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RELATÓRIO	FINAL	DE	VERIFICAÇÃO	EQAVET	
	

I. Introdução		

1.1. Entidade	formadora	visitada	

Nome	da	entidade	formadora	 Escola	Básica	e	Secundária	de	Mogadouro	–	
Mogadouro 

Contacto	telefónico	e	endereço	eletrónico	 +351	279	341	369;		
aem_demg@mail.telepac.pt	 

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

Data	da	visita	(dia/mês/ano)	 26	de	janeiro	de	2021	
Morada	da	entidade	formadora	 Rua	Luís	de	Camões,	5	

5200-279	Mogadouro	

1.3. Responsáveis	na	entidade	formadora	

Responsável	da	entidade	formadora	
Nome	e	cargo	 Silvano	António	Cancela	

Diretor	
Contacto	telefónico	e	endereço	eletrónico	 +351	279	341	369;		

silvanocancela@sapo.pt	 
	

Relator	do	Relatório	do	Operador	ou	do	último	Relatório	de	Progresso	Anual	
(conforme	aplicável)	
Nome	e	cargo	de	direção	exercido	 Jacinta	Gamboa	

Coordenadora	da	Equipa	EQAVET	
Contacto	telefónico	e	endereço	eletrónico	 +351	279	341	369;		

jacintagamboa@gmail.com	 

1.4. Equipa	de	verificação	de	conformidade	EQAVET	

Perito	Coordenador	 Perito	

João	José	Gramaxo	de	Sampaio	Maia	 Nuno	Miguel	Faria	Araújo	

+351	916	465	767	
jsampmaia@gmail.com	

+351	917	106	020	
nuno.araujo@ipsn.cespu.pt		

Universidade	Lusófona	do	Porto	 CESPU - Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte 
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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)	

Diretor	da	EBSM:	Silvano	Cancela	

Coordenadora	da	Equipa	EQAVET:	
Jacinta	Gamboa	

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	

Coordenadora	da	Equipa	EQAVET:	
Jacinta	Gamboa		

	 	 	 	

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		

	

Filipa	Frade	-	TAS	

Diogo	Fresco	–	TM	

Laura	Velho	–		TAS	 

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		

Diretores	de	Curso/Turma:	Luísa	Maria	
Marcos	e	Cristina	Conde	 
Professores	da	componente	técnica:	
Susete	Santos	e	Frederico	Torres 
Técnico	do	Serviço	de	Orientação:	
Ingride	Gomes	

Pessoal	não	docente:	Eliete	Dias	 

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	

Empregadores:	Susana	Fernandes	e	
João	Henriques	

Representante	do	Conselho	Geral:	
Joana	Silva			

Tutor:	David	Rodrigues		

Encarregados	de	Educação:	Susete	Silva	
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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)	

Diretor	da	EBSM:	Silvano	Cancela	

Coordenadora	da	Equipa	EQAVET:	
Jacinta	Gamboa	
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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	
	
-	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	

A	Escola	Básica	e	Secundária	de	Mogadouro	(EBSM),	em	Mogadouro,	tem	os	seus	objetivos	estratégicos	
genericamente	 alinhados	 com	as	 políticas	 regionais,	 nacionais	 e	 europeias	 definidas	 para	 a	 Educação	 e	
Formação	 Profissional	 (EFP).	 O	 Projeto	 Educativo	 (PE)	 com	 as	 respetivas	 Adendas,	 o	 Regulamento	 dos	
Cursos	Profissionais	 (RCP),	o	Plano	Anual	de	Atividades	 (PAA)	e	a	demais	documentação	disponibilizada	
apresentam	evidências	desse	alinhamento,	embora	não	haja	evidência	de	estudos	prospetivos	com	esse	
fim.	O	Relatório	do	Operador	(RO)	mostra	algumas	evidências	da	dinâmica	existente	entre	os	diferentes	
stakeholders	 internos	 e	 entre	 estes	 e	 os	 externos,	 tanto	 na	 definição	 dos	 objetivos	 estratégicos	 da	
instituição	 como	na	 Formação	em	Contexto	de	Trabalho	 (FCT),	 que	 se	 concretiza	 em	 reuniões	 entre	 as	

X	
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partes	 ou	 no	 Conselho	 Geral;	 porém,	 uma	 boa	 parte	 dessa	 dinâmica	 é	 desenvolvida	 informalmente	
através	de	contacto	direto	entre	os	elementos	envolvidos.	

