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RELATÓRIO PRELIMINAR DE VERIFICAÇÃO EQAVET 

 

 

I. Introdução  

1.1. Entidade formadora visitada 

Nome da entidade formadora Agrupamento de Escolas de Lordelo 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 22 444 25 20 

geral@aelordelo.edu.pt 

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

Data da visita (dia/mês/ano) 27/11/2020 

Morada da entidade formadora Av 1.º de julho, n.º 351 

Apartado 40 

4580-468 Lordelo 

1.3. Responsáveis na entidade formadora 

Responsável da entidade formadora 

Nome e cargo José Lourenço Graça  
Subdiretor 

Contacto telefónico e endereço eletrónico direccao.executiva.lordelo@gmail.com  

22 444 25 20 

 

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

Nome e cargo de direção exercido  Beatriz Castro 
(diretora) 
 José Lourenço Graça 
(Responsável qualidade – subdiretor) 

Contacto telefónico e endereço eletrónico direccao.executiva.lordelo@gmail.com 
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1.4. Equipa de verificação de conformidade EQAVET 

Perito Coordenador Perito 

Rui João Teles da Silva Ramalho Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 

966395188 

rsr@esepf.pt 

919 230 258 

fsg@esepf.pt 

Escola Superior de Educação de Paula 

Frassinetti 

Escola Superior de Educação Paula Frassinetti 

 

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 

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 
á informação prestada e à prévia análise 
documental realizada 

O responsável pela entidade 
 
 
O responsável da Qualidade 
 
O Diretor Pedagógico 
 

Beatriz Castro – Diretora 

Agrupamento 
 

Equipa EQAVET 

José Lourenço (coordenador), 
Rui Pimenta, Carla Oliveira, 
Noémia Mateus, Mário Dias e 
Sofia Lopes 
 

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 

 
 Equipa EQAVET  

(2 elementos da equipa) 
 

    

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 

Adérito Garcês 

 
Beatriz Oliveria 

 

Juliana Silva 

(alunos do 12.º ano, turma C) 

14:40 
- 

16:00 

Reunião com o painel de outros stakeholders 
internos 

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

Mário Dias (DT e DC) 

Noémia Mateus (DT e DC) 

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

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 

Inglês) 

Carla Oliveira (Prof.ª Disc. 

Técnicas) 

Sofia Lopes (Psicóloga) 

José Lino (Enc. 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 

Célia Ferreira (Empresa 

Euronics) 

Eva Guimarães (Intermarché) 

Armandina Seabra 

(Presidente do Conselho 

Geral) 

Fernando Nuno Serra 

(Presidente Junta 

freguesia/representante da 
FCT) 

Justa Carneiro (associação de 

pais) 

Amadeu Silva (Enc. 

Educação aluna 11.º C) 

 
 

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 pela entidade 

 

O responsável da Qualidade 

 
O Diretor Pedagógico 

Beatriz Castro – Diretora 
 
Equipa EQAVET 
José Lourenço (coordenador), 
Rui Pimenta, Carla Oliveira, 
Noémia Mateus, Mário Dias e 
Sofia Lopes 
 

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 
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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 planeamento do sistema de garantia de qualidade do Agrupamento de Escolas de Lordelo demonstra 

um alinhamento avançado com o quadro EQAVET na medida em que: 

- Os objetivos estratégicos do operador são claros e estão direta ou indiretamente associados as 
estratégias promovidas ao nível das políticas nacionais e europeias, enquadradas no desenvolvimento 
regional do concelho onde está inserido; 

- Os documentos revelam objetividade e uma definição clara dos indicadores, atividades e metas a curto 
e médio prazo, os modos de monitorização, responsabilidades e calendarização; 

- A análise do Plano de Ação, do Relatório de Operador e do Plano de Atividades evidencia que as 

atividades planeadas estão adequadamente alinhadas com os objetivos estratégicos do Agrupamento.  

A participação dos stakeholders internos e externos, quanto à definição dos objetivos estratégicos da 

instituição, é tida em conta através das ações delineadas quer na documentação, quer no que foi possível 

compreender pelos diferentes testemunhos nas reuniões com os parceiros.  

