialização dos questionários. Implementar os inquéritos previstos no sistema, mas 
ainda não aplicados. 

- Definir descritores e respetivos mecanismos de alerta, incorporando-os no sistema de monitorização 
como prevenção. Por exemplo, em relação aos módulos em atraso, seria interessante incluir um indicador 
de resultado da atuação neste processo, monitorizando os módulos recuperados dos que estavam em 
atraso. 

- Formalizar e aprofundar o envolvimento e a participação dos stakeholders externos nas diferentes fases 
do ciclo de garantia da qualidade, designadamente no que diz respeito à participação na definição dos 
objetivos estratégicos da instituição, na análise contextualizada de resultados e na consensualização das 
melhorias consideradas necessárias na gestão de EFP. 

- Perspetivar a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão global (a 3 anos) da oferta 
de EFP, em função da monitorização intercalar de resultados (trimestralmente, semestralmente), 
designadamente tendo em vista a conclusão dos ciclos formativos com a duração de três anos. 

- Aprofundar a consistência e a visibilidade da interação da Revisão com o Planeamento do(s) ciclo(s) 
seguinte(s). 

- Aprofundar a visibilidade do alinhamento dos objetivos estratégicos da Instituição com as políticas 
europeias, nacionais e/ou regionais para a EFP, bem como a visibilidade do Ciclo de Garantia da qualidade, 
nos documentos de ordem estratégica do Operador. 

- Incluir em todos os documentos de ordem estratégica da instituição a aplicação do ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP. 

- Criar mecanismos e rotinas de disponibilização de informação sobre a melhoria contínua da oferta de 
EFP no sítio internet da instituição, mais do que uma vez ao ano, tendo por referência objetivos, 
atividades, indicadores e metas a médio (3 anos) e a curto prazo (1 ano). 

- Definir objetivos e metas a 3 anos (médio prazo) e desenvolver a dimensão da avaliação intercalar das 
atividades implementadas e dos resultados alcançados tendo por referência tais objetivos e metas, de 
modo a, atempadamente, identificar as melhorias consideradas necessárias. 

- Formalizar sedes e/ou mecanismos de participação dos skakeholders externos na avaliação 
contextualizada dos resultados.  

IV. Conclusão 
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Face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de 
garantia da qualidade com o Quadro EQAVET, desenvolvido pelo(a) Escola 
Secundária Joaquim de Araújo, 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 

Célia Cândida Valente Novais                    Jacinto Alexandre Peres Pinto 

 

 

 

   (Perita coordenadora)                                 (Perito) 

Penafiel, 30 de outubro de 2020 
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