Apesar	da	instituição	oferecer	cursos	de	EFP	há	mais	de	10	anos	e	em	diferentes	áreas,	a	oferta	formativa	
atual	é	pouco	diversificada,	pois	só	estão	em	funcionamento	os	cursos	de	Técnico	Auxiliar	de	Saúde	(TAS)	
e	 Técnico	 de	 Multimédia	 (TM),	 que	 são	 frequentados	 por	 cerca	 de	 um	 terço	 dos	 alunos	 do	 ensino	
secundário	 da	 EBSM.	No	 entanto,	 estes	 cursos	 cobrem	uma	 boa	 parte	 das	 necessidades	 da	 região	 nas	
áreas	 respetivas.	 Os	 indicadores	 de	 curto	 e	 de	médio	 prazo	 definidos	 pela	 instituição	 são	 o	 ponto	 de	
partida	para	a	definição	dos	objetivos	e	a	correspondente	calendarização.	Os	respetivos	procedimentos	e	
resultados	são	divulgados	à	comunidade	através	de	reuniões	e	do	sítio	institucional	e,	ainda	em	contactos	
informais.	Os	contactos	permanentes	com	as	autoridades	locais,	outras	entidades	públicas	e	os	parceiros	
privados	que	colaboram	com	a	Escola	tem	permitido	ajustar	a	oferta	formativa	que	tem	sido	proposta	ao	
longo	do	tempo.	

A	equipa	EQAVET	e	restantes	stakeholders	internos	são	bastante	disponíveis	e	colaborantes	entre	si	e	os	
documentos	 internos	 do	 operador	 (PE,	 Regulamento	 Interno	 –	 RI,	 RCP	 e	 PAA)	 são	 elaborados	 com	 a	
participação	 ativa	 de	 todos	 os	 departamentos.	 Contudo,	 o	 PE	 e	 o	 RI,	 elaborados	 em	 2017,	 estão	
desatualizados	(apesar	do	primeiro	ter	sido	acrescido	de	três	adendas)	e	não	traduzem	adequadamente	
os	novos	paradigmas	e	procedimentos	educativos	definidos	pelos	DL54/2018	e	DL55/2018	e	Lei116/2019	
relativos	 à	 educação	 inclusiva	 e	 à	 flexibilidade	 curricular,	 certamente	 tão	 importantes	 na	 EFP.	 Aqueles	
documentos	devem	também	evidenciar	o	trabalho	desenvolvido	pela	equipa	EQAVET	que	está	a	ter	um	
papel	importante	na	dinâmica	da	instituição,	nomeadamente	na	implementação	do	Sistema	de	Garantia	
de	Qualidade	(SGQ),	e	que	foi	visível	nas	entrevistas	realizadas	durante	a	visita	(realizada	online	devido	ao	
confinamento	 decretado	 pelo	 Governo)	 pelo	 grupo	 de	 peritos.	 O	 organograma	 também	 está		
desatualizado	pois	não	mostra	o	papel	que	Equipa	Multidisciplinar	de	Apoio	à	Educação	Inclusiva	(EMAEI)	
tem	de	ter	na	organização	da	 instituição	nem	a	relevância	da	equipa	EQAVET	e	do	SGQ	na	dinâmica	da	
EBSM.			
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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)	

	

Grau	1.	Alinhamento	com	o	EQAVET	iniciado	 	 	

Grau	2.	Alinhamento	com	o	EQAVET	avançado	 	 	

Grau	3.	Alinhamento	com	o	EQAVET	consolidado	 	 	

	

Fundamentação		

Na	reunião	com	os	stakeholders	externos	ficou	claro	que	a	EBSM	está	integrada	na	comunidade	local,	que	
é	 reconhecida	 a	 qualidade	 da	 formação,	 quer	 teórica,	 quer	 prática,	 nos	 cursos	 profissionais	 e	 a	
importância	da	Escola	no	desenvolvimento	económico	local,	nas	áreas	em	que	se	desenvolve	a	EFP	e	que	
há	uma	excelente	relação	entre	o	município	e	as	estruturas	do	Operador.	Nas	áreas	lecionadas	–	saúde	e	
multimédia	–,	a	Escola	tem	protocolos	com	quinze	instituições	públicas	e	privadas	da	região,	incluindo	de	
concelhos	vizinhos,	de	onde	se	salientam	o	Município	de	Mogadouro,	a	Misericórdia	de	Mogadouro	e	o	
Centro	de	Saúde	de	Mogadouro.	De	referir	que	algumas	dessas	entidades	contrataram	ex-alunos	da	EFP	
da	EBSM	porque	reconhecem	a	mais	valia	que	eles	podem	trazer	aos	seu	corpo	de	colaboradores.	

