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RELATÓRIO FINAL DE VERIFICAÇÃO EQAVET 

 

 

I. Introdução  

1.1. Entidade formadora visitada 

Nome da entidade formadora Escola S/3 Arquitecto Oliveira Ferreira 

Contacto telefónico e endereço eletrónico geral@esaof.edu.pt 

telefones: 227 626 240/65 

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

Data da visita (dia/mês/ano) 18 de maio de 2020 

Morada da entidade formadora Apartado 2094  
Praia da Granja 
4406-801 S. Félix da Marinha 

1.3. Responsáveis na entidade formadora 

Responsável da entidade formadora 

Nome e cargo Luciano Jorge Baptista Ribeiro, Diretor 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 932656670 

luciano.ribeiro@esaof.edu.pt 

 

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

Nome e cargo de direção exercido Lurdes Xambre 
(Responsável da Qualidade e Coordenadora 
dos Cursos Profissionais) 

Contacto telefónico e endereço eletrónico email:geral@esaof.edu.pt 

telefones: 227 626 240/65 

1.4. Equipa de verificação de conformidade EQAVET 

Perito Coordenador Perito 

 Carla Maria Pires da silva Guerreiro António José Candeias Curado 
contacto telefónico - 933274101 

 endereço eletrónico – carla.guerreiro@cespu.pt 

contacto telefónico - 916131367 

 endereço eletrónico - acurado@estg.ipvc.pt 
instituição de ensino superior – CESPU – Instituto Politécnico 

de Saúde do Norte 

instituição de ensino superior – Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
Lurdes Xambre
Retângulo

Lurdes Xambre
Retângulo

Lurdes Xambre
Retângulo
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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) 

Luciano Ribeiro (Responsável da 
Entidade Formadora) 
Lurdes Xambre (Responsável da 
Qualidade e Coordenadora dos Cursos 
Profissionais) 
Carla Garcia (Equipa EQAVET) 

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 

Lurdes Xambre (Responsável da 
Qualidade e Coordenadora dos 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  

 

Bruna Ferreira (aluna 3º ano - Turismo) 
Rui Pereira (aluno 3º ano - GPSI) 
Cassandra Silva (aluna 3º ano - 
Restauração) 

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  

António Carrito (Diretor de Curso) 
Manuela Teixeira (Diretora de Turma) 
Ana Paula Tavares (Professora da 
componente técnica) 
Graça Heleno (Professora da 
componente técnica) 
Raquel Martins (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 

Pedro Silva (Empregador de diplomados 
pela entidade) 
João Pimentel (Empregador de 
diplomados pela entidade) 
Tony Pereira (Encarregado de Educação 
pertencente à Associação de Pais) 
Lucília Monteiro (Encarregado de 
Educação não pertencente à Associação 
de Pais) 

17:15 
– 

17:45 

Reunião Final 

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

 . O Responsável da Entidade Formadora 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

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

Luciano Ribeiro (Responsável da 
Entidade Formadora) 
Lurdes Xambre (Responsável da 
Qualidade e Coordenadora dos Cursos 
Profissionais) 
Carla Garcia (Equipa EQAVET) 

 

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

               (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  

- Os objetivos estratégicos da Escola S/3 Arquitecto Oliveira Ferreira (adiante Escola) estão 
alinhados com as políticas definidas para a EFP;  
- Os stakeholders internos e externos são auscultados na definição dos objetivos estratégicos da 
instituição, embora essa audição necessite de maior formalidade e sistematização, com 
evidências. De facto, no Relatório do Operador, a Escola refere procurar dar resposta às 
necessidades e exigências educativas-formativas da região, bem como das necessidades 
manifestadas pelo meio empresarial, procurando para o efeito ajustar o perfil profissional ao 
tecido económico-social da região. Na página 8 do referido documento referem a realização de 
estudos prospetivos, contudo essa evidência não é clara. 

-  Não é clara a explicitação das componentes implicadas no planeamento da oferta de EFP e 
respetiva calendarização; a Escola tem desenvolvido esforços para diversificar a oferta formativa 
mas refere entraves a nível das áreas de formação, recursos humanos e físicos, assim como 
outros relativos à área geográfica de inserção da mesma. Por outro lado, a Escola refere a 
participação ativa dos stakeholders externos na seleção da oferta formativa, contudo as 
evidências dessa participação não são claras. Por outro lado, não se encontram claramente 
identificados quais são os stakeholders externos. 
 