As atividades planeadas estão alinhadas com os objetivos estratégicos da instituição e com o 

envolvimento dos parceiros sendo o impacto ponderado no sucesso formativo dos alunos. Foi possível 

verificar, na visita, este alinhamento entre as intencionalidades e a explicitação dos procedimentos, por 

vários dos intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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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) 

               (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 fase de implementação do sistema de garantia de qualidade do Agrupamento de Escolas de Lordelo 
demonstra um alinhamento iniciado com o quadro EQAVET na medida em que: 

- O Plano Anual de Atividades 2019/2020 demonstra que o Agrupamento proporciona aos alunos um 

vasto leque de atividades alinhadas com os objetivos estratégicos do Agrupamento. 

- A formação dos docentes, especialmente os docentes da área técnica e outros colaboradores, carece de 

um diagnóstico que dê origem a um plano adequado às necessidades e expetativas de formação dos 

docentes da Educação e Formação Profissional. 

- Embora os parceiros presentes na reunião tenham salientado a qualidade das relações interpessoais 

estabelecidas com o Agrupamento, a equipa de peritos, no alinhamento das recomendações e diretrizes 

x 
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do quadro EQAVET, é da opinião que há espaço para melhorar ao nível da formalização de processos e 

comunicação e monitorização das parcerias com os stakeholders internos e externos. 

A instituição estabelece várias parcerias com entidades diversificadas, tendo protocolos de colaboração 

com empresas da região e proporcionando aos alunos a integração nos diferentes contextos. 

Foi possível, nas reuniões que aconteceram, recolher testemunhos de alunos sobre a presença dos 

mesmos nestes diferentes contextos, embora este ano tenha funcionado de forma atípica. 

A diretora do Agrupamento de Escolas de Lordelo e o responsável da equipa Eqavet, em sede de 
pronúncia, contestam o grau de alinhamento deste critério. Esta pronúncia mereceu da parte da equipa 
de verificação de conformidade EQAVET toda atenção e uma cuidada reapreciação. No entanto, é do 
entender da equipa de peritos que o grau de alinhamento está adequado pelo seguinte: 

- Embora tenha sido apresentado o plano de formação respeitante ao Agrupamento de Escolas de Lordelo, 
a equipa de peritos não encontrou formações específicas para as áreas do curso Técnico de Comércio. 
Para além disso, como referem na pronúncia, o plano deste ano letivo ainda está em discussão; 

- na formalização das parcerias com os stakeholders externos, referimo-nos à formalização de processos 
de comunicação e monotorização que devem estar previamente planeados/formalizados e não 
ocorrerem “sempre que se justifique”, ou seja, fruto de critérios subjetivos. 

- a participação em projetos a nível transnacional é inexistente. 

 

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 
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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 fase de avaliação do sistema de garantia de qualidade do Agrupamento de Escolas de Lordelo demonstra 
um alinhamento iniciado com o quadro EQAVET na medida em que: 

- Estão definidos e implementados procedimentos para avaliação das atividades e dos resultados 
alcançados, incluindo o acompanhamento dos indicadores EQAVET. No entanto, os resultados dessa 
avaliação não estão documentados, o que dificulta o processo de identificação das melhorias necessárias.  

- O Agrupamento tem mecanismos de monitorização intercalar e alerta precoce adequadamente 
implementados para alguns indicadores (assiduidade dos alunos, taxas de desistência). É necessário 
alargar a rede de indicadores com monitorização intercalar, de forma a permitir a identificação atempada 
de desvios face aos objetivos traçados. 

-  O envolvimento dos stakeholders internos e externos nos processos de análise de resultados e 
identificação de melhorias está previsto através da sua participação regular nos diversos órgãos da Escola 
(Conselho Pedagógico, Direções de Curso, entre outros). No entanto, a equipa de peritos considera que 
se deverá promover uma maior visibilidade da participação efetiva dos stakeholders nos processos de 
avaliação de resultados relativos ao sistema de garantia de qualidade no ensino profissional.  

É do entender da equipa de peritos que o grau de alinhamento está adequado pelo seguinte: 

- os indicadores observados, elaborados com dimensões meramente administrativas, e utilizados na  
monotorização intercalar, não são suficientes para se verificar o progresso da formação. Aquando da visita 
dos peritos não se encontraram evidencias de indicadores de caracter formativo e pedagógico, de forma 
a ir ao encontro dos objetivos e metas previamente estabelecidos. Nessa medida, a observação e reflexão 
sobre os indicadores estabelecidos deverá acontecer regularmente, de modo a identificar os pontos fortes 
e fracos das estratégias que estão a ser desenvolvidas e fornecer uma base para uma nova planificação, 
quando tal se mostre necessário.  