A	 EBSM	 tem	 desenvolvido	 e	 participado	 em	 vários	 projetos	 e	 atividades	 de	 âmbito	 local,	 regional,	
nacional	e	internacional,	havendo	ação	direta	e	empenhada	dos	alunos	da	EFP	em	vários	deles,	dos	quais	
salientamos	 Mãos	 à	 Obra	 –	 Limpar	 Portugal	 (de	 caráter	 nacional),	 Junior	 Achievement	 –	 Aprender	 a	

	

X	
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Empreender	 (de	caráter	 internacional).	É	 também	política	do	Operador	promover	visitas	de	estudo	que	
permitam	aos	alunos	dos	cursos	profissionais	contactar	com	outras	realidades	que	não	as	da	Escola	nem	
as	das	empresas	onde	desenvolvem	FCT.	Todavia,	dadas	as	circunstâncias	impostas	pela	pandemia	há	um	
ano	que	todos	os	projetos	e	atividades	desse	tipo	foram	cancelados	ou	suspensos.		

Na	 FCT,	 ao	 longo	de	600	horas	de	estágio,	divididas	pelos	 três	 anos	do	 curso,	mas	 com	maior	peso	no	
último,	os	alunos	realizam	o	seu	trabalho	em	função	das	conveniências	da	empresa,	ajustando-se	às	suas	
necessidades	conjunturais	e	circunstanciais,	mas	têm	também	liberdade	de	ação	para	iniciativas	pessoais	
que	 se	 enquadrem	nos	 objetivos	 da	 empresa.	 De	 referir	 que	 a	 partir	 de	março	 de	 2020	 até	 ao	 fim	 do	
passado	 ano	 letivo,	 as	 limitações	 sanitárias	 impostas	 pela	 Direção	 Geral	 de	 Saúde	 decorrentes	 da	
pandemia	de	COVID-19	levaram	a	que	os	alunos	dos	dois	cursos	não	pudessem	realizar	naturalmente	os	
estágios	que	estavam	programados	para	o	terceiro	período	de	2019/20;	todavia,	foi	possível	completarem	
no	primeiro	período	do	 corrente	 ano	 letivo	os	 estágios	que	estavam	calendarizados	para	esse	período.	
Note-se	que,	durante	o	período	em	que	as	aulas	não	puderem	ser	lecionadas	presencialmente,	esteve	em	
vigor	o	Plano	de	Ensino	à	Distância,	elaborado	e	aprovado	em	março	de	2020.	

A	formação	de	docentes	e	não	docentes	da	EBSM	está	dependente	do	Centro	de	Formação	da	Associação	
de	Escolas	de	Bragança	Norte	em	que	o	Operador	se	insere.	No	entanto,	o	Plano	de	Formação	(PF),	que	
decorre	da	 identificação	das	necessidades	de	 formação	em	 cada	 ano,	 é	 limitado,	 pois	 só	 tem	previstas	
formações	 generalistas,	 não	 constando	 qualquer	 formação	 específica	 para	 docentes	 de	 qualquer	 área,	
inclusive	 para	 os	 dos	 cursos	 profissionais,	 nem	 para	 não	 docentes.	 Seria	 conveniente	 que	 a	 EBSM	
estivesse	mais	 atenta	 a	 este	 ponto	 de	 forma	 a	 sensibilizar	 o	 Centro	 de	 Formação	 para	 necessidade	 de	
propor	ações	de	formação	viradas	para	os	cursos	profissionais	lecionados	na	instituição	e	para	o	seu	corpo	
não	docente.		 	
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2.3 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		

Segundo	 a	 documentação	 entregue	 pela	 EBSM,	 os	 indicadores	 utilizados	 pela	 instituição	 têm	em	 vista,	
essencialmente,	a	preocupação	com	as	taxas	de	conclusão	do	curso,	de	prosseguimento	de	estudos,	de	
empregabilidade	 e	 de	 satisfação	 dos	 empregadores,	 indo,	 genericamente,	 ao	 encontro	 dos	 objetivos	
instituídos	e	definidos	pelas	políticas	europeias	para	a	EFP,	 reforçando	a	sua	articulação.	No	entanto,	o	
mapa	 de	 indicadores	 do	 operador	 não	 são	 visíveis	 indicadores	 decorrentes	 de	 todos	 os	 descritores	
EQAVET,	nomeadamente	a	taxa	de	redução	do	número	de	módulos	em	atraso.		

De	 referir	que,	embora	o	RO	apresente	os	 resultados	dos	ciclos	2014/17,	2015/18	e	2016/19,	só	 foram	
colocados	 na	 Plataforma	 os	 resultados	 dos	 dois	 primeiros,	 que	 não	 dizem	 respeito	 ao	 curso	 de	 TAS.	
Salienta-se	que	os	resultados	são	bons	ou	razoáveis,	sendo	muito	bons	os	referentes	à	taxa	de	satisfação	

	

X	
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dos	empregadores. 