- As atividades planeadas estão alinhadas com os objetivos estratégicos da instituição. Porém, 
é necessária maior sistematização. 

X 

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

               (assinalar a situação aplicável) 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado      X 

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

Fundamentação  

Focos de observação 

- Existem parcerias estabelecidas, nomeadamente para a formação em contexto de trabalho, e 
outras para o desenvolvimento de projetos locais. A Escola deve intensificar a diversificação de 
parcerias com operadores de EFP, e outros stakeholders externos, para potenciar a sua ação, 
assim como absorver melhores práticas e capacitar a Escola para situações emergentes. Estas 
parcerias poderão projetar a imagem da Escola, a outro nível, potenciando o seu raio de ação e 
intervenção a nível local/regional. De referir, no entanto, que não estão identificadas as 
diferentes parcerias de que se fala ao longo do Documento-Base apresentado pela Escola. Por 
outro lado, nas páginas 3 e 4 do Anexo 2 do Relatório do Operador, faz-se referência que 52,4% 
dos diplomados empregados são avaliados pelos empregadores. De registar que não há 
informação sobre a respetiva taxa de satisfação. 

- Os alunos/formandos participam em projetos de diferente âmbito, sobretudo a nível local e 
nacional, que reconhecem favorecer a sua aprendizagem e autonomia. Na página 15 do 
Relatório do Operador faz-se referência a parcerias que induzem à realização de projetos, 
contudo os referidos projetos não surgem explicitados no documento. 

-  Existe um levantamento de necessidades de formação dos professores e outros colaboradores, 
com base num plano que tem em conta as necessidades expressas. No entanto, estes 
stakeholders referem dificuldade em acederem à formação de que necessitam. 

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

               (assinalar a situação aplicável) 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado     X  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

Fundamentação  

- A Escola identificou os descritores EQAVET para os fazer repercutir nas suas práticas de gestão. 
Iniciou o desenvolvimento de metodologias e de instrumentos de colheita de dados para aferir 
os indicadores EQAVET selecionados e outros que considera pertinentes para a sua gestão. No 
entanto, ainda não conseguiu obter esses resultados e proceder à sua monitorização. É evidente 
tanto no Documento-Base (páginas 21 e 22), como no Relatório do Operador (páginas 15 a 17), 
que a equipa EQAVET da Escola procede à determinação de indicadores que os compilará no seu 
relatório final, contudo os resultados ainda não estão apurados. 

- Estão definidos alguns mecanismos de alerta precoce ao nível dos módulos de formação a 
partir da resposta a inquérito pelos formandos, que permite corrigir estratégias e antecipar 
desvios face aos objetivos traçados. Necessita de maior sistematização, de maior evidência e de 
discussão alargada na comunidade académica. A abordagem a este respeito no último parágrafo 
da página 23 do Documento-Base é meramente qualitativa. 

- Os stakeholders internos e externos participam, ainda que de forma pouco evidenciada e 
sistematizada, na análise contextualizada dos resultados apurados. A Escola deve implementar 
metodologias que permitam uma discussão integrada dos resultados e, sobretudo, na 
implementação de medidas que provêm dessa discussão, em prol de melhorias a introduzir na 
gestão da Escola no processo de tomada de decisão, e na forma de atuação transparente. Não 
é clara a forma como se evidencia responsabilidade partilhada entre as partes. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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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) 
 (assinalar a situação aplicável)  

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado     X  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

- O processo de revisão não está evidenciado, de forma sistematizada e fundamentada. A 
recolha de dados para aferição de objetivos e metas ainda se encontra em fase de planeamento, 
isto é, não ocorreu implementação. Assim, não foi possível observar a introdução de melhorias, 
que resultem das fases de planeamento, implementação e avaliação. Na página 17 do Relatório 
do Operador refere-se que o diálogo com os stakeholders internos e externos estabelece-se em 
reuniões ou outras sedes de diálogo, para além de ocorrer nos órgãos onde estes têm assento. 
Contudo, não existem evidências nos documentos da revisão do planeamento com base nos 
contributos dos stakeholders e da análise dos indicadores. Nas páginas 6 e 7 do Anexo 2 do 
Relatório do Operador, assim como nas páginas 21 e 22 do Documento-Base, refere-se que são 
recolhidas opiniões dos formandos e dos professores para inspirar novas ações. Os resultados 
da avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação. Essas 
evidências não são claras. 
 
