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RELATÓRIO FINAL DE VERIFICAÇÃO EQAVET 

 

I. Introdução  

1.1. Entidade formadora visitada 

Nome da entidade formadora Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 

Contacto telefónico e endereço eletrónico T: 219 290 586   

https://www.epav.pt/epav 

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

Data da visita (dia/mês/ano) 3/03/2021 

Morada da entidade formadora Av. Dr. Brandão de Vasconcelos 2705-182 

Qta. da Sarrazola       2705-182 Colares 

1.3. Responsáveis na entidade formadora  

Responsável da entidade formadora 

Nome e cargo Cenintel – Centro de Inteligência Formativa 

Ensino e formação Profissional, Lda. 

José Luís da Luz Furtado – Diretor da Escola 

Contacto telefónico e endereço eletrónico T: 219 290 586   

joseluisfurtado@gmail.com 

 

Relator do Relatório do Operador ou do último Relatório de Progresso Anual 

Nome e cargo de direção exercido Celisa Maria Capa de Noronha Afonso 

(Direção Pedagógica) 

Andrea Fonseca Silveira Nadais 

(Responsável da Qualidade) 

Contacto telefónico e endereço eletrónico T: 219 290 586   

andreasilveira@epav.pt 

1.4. Equipa de verificação de conformidade EQAVET 

Perito Coordenador Perito 

Maria Fernanda da Silva Pires Fernandes Ribeiro António José da Cruz Belo 

967 079 514 

 fernanda.pires@sc.ipsantarem.pt 

 

919363507 

abelo@sp.ipl.pt  

Instituto Politécnico de Santarém Instituto Politécnico de Lisboa 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.epav.pt/epav
mailto:joseluisfurtado@gmail.com
mailto:andreasilveira@epav.pt
mailto:fernanda.pires@sc.ipsantarem.pt
mailto:abelo@sp.ipl.pt
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1.5. Enquadramento da visita nos processos de verificação de conformidade  

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. 

Análise documental   

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83662365036 

 

. O Responsável da Entidade Formadora 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

 

José Luis Furtado – Diretor 
 
Rui Ribeiro (Adj. DP) 
 
Andrea Nadais – (Adj DP) e  
Responsável da Qualidade 

11:30 
_ 

 12:30 

 

14:00 

_ 

14:40 

Reunião com o painel de alunos 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82668662250 

 

Três alunos finalistas, sempre que possível de 
cursos diferentes  

 

Tatiana Fernandes (APS) 
 
Tatiana Fernandes (PP) 
 
Ana Beatriz Baratiso (RB) 

14:40 

– 

16:00 

Reunião com o painel de outros stakeholders 
internos  

 https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86772358995 

 

. 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  

Celisa Noronha (APS) 
José Martins (RB) 
Bruno Gaspar (CP) 
Manuela Augusto (AI e Francês) 
Sónia Dias (Gabinete de Apoio ao 
Aluno e à Família - GAAF) 
Ricardo Marques (Responsável dos 
serviços administrativos) 

16:00 

– 

17:00 

Reunião com o painel de stakeholders externos 

 

 

 

. 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 

Cristina Pais (Parques Monte da Lua) 
Rafael Oliveira (Ramada Hotels) 
Costa Oliveira (Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia e Sintra) 
Tiago Silvestre (Restaurante Adega 
Vadia) 
Susana Botelho - EE 
Susana Carvalho - EE 

17:15 

– 

17:45 

Reunião Final 

 

 

 . O Responsável da Entidade Formadora 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

José Luis Furtado - Diretor 
Andrea Nadais (Adj DP) e 
Responsável da Qualidade 
Rui Ribeiro (Adj DP) 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83662365036
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82668662250
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86772358995
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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                        X 

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado                        

 

Fundamentação  

Verifica-se a existência de um alinhamento avançado com o Quadro EQAVET, considerando que: 

De um modo geral a visita e a documentação analisada mostram já um elevado grau de alinhamento com 
o EQAVET. Vários documentos mostram que os objetivos, atividades e indicadores estão definidos, 
embora possam ainda evoluir o nível da informação pública e a sua formalização. 

O Gabinete de Qualidade com identificação da Equipa EQAVET está definido e as suas funções publicadas, 
contudo a página institucional apenas tem a sua composição. Por outro lado, este gabinete aparece em 
vários documentos com nomes diferentes, Departamento de Qualidade e Monitorização no documento 
base, Gabinete de Qualidade e Monitorização no plano de ação e Equipa de Garantia de Qualidade 
EQAVET na página internet.  

A análise da documentação evidenciou a atividade desenvolvida por este gabinete junto dos stakeholders, 
internos e externos, através das atas das várias reuniões. 

O Conselho consultivo está constituído e participa na definição da oferta formativa, bem como na 
apreciação do documento base e plano de ação, tornando-se notório o envolvimento de todos, contudo, 
a informação pública sobre este órgão é muito escassa, limitando-se à indicação dos conselheiros 
externos. 

Na reunião com os professores e pessoal não docente, estes valorizaram a opção pelo Alinhamento com 
o EQAVET e mostraram a sua adesão referindo as muitas reuniões onde é planeada e avaliada a atividade 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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da Escola. Também os colaboradores externos referiram, ainda que muitas vezes de forma informal, a sua 
participação e influência em algumas decisões sobre a formação ministrada. 