- relativamente aos stakeholders externos verificamos, aquando da visita realizada, um relativo 
desconhecimento por parte dos intervenientes de toda a dinâmica de análise contextualizada dos 
resultados. 

 

 

 

x 
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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       

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação 

A equipa de peritos considera que a fase de Revisão do sistema de garantia de qualidade do Agrupamento 

de Escolas de Lordelo demonstra um alinhamento iniciado com o quadro EQAVET. O contexto de 

pandemia vivido no 3º período do ano letivo não permitiu ao Operador o desenvolvimento necessário 

desta fase do seu processo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP. Na opinião da equipa 

de peritos, estão reunidas as condições para que a revisão das práticas e a adoção de melhorias se 

consolide ainda neste ano letivo, com base na análise contextualizada dos resultados dos indicadores 

atualmente em monitorização. Salienta-se a necessidade de melhoria ao nível da comunicação desses 

resultados, utilizando, por exemplo, o sítio institucional do Agrupamento. 

x 
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Acresce, ainda, que se verifica a vontade em promover uma melhor comunicação com o exterior a partir 

da divulgação quer dos resultados de avaliação, quer dos da revisão.  

 

É do entender da equipa de peritos que o grau de alinhamento está adequado pelo seguinte: 

- O sítio institucional aquando da visita não estava em funcionamento, razão pela qual não foi possível 

proceder à observação dos documentos em sítio público. Mais, entendemos que a informação agora 

disponível em site reformulado, não está bem alocada, pois encontra-se na categoria projetos, quando o 

quadro EQAVET constitui um assunto de Política de Qualidade. 

- No que diz respeito à revisão de práticas é referido em pronúncia que “INPUT para elaborar planos de 

melhoria que serão planeados e implementados no corrente ano letivo” o que sugere que se encontram 

em curso quando já deveriam ter sido implementados. 

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) 
 (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      

 

x 
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Fundamentação  

A equipa de peritos considera que neste critério o sistema de garantia da qualidade do Agrupamento de 

Escolas de Lordelo apresenta um alinhamento avançado com o quadro EQAVET, na medida em que:  

- nas reuniões com os diferentes painéis na visita de verificação de conformidade ficou clara a 

manifestação de interesse na participação dos stakeholders internos e externos (professores, alunos, 

pessoal não-docente, encarregados de educação e outros parceiros externos) sobre a qualidade da oferta 

de EFP do Agrupamento e a sua melhoria contínua. Seria relevante formalizar a periodicidade destas 

reuniões, e também formalizar outros meios de promoção da participação dos stakeholders. 

- No sítio institucional do Agrupamento está disponível informação relativa à melhoria contínua da oferta 

de EFP – Projeto Educativo, Regulamento Interno, Regimento Cursos Profissionais, Programa de mentoria, 

Plano anual de Atividades, sistema de controlo interno e relatórios observatório interno. Seria relevante 

disponibilizar também, Documento Base, Plano de Ação e Relatório de Operador e ainda informação sobre 

os resultados obtidos face aos objetivos estabelecidos e indicadores em monitorização. 

 

 

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  
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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 do Agrupamento de Escolas de 

Lordelo, num ano letivo muito condicionado pelo contexto de pandemia COVID 19 desde o ano anterior, 

compreende-se a dificuldade na aplicação plena do processo de garantia de qualidade. No entanto, a 

análise efetuada à documentação, complementada pela visita de verificação, permitiu constatar que, no 

ano letivo 2019/20, as fases do ciclo de melhoria foram aplicadas de forma sequencial às atividades 

desenvolvidas pelo Agrupamento no âmbito da sua oferta de EFP, estando adequadamente planeado um 

novo ciclo de melhoria para implementar em 2020/2021. 

A implementação de um sistema de garantia de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET decorre na 
instituição como um processo de aprendizagem institucional e de melhoria contínua das práticas de 
gestão, de diálogo interinstitucional, e da cultura de qualidade organizacional que se pretende alcançar. 

 

Em sede de pronúncia, o operador contesta o grau de alinhamento deste critério. No entanto, é do 

entender da equipa de peritos que o grau de alinhamento está adequado em função do observado, não 

podendo relevar as variáveis externas mencionadas. 