- Verifica-se a disponibilização no sítio institucional de informação relativa ao processo de 
alinhamento EQAVET. Na página 17 do Relatório do Operador refere-se que os resultados são 
disponibilizados na rede interna – Moodle - e na página web da Escola. Nesta página não 
conseguimos encontrar os resultados aí referidos. 

 

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

- Os stakeholders internos e externos participam num diálogo continuado sobre a qualidade da 
oferta de Escola e a sua melhoria contínua. A Escola deve desenvolver estratégias para uma 
participação mais consistente dos pais/EE; 

Na página 22 do Documento-Base faz-se referência à participação dos stakeholders na avaliação 
dos alunos na PAP e na FCT. A informação do feedback dos stakeholders carece de consolidação 
por melhoria da comunicação interna e externa. O diálogo com os stakeholders faz-se em sede 
de reuniões ou outras sedes de diálogo nos órgãos onde têm assento.   

- Existe informação disponível na rede interna e sítio internet da instituição sobre a oferta 

formativa (Página 24 do Documento-Base). As conclusões da autoavaliação são divulgadas 

trimestralmente, no final do ano letivo, e no final do período de vigência do Projeto Educativo. 

Os documentos e relatórios são divulgados na página da Escola. 

 
 
 
 
 
 

X 

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

                (assinalar a situação aplicável) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado     X  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

 Não está implementada a fase de revisão. Neste sentido, não foi possível evidenciar o 

encerramento do ciclo de garantia e melhoria da qualidade. Não é evidente a forma como as 

fases deste ciclo influenciam a gestão da oferta formativa. Em suma, não há uma evidência clara 

da aplicação sequencial das fases do ciclo na gestão da oferta formativa da Escola. 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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3. Avaliação global do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o 
Quadro EQAVET 

Reconhece-se que Escola desenvolveu um trabalho profícuo com vista à implementação de um 
sistema de garantia da qualidade alinhado com os critérios do quadro EQAVET. É notório o 
envolvimento da comunidade académica, assim como o trabalho desenvolvido em prol de um 
ensino de qualidade centrado no desenvolvimento holístico de cada formando/cidadão. 
Reforça-se o trabalho da equipa do Gabinete de Qualidade que procura dar consistência a um 
sistema de gestão de qualidade, com base nas suas práticas comuns e quotidianas. 
De ressalvar que o trabalho desenvolvido pela Escola foi abruptamente interrompido com a 
Declaração de Estado de Emergência devido à pandemia COVID19 e que parece ter prejudicado 
o desenvolvimento do plano de ação traçado, nomeadamente no que respeita à recolha e 
aferição de dados qualitativos e quantitativos em que assenta uma cultura de melhoria 
contínua. É necessário alimentar uma cultura de implementação de métricas que permitam 
avaliar o trabalho desenvolvido, com repercussão dessa análise na redefinição de objetivos. 
O processo de alinhamento encontra-se numa fase embrionária, mas com condições para 
ganhar sistematização que lhe permita o seu desenvolvimento pleno e alinhado. 

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

- Formar os stakeholders internos na metodologia EQAVET; 
- Sistematizar as evidências que permitam aferir, com consistência, do alinhamento ao 
Quadro EQAVET; 
- Aplicar as metodologias de recolha de dados quantitativos e qualitativos, de forma 
constante e articulada; 
- Aumentar o número de parcerias, sobretudo a nível nacional e internacional; 
- Corresponsabilizar os stakeholders, em particular os externos, para o processo de 
melhoria contínua, desenvolvendo estratégias e níveis de intervenção e envolvimento; 
- Evidenciar a aplicação do ciclo da qualidade e sua projeção na melhoria contínua, aos 
diversos níveis; 
- Dar visibilidade aos projetos desenvolvidos com a autarquia, juntas de freguesia e 
empresas. 
- Institucionalizar o ensino das soft skills. Não estão vertidas internamente essas 
competências, de um ponto de vista formal. 
- Fazer refletir a opinião dos stakeholders externos na definição da oferta formativa. 
- Fazer refletir os resultados dos inquéritos aos alunos e às entidades onde se realizam os 
estágios de formação em contexto de trabalho, no processo de melhoria contínua.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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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 S/3 

Arquitecto Oliveira Ferreira (nome da entidade formadora), propõe-se  

(assinalar a situação aplicável)  

 
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 

 

 

____________________                                                                 ____________________ 
   Carla Guerreiro                                                        António Curado 
 (Perito coordenador)                                                                                          (Perito) 
 

 

 

 

S. Félix da Marinha, 19 de junho de 2020          

    

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