A	monitorização	dos	 indicadores	é	 realizada	ao	 longo	do	ano	 letivo	de	maneira	 informal	e	 formal	pelos	
stakeholders	internos	–	diretoras	de	curso/turma	(DC/T),	docentes	e	psicóloga	–	que	participam	na	análise	
dos	 resultados,	 deteção	 de	 dificuldades	 e	 na	 seleção	 das	 ações	 de	melhoria.	 Há	 reuniões	mensais	 dos	
Conselho	dos	Cursos	Profissionais	(constituído	pelas	DC/T),	duas	reuniões	por	trimestre	com	os	docentes	
e	reuniões	com	os	docentes	e	psicóloga	sempre	que	um	problema	o	exija.	Todos	estes	stakeholders	estão	
permanentemente	disponíveis	para	qualquer	contacto	dos	alunos,	o	que	permite	que	qualquer	assunto	
seja	abordado	e	 tratado	muito	rapidamente.	É	de	salientar	o	papel	das	DC/T	na	orientação	do	trabalho	
desenvolvido	 em	 cada	 curso,	 na	 resolução	 dos	 problemas	 detetados,	 na	 análise	 de	 qualquer	 proposta	
apresentada	 por	 qualquer	 aluno	 ou	 docente.	 Refira-se	 ainda	 que	 são	 as	 DC/T	 quem	 essencialmente	
articula	 no	 dia	 a	 dia	 com	 os	 stakeholders	 externos	 e	 que	 o	 fluxo	 da	 informação	 é	 controlado	 pela	
coordenadora	da	equipa	EQAVET,	que	conhece	e	valida	 todas	as	notas	do	Ensino	Profissional,	existindo	
um	elemento	do	serviço	administrativo	que	insere	e	gere	as	notas	e	valida	com	a	coordenação	antes	da	
respetiva	publicação.	Relativamente	ao	horário	dos	alunos,	é	de	referir	que	não	estão	definidas	horas	de	
apoio	aos	estudantes	dada	a	dificuldade	em	cumprir	o	referencial	da	formação;	assim,	a	recuperação	dos	
módulos	 em	 atraso	 é	 feita	 em	 momentos	 extra	 com	 trabalhos	 para	 além	 do	 horário	 letivo;	 para	 a	
definição	 desse	 trabalho,	 é	 feito	 um	 levantamento	 do	 motivo	 do	 atraso	 na	 conclusão	 do	 módulo	 e	
coordenado	o	caminho	a	seguir	entre	docente,	diretor	de	turma	e	coordenadora	da	EQAVET.	

Os	 stakeholders	 externos	 pronunciam-se	 sobre	 as	 necessidades	 de	 melhoria	 através	 de	 inquéritos	 a	
preencher	anualmente	e	de	reuniões	a	realizar	no	fim	do	ano	letivo	ou	em	encontros	durante	os	períodos	
de	FCT	entre	tutor	e	supervisor	sobre	a	avaliação	dos	alunos	ou	sempre	que	surge	alguma	situação	que	
precise	 de	 esclarecimento	 ou	 revisão.	 Na	 FCT,	 a	 avaliação	 do	 aluno	 é	 realizada	 informalmente	 pela	
empresa	e	pela	escola,	havendo	reuniões	regulares	entre	o	tutor	da	empresa	e	o	supervisor	da	escola,	e	
com	caráter	formal	no	final	do	estágio,	em	reunião	entre	estes.	

Além	 das	 empresas,	 também	 os	 alunos	 e	 docentes	 se	 pronunciam	 sobre	 as	 necessidades	 de	melhoria	
através	 do	 preenchimento	 de	 questionários	 de	 satisfação.	Os	 resultados	 de	 todos	 os	 questionários	 são	
comunicados	aos	stakeholders	internos	e	externos	e	publicados	no	sítio	institucional.	

Não	 são	 realizadas	 avaliações	 intercalares	 do	 tipo	 questionário	 aos	 stakeholders	 internos	 e	 externos.	
Porém	as	reuniões	do	Conselho	dos	Cursos	Profissionais	enquadram-se	nesse	tipo	de	avaliações.	Nessas	
reuniões,	além	de	se	discutirem	e	tomarem	decisões	sobre	as	situações	levantadas	pelos	alunos,	docentes	
e	parceiros	externos,	monitoriza-se	o	desenvolvimento	do	Plano	de	Ação,	analisam-se	os	resultados	dos	
inquéritos	de	satisfação	e	revê-se	o	Plano	de	Melhoria	(PM).	Seria	conveniente	que	essas	reuniões	fossem	
complementadas	por	avaliações	intercalares	formais	a	preencher	pelos	diferentes	stakeholders	de	forma	
a	fornecer	dados	mais	seguros,	sustentados	e	atempados	para	as	ações	de	melhoria.	
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2.4 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)	

	

Grau	1.	Alinhamento	com	o	EQAVET	iniciado	 	 	

Grau	2.	Alinhamento	com	o	EQAVET	avançado	 	 	

Grau	3.	Alinhamento	com	o	EQAVET	consolidado	

	