 

 

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

É perceção da equipa de peritos que a preocupação com a qualidade do ensino está bem enraizada nos 

procedimentos do Agrupamento. Os stakeholders internos e externos auscultados durante a visita de 

verificação revelaram um nível elevado de satisfação global com o Agrupamento, com as suas práticas 

operacionais e com a qualidade técnica dos alunos à saída dos cursos profissionais. No entanto, é 

necessário consolidar práticas de autoavaliação.  

x 
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Aquando da visita foi notório: 

- o bom ambiente institucional que favorece a integração dos alunos; 

- as relações de proximidade que se percebe que existem entre formadores e formandos; 

   – o reconhecimento da mais valia da experiência EQAVET na gestão dos procedimentos de 

monitorização e de qualidade;  

Neste contexto, e em face das especificidades encontradas e fundamentados ao longo deste relatório, a 

equipa de peritos considera que o Agrupamento de Escolas de Lordelo encontra-se no grau iniciado no 

processo de alinhamento do seu sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET. No entanto, na 

perceção da equipa de peritos, o trabalho feito até ao momento demonstra uma grande capacidade e 

motivação do Agrupamento para consolidar os seus procedimentos de garantia e melhoria da qualidade 

na gestão da oferta de EFP nos próximos ciclos letivos. É convicção da equipa de peritos que a experiência 

adquirida neste primeiro ciclo permitirá a sua evolução, a curto prazo, para o nível do alinhamento 

avançado, ou mesmo consolidado, com o quadro EQAVET.  

Face ao exposto, recomenda-se a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET condicionado a um ano, 
de forma a que o Agrupamento de Escolas de Lordelo  possa complementar e consolidar o trabalho até 
agora efetuado. 

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

-O Agrupamento deve intensificar e formalizar os processos de envolvimento dos stakeholders internos e 
externos na definição de objetivos, na análise contextualizada de resultados e na identificação de 
oportunidades de melhoria consensualizadas. 

- Sugere-se também alargar a rede de parcerias formalizadas para apoio das atividades projetos 
desenvolvidos com os alunos, fundamentais para a concretização dos objetivos estratégicos do 
Agrupamento. Devem também promover a adequada divulgação dessas parcerias, abrindo a porta a 
novas oportunidades para a concretização de projetos / atividades relevantes para a oferta de EFP. 

- Os processos de revisão devem ser consolidados, promovendo a realização de relatórios periódicos 
relativos à monitorização intercalar dos objetivos traçados. Esses relatórios devem ser alvo de análise 
contextualizada nos órgãos do Agrupamento, garantindo a efetiva participação de stakeholders internos 
e externos no processo através da promoção de reuniões ou outras sedes de diálogo específicas para a 
discussão destes temas. 

- A internacionalização das atividades do Agrupamento deverá ser incentivada, através do 
estabelecimento de projetos de âmbito transnacional, e também através de programas de mobilidade 
para alunos e docentes (por exemplo, no âmbito do programa ERASMUS+). 

- Devem ser formalizados os processos de auscultação das necessidades e expectativas de formação do 
pessoal docente e não-docente. O Plano de Formação anual deveria evidenciar de forma clara o 
alinhamento com os objetivos estratégicos do Agrupamento. 

- Os relatórios de avaliação dos resultados obtidos devem ser tornados públicos, ainda que em versão 
resumida, através do sítio institucional do agrupamento, preferencialmente mais do que uma vez por ano. 
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- Mostra-se útil definir-se uma estratégia de parcerias com IES (Instituições do Ensino Superior) próximas 
da região, como forma de motivar alguns destes alunos para a prossecução dos seus estudos a nível 
superior. 

- Sugere-se a colocação da informação relativa aos descritores do quadro EQAVET no sítio institucional 

“Política de Qualidade” de forma a dar visibilidade aos resultados alcançados 

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 Lordelo, e tendo em conta que as 

evidências apresentadas em sede de pronúncia pelo operador não alteram significativamente a avaliação 

dos peritos, recomenda-se  

 
a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.     

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

 
a não atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.      

 

A Equipa de Verificação de Conformidade EQAVET 

      

Rui João Teles da Silva Ramalho  Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 

     (Perito coordenador)                         (Perito) 

Porto, 20 de janeiro de 2021 
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