Fundamentação	

Na	 EBSM,	 além	 da	 informalidade	 dos	 contactos	 entre	 os	 stakeholders	 Internos	 e	 externos,	 há	 alguns	
mecanismos	 formais	 para	 uma	 revisão	 do	 processo,	 como	 as	 reuniões	 anuais	 realizadas	 com	 os	
stakeholders	 internos	e	externos,	os	questionários	por	eles	preenchidos	e	as	 reuniões	do	Conselho	dos	
Cursos	Profissionais.	Contudo,	a	ausência	de	outras	avaliações	intercalares	formais	limita	a	revisão	do	que	
foi	planeado	pela	falta	de	documentos	que	comprovem	a	posição	de	todos	os	 intervenientes	e	reduz	as	
possibilidades	de	dar	essa	informação	à	comunidade.	

O	PM	é	centrado	em	cinco	indicadores	o	que	nos	parece	reduzido.	Por	exemplo,	não	é	analisada	a	taxa	de	
conclusão	de	módulos.	Embora	os	resultados	sejam,	genericamente,	positivos,	algumas	das	metas	a	um	e	
três	anos	parecem-nos	pouco	ambiciosas,	 como,	por	exemplo,	a	 taxa	de	colocação	no	mercado,	o	que,	
porém,	 pode	 ter	 sido	 condicionado	 pelas	 reduzidas	 potencialidades	 do	 mercado	 numa	 região	 com	 as	
caraterísticas	 de	Mogadouro.	 A	 identificação	 das	 ações	 a	 desenvolver	 e	 os	mecanismos	 previstos	 para	

X	
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monitorização	do	PM	estão	bem	definidos,	mas	o	seu	início	está	previsto	para	dezembro	de	2020	ou	para	
2021,	o	que	mostra	que	a	fase	de	Revisão	está	numa	fase	embrionária.	

De	notar,	contudo,	que,	devido	às	restrições	impostas	pela	pandemia,	nomeadamente	o	fecho	das	escolas	
a	partir	de	março	de	2020	e	a	mudança	do	ensino	de	presencial	para	online,	as	ações	que	poderiam	ter	
sido	 implementadas	 no	 ano	 letivo	 de	 2019/20	 foram	 transportadas	 para	 2020/21,	 atrasando	 a	 fase	 de	
Revisão	do	processo	de	alinhamento	com	o	quadro	EQAVET.	

O	sítio	institucional	disponibiliza	praticamente	toda	a	informação	referente	ao	SGQ,	incluindo	os	quadros	
e	 relatórios	 dos	 resultados	 dos	 inquéritos	 anuais	 de	 satisfação	 dos	 alunos,	 colaboradores	 internos	 e	
parceiros	externos.	Contudo,	esses	quadros	são	limitados	na	informação	que	dão	e,	consequentemente,	a	
análise	dos	respetivos	relatórios	é	limitada.	Como	não	há	questionários	intercalares,	essa	informação	não	
está	 obviamente	 disponível	 no	 sítio.	 Como	 os	 resultados	 decorrentes	 das	 reuniões	 informais	 entre	
stakeholders	e	do	Conselho	dos	Cursos	Profissionais	também	não	estão	disponíveis	no	sítio,	a	informação	
que	chega	aos	diversos	stakeholders	sobre	o	processo	de	Revisão	é	limitada.		 	
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2.5 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	

	

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		

Existe	um	diálogo	permanente	entre	os	stakeholders	 internos	e	externos	e	é	evidente	a	participação	de	
todos	 no	 dia	 a	 dia	 do	 operador,	 quer	 por	 vias	 informais,	 quer	 através	 de	 procedimentos	
institucionalizados	 como	 participação	 em	 reuniões	 e	 preenchimento	 de	 questionários	 anuais,	 como	
pudemos	constatar	na	documentação	analisada	e	na	visita	de	verificação.	De	referir	ainda	que	uma	boa	
parte	do	material	técnico	usado	nas	aulas	é	fornecido	pelos	parceiros	externos	e	que	é	frequente	as	aulas	
práticas	serem	lecionadas	nas	instalações	destes.	

Em	períodos	definidos	e	sempre	que	conveniente,	há	reuniões	do	aluno	e	do	respetivo	encarregado	de	
educação	com	as	DC/T	e	a	psicóloga	e	entre	toda	a	turma	e	as	DC/T	e	a	psicóloga.	É	de	mencionar	cada	
turma	 tem	 um	 representante	 dos	 encarregados	 de	 educação	 e	 que	 a	 DC/T	 está	 em	 permanente	
comunicação	com	ele,	o	que	permite	que	qualquer	situação	seja	abordada	e	tratada	rápida	e	eficazmente.	

Há	 também	 reuniões	 e	 contactos	 com	as	 entidades	 que	 asseguram	a	 FCT,	 durante	 a	 qual,	 há	 contacto	
permanente	 entre	 a	 EBSM	 e	 a	 empresa,	 através	 do	 supervisor	 e	 do	 tutor,	 permitindo	 uma	 melhor	
formação,	 uma	 mais	 adequada	 avaliação	 do	 aluno	 por	 ambas	 entidades	 e	 um	 mais	 fácil	 ajuste	 da	
formação	facultada.	No	final	da	FCT,	a	empresa	fornece	feedback	no	sentido	de	manter	ou	alterar	o	tipo	
de	formação	prestada	ao	aluno.		

	

X	
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Perto	do	final	de	cada	ano	letivo,	é	organizada	uma	Feira	de	Profissões	com	a	colaboração	das	empresas	
parceiras	da	EBSM,	da	psicóloga	e	dos	alunos	dos	cursos	profissionais,	onde	os	alunos	do	ensino	básico,	
nomeadamente	os	do	9º	ano,	podem	ser	esclarecidos	sobre	as	potencialidades	de	frequência	dos	cursos	
profissionais	 disponibilizados	na	 instituição,	 permitindo-lhes	 encarar	 a	possibilidade	de	 ingressar	nestes	
cursos	 com	 informação	 sustentada.	 Perto	 do	 final	 do	 12º	 ano,	 a	 psicóloga	 reúne	 com	 os	 alunos	 e	
encarregados	de	educação	para	esclarecer	alguns	pontos	que	possam	ajudar	os	alunos	a	escolher	entre	o	
prosseguimento	dos	estudos	ou	a	procura	de	trabalho.	

Embora	 haja	 contactos	 informais	 frequentes	 e	 reuniões	 entre	 os	 stakeholders	 internos	 e	 externos,	 a	
periodicidade	 destas	 deveria	 ser	 maior,	 para	 que	 o	 peso	 institucional	 dos	 stakeholders	 externos	 fosse	
mais	visível	nas	decisões	da	direção	da	Escola.		

O	 sítio	 da	 Escola	 está	 atualizado	 e	 disponibiliza	 muita	 informação	 diversificada	 no	 âmbito	 da	 FCT,	 a	
diferentes	 níveis	 como	 a	 oferta	 formativa,	 documentos	 orientadores,	 critérios	 de	 avaliação	 e	 RCP,	mas	
não	 está	 disponível	 informação	 sobre	 como	 realizar	 candidaturas	 nem	 há	 acesso	 aos	 correspondentes	
formulários..	 	
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2.6 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		

A	documentação	disponível	 e	 a	 visita	 de	 verificação,	 através	 das	 entrevistas	 realizadas,	 permitiram-nos	
compreender	que,	na	EBSM,	estão	a	ser	aplicadas	as	fases	de	planeamento,	implementação,	avaliação	do	
ciclo	de	qualidade,	e	que	a	fase	de	revisão	se	encontra	numa	fase	inicial.	Confirmamos	que,	no	Operador,	
o	ciclo	de	melhoria	contínua	encontra-se	desenhado,	projetado,	calendarizado	e	já	iniciado,	havendo	uma	
sequência	das	diferentes	fases	do	sistema	de	garantia	e	melhoria	da	qualidade,	embora	a	 incipiência	da	
fase	de	revisão	para	uma	melhoria	da	oferta	educativa	dificulte	a	entrada	no	ciclo	seguinte,	 limitando	a	
dinâmica	repetitiva	na	gestão	da	oferta	formativa	de	EFP.	

Apesar	disso,	 podemos	afirmar	que	o	 ciclo	de	melhoria	 contínua	 se	encontra	projetado,	 calendarizado,	
implementado	e	avaliado,	embora	muito	limitadamente	revisto,	e	que	se	pode	constatar	a	sua	efetivação	
nas	práticas	de	gestão	e	operacionais	da	vida	quotidiana	da	EBSM.	

X	
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A	nível	de	comunicação	e	relativamente	aos	documentos	orientadores	da	instituição	da	aplicação	do	ciclo	
de	 garantia	 e	 melhoria	 da	 qualidade	 na	 gestão	 da	 oferta	 de	 EFP,	 o	 sítio	 institucional	 do	 operador	
apresenta	 	 toda	 a	 informação	 relevante	 para	 o	 SGQ,	 incluindo	 toda	 a	 documento	 essencial.	 Os	 três	
documentos	 fundamentais,	Documento-base,	Plano	de	Ação	e	Relatório	do	Operador	estão	disponíveis,	
bem	como	o	PE	e	respetivas	Adendas,	o	PAA,	o	RI,	RCP,	Plano	de	Ensino	à	Distância,	Critérios	de	Avaliação	
e	 Inquéritos	 de	 Satisfação	 dos	 Stakeholders	 e	 correspondentes	 relatórios.	 Não	 estão	 disponíveis	 os	
Relatórios	de	Monitorização	do	Plano	de	Ação.		 	
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3. Avaliação	 global	 do	 alinhamento	do	 sistema	de	 garantia	 da	 qualidade	 com	o	
Quadro	EQAVET	

A	Escola	Básica	e	Secundária	de	Mogadouro,	em	Mogadouro,	é	uma	escola	incluída	no	Agrupamento	de	
Escolas	 de	Mogadouro,	 com	 a	 oferta	 de	 cursos	 profissionais	 há	mais	 de	 10	 anos,	 que,	 com	 os	 ajustes	
necessários	às	conveniências	da	região,	se	vão	mantendo	até	hoje.	

Quer	a	documentação	disponível,	quer	a	visita	de	verificação	 realizada	online	 permitiram-nos	 ficar	 com	
uma	boa	opinião	geral	sobre	a	instituição	e	a	EFP	disponibilizada,	apresentando-se	como	um	importante	
suporte	para	o	desenvolvimento	económico	e	social	da	região	em	que	está	inserido.	

Verificou-se	 uma	 adequada	 definição	 de	 objetivos	 estratégicos	 e	 uma	 boa	 comunicação	 e	 articulação	
entre	 os	 stakeholders	 internos.	 Entre	 os	 stakeholders	 internos	 e	 externos	 há	 também	 um	 forte	
relacionamento	e	uma	boa	comunicação,	tanto	com	os	encarregados	de	educação	como	com	os	parceiros	
públicos	 e	 privados	 implicados	 na	 FCT.	 Todos	 os	 stakeholders,	 internos	 e	 externos,	 têm	 uma	 opinião	
claramente	positiva	sobre	a	EBSM,	reconhecendo	a	existência	de	uma	cultura	de	qualidade	na	Instituição,	
o	que	dá	uma	enorme	segurança	aos	alunos	e	encarregados	de	educação.	

Todos	estes	pontos	positivos	traduzem-se	no	alto	grau	de	satisfação	dos	alunos,	docentes,	não	docentes,	
empregadores	e	encarregados	de	educação	e	no	reconhecimento	dos	cursos	no	mercado	e	elevado	nível	
de	empregabilidade.	

No	entanto,	verificámos	que	o	processo	de	alinhamento	com	o	quadro	EQAVET	apresenta	algumas	falhas.	
A	Escola	apresenta	um	sistema	de	avaliação	e	controlo	da	aprendizagem	que	precisa	de	ser	melhorado,	
integrando	os	descritores	e	correspondentes	 indicadores	da	EQAVET	que	se	encontram	em	falta	no	seu	
mapa	 de	 indicadores.	 A	 Revisão	 do	 que	 foi	 planeado	 e	 das	 práticas	 em	 uso	 na	 EBSM,	 além	 de	 ser	
suportada	por	uma	avaliação	informal	dos	stakeholders	e	por	análises	realizadas	em	reuniões	de	DC/T	e	
docentes,	 tem	 de	 ser	 sustentada,	 em	 avaliações	 formais	 não	 só	 anuais	 mas	 também	 intercalares	
decorrentes	de	questionários,	cujos	resultados	têm	de	ser	divulgados	por	todos	os	stakeholders	e	visíveis	
no	sítio	institucional.	Os	novos	documentos	de	apresentação	dos	princípios	básicos	da	instituição	e	da	sua	
ação,	como	o	PE,	RI	e	PAA,	devem	traduzir,	adequadamente,	as	ações	e	os	princípios	educativos	definidos	
pelos	DL54/2018	e	DL55/2018	e	Lei116/2019	e	evidenciar	o	trabalho	desenvolvido	pela	equipa	EQAVET	na	
dinâmica	da	instituição,	nomeadamente	na	implementação	do	Sistema	de	Garantia	de	Qualidade	(SGQ).	
Deverá	ser	ajustado	o	organograma	da	Instituição	de	forma	a	explicitar	os	papéis	que	a	EMAEI	tem	de	ter	
na	organização	da	instituição	e	a	relevância	da	equipa	EQAVET	e	do	SGQ	na	dinâmica	da	EBSM.	É	preciso	
ainda	promover	a	participação	da	Escola	e	dos	seus	alunos,	nomeadamente	os	dos	cursos	profissionais,	
em	projetos	de	caráter	local,	regional,	nacional	e	internacional,	especial	no	ERASMUS+.	

Podemos	 dizer	 que	 o	 sítio	 institucional	 está,	 de	 um	modo	 geral,	 atualizado.	 A	 informação	 referente	 à	
oferta	educativa	é	quase	completa,	os	documentos	centrais	do	SGQ	(Documento-base,	Plano	de	Ação	e	
Relatório	 do	 Operador)	 estão	 acessíveis.	 Estão	 também	 disponíveis	 alguns	 documentos	 referentes	 à	
avaliação	dos	 cursos,	mas	 faltam	documentos	 referentes	à	monitorização	dos	 indicadores,	de	avaliação	
intercalar	e	relatórios	referentes	a	resultados	da	revisão.	
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III. Recomendações	para	a	melhoria	do	processo	de	garantia	da	qualidade	da	EFP	

A	EBSM	encontra-se	em	processo	de	iniciação	do	seu	alinhamento	com	o	quadro	EQAVET.	

Apresenta	 diversos	 fatores	 positivos,	 como	 os	 referidos	 no	 ponto	 anterior,	 mas	 há	 alguns	 pontos	 que	
necessitam	 de	 melhoria,	 também	 já	 referidos,	 cuja	 execução	 não	 deverá	 ser	 difícil	 de	 cumprir	 e	 que	
elencamos	de	seguida:	

- Elaborar	 novo	 Projeto	 Educativo	 e	 novo	 Regulamento	 Interno	 que	 adequadamente,	 os	 paradigmas	
educativos	 definidos	 pelos	 DL54/2018	 e	 DL55/2018	 e	 Lei116/2019	 e	 o	 trabalho	 desenvolvido	 pela	
equipa	EQAVET	na	dinâmica	da	 instituição,	nomeadamente	na	implementação	do	Sistema	de	Garantia	
de	Qualidade	(SGQ).	

- Ajustar	 o	 organograma	 da	 Instituição	 de	 forma	 a	 explicitar	 os	 papéis	 que	 a	 EMAEI	 tem	 de	 ter	 na	
organização	da	instituição	e	a	relevância	da	equipa	EQAVET	e	do	SGQ	na	dinâmica	da	EBSM.	

- Dinamizar	projetos	de	caráter	local,	regional,	nacional	e,	especialmente,	internacional,	de	forma	a	abrir	
a	 perspetivas	 dos	 alunos	 e	 a	 fomentar	 a	 aprendizagem	 e	 autonomia	 destes	 no	 desenvolvimento	 de	
atividades	profissionais.	

- Rever	o	Plano	de	Formação,	de	molde	a	diversificar	as	áreas	de	formação	dos	docentes	que	colaboram	
nos	cursos	de	Ensino	Profissional,	apostando	mais	na	especificidade	de	cada	curso,	e	permitindo	que	o	
corpo	não	docente	tenha	também	possibilidades	de	frequentar	ações	de	formação	adequadas	às	suas	
funções.	

- Tornar	mais	visível	o	papel	dos	stakeholders	externos	nas	decisões	da	EBSM.	
- Realizar	 inquéritos	 trimestrais	 aos	 diferentes	 stakeholders	 internos	 e	 externos,	 de	modo	 a	 assegurar	
uma	mais	 completa	 identificação	de	aspetos	menos	bons,	o	que	permitiria	 a	melhoria	dos	 resultados	
dos	diversos	 indicadores	e	o	apuramento,	com	mais	atualidade,	de	situações	que	requeiram	ações	de	
revisão.	

- Gerar	sistemas	formais	e	visíveis	no	sítio	 institucional	que	permitam	traduzir	os	mecanismos	de	alerta	
precoce	já	existentes	na	Escola	num	processo	de	revisão	efetivo,	eficiente	e	permanente.	

- Estabelecer	 metas	 intercalares	 trimestrais	 ou	 semestrais	 que	 permitam	 uma	 definição	 mais	 clara	 e	
evidente	de	melhorias	 intermédias	e	que	sirvam	de	referência	a	uma	monitorização	em	períodos	mais	
curtos	e	produzir	instrumentos	que	permitam	monitorizar	e	avaliar	essas	metas	intercalares,	facilitando	
a	revisão	dos	processos	em	tempo	útil.	

- Integrar	 no	 seu	 sistema	 de	 avaliação	 e	 controlo	 da	 aprendizagem	 todos	 os	 descritores	 e	
correspondentes	indicadores	da	EQAVET.	

- Disponibilizar	 no	 sítio	 institucional	 todos	 os	 Relatórios	 de	 Monitorização	 e	 de	 Satisfação	 dos	
stakeholders	internos	e	externos..	 	
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IV. Conclusão	

	
Face	 aos	 resultados	 da	 avaliação	 do	 processo	 de	 alinhamento	 do	 sistema	 de	
garantia	da	qualidade	com	o	Quadro	EQAVET,	desenvolvido	pelo(a)	Escola	Básica	
e	Secundária	de	Mogadouro,	Mogadouro,	propõe-se	

(assinalar	a	situação	aplicável)		

	
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	

	

	

	

_________________________	 _________________________	

João	José	Gramaxo	de	Sampaio	Maia	 Nuno	Miguel	faria	Araújo	

(Perito	coordenador)	 (Perito)	

Porto,	03	de	fevereiro	de	2021	
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