Algumas das evidências aqui referidas foram obtidas apenas na visita e na análise da documentação, pois 
alguns aspetos carecem de uma melhor divulgação e formalização, nomeadamente através da página do 
operador na internet. 

A escola considera a sua oferta formativa especializada em áreas consideradas prioritárias, traduzindo-se 
numa diversidade de cursos. De acordo com o Projeto Educativo consultado, a oferta formativa, no que 
diz respeito aos cursos profissionais, no concelho de Sintra é trabalhada com todas as escolas, através de 
reuniões de concertação de rede em relação às prioridades do Ministério de Educação para a zona de 
Lisboa Norte, promovidas pela Câmara Municipal de Sintra.   

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       X 

Fundamentação  

Verifica-se a existência de um alinhamento consolidado com o Quadro EQAVET, considerando que: 

A diversidade de stakeholders externos que participam nas atividades regulares da Escola Profissional 
Alda Brandão de Vasconcelos (EPAV) é vasta, evidenciando parcerias importantes na sustentação da sua 
oferta formativa. São exemplos destas parcerias alguns membros participantes do conselho consultivo e 
outros parceiros. A EPAV beneficia da sua excelente localização na Quinta de Sarrazola com o Hotel-Escola 
Sarrazola House (escola-sede). Tem também o polo de Peniche tendo como parceiro o Hotel Pinhalmar e 
muito recentemente o polo de Sintra. Consultando a documentação fornecida pela EPAV foi possível aferir 
a existência de todas estas parcerias, mostrando-se uma mais valia para que alguns dos indicadores 
EQAVET da EPAV fossem claramente atingidos. Os stakeholders externos mostraram-se bastante 
satisfeitos com os formandos que lhes chegam, tanto os alunos em FCT como os alunos finalistas.  

A EPAV participa em diversos projetos regionais, nacionais e internacionais, permitindo aos seus alunos 
uma experiência enriquecedora. Os alunos demonstraram o seu elevado grau de satisfação com a 
experiência e acreditam que é uma das mais valias da escola para a atração de novos alunos. A nível 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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nacional e local os alunos participam em várias atividades relacionadas com o curso que lhes permite 
absorver novos conhecimentos e melhorar as suas técnicas, tendo sido demonstrado, durante a reunião 
com os mesmos. 

Os colaboradores da EPAV participam com regularidade em formações, como se constatou pelo plano de 
formação e em reunião com os stakeholders internos. Os colaboradores referiram a importância da   
formação com a Universidade Católica do Porto no âmbito do serviço de Apoio à melhoria das Escolas 
(SAMEI). Verificou-se assim que os colaboradores se mostram satisfeitos com a gestão das formações da 
EPAV, alinhando a escola com os seus objetivos estratégicos.  

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                                     X   

Fundamentação  

Verifica-se a existência de um alinhamento consolidado com o Quadro EQAVET, considerando que: 

A documentação comprova de forma clara que a escola utiliza os descritores EQAVET nas suas práticas de 
gestão de forma a monitorizar o desempenho dos alunos, nomeadamente através de dados estatísticos 
relativos à conclusão dos cursos (4a), colocações após conclusão dos cursos (5a), diplomados a exercer 
profissões relacionadas com o curso (6a) e satisfação dos empregadores com as competências dos 
diplomados que empregam (6b).  

Também está refletida no Relatório Operacional a monitorização intercalar dos objetivos e metas 
estabelecidos, referindo-se que são monitorizados os resultados obtidos, o mais precocemente possível, 
para analisar possíveis desvios que levem à necessidade de novos planos de melhoria que reflitam o 
resultado da autoavaliação efetuada. Esta monitorização está fundamentada em atas de reuniões e 
parece ter permitido uma reflexão e a implementação de planos de melhorias  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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A monitorização conta com a participação sistemática e a análise contextualizada por parte dos 
stakeholders internos dos resultados apurados e na consensualização das melhorias a introduzir na gestão 
da escola. Nas reuniões com os alunos e com professores e funcionários foram referidos vários exemplos 
de situações em que os alertas fornecidos pela monitorização conduziram a ações de melhoria. 

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                        X 

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

Fundamentação  

Verifica-se a existência de um alinhamento avançado com o Quadro EQAVET, considerando que: 

Das atas dos conselhos consultivo e pedagógico e das sessões com stakeholders externos e internos foi 

possível validar a participação dos vários intervenientes na análise de resultados 

Os relatórios de monitorização pedagógica consultados, elaborados por curso e polo permitem verificar 

a análise realizada bem como as recomendações emanadas. 

 As áreas de melhoria identificadas resultam dos vários procedimentos de monitorização da EPAV para 

aferir os critérios por si definidos como importante no processo de melhoria continua. A existência de 

mecanismos de alerta intermédios possibilita à EPAV rever as suas práticas com maior regularidade e 

redesenhar as suas ações de melhoria no sentido de atingir as metas propostas. 

Tanto stakeholders internos como externos são auscultados pela EPAV, face ao seu grau de satisfação, 

através dos demais inquéritos aplicados. Os relatórios de autoavaliação e de avaliação intermédia 

espelham esses resultados e são avaliados, redesenhando e revendo os objetivos estratégicos da escola, 

adotando novas estratégias, caso necessário. 

A divulgação de resultados, é, para a equipa de verificação, o ponto fraco da EPAV. Tanto os resultados 

da avaliação como os resultados da revisão deveriam ser tornados públicos no website da escola. 

 

 

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

 
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                         X 

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação  

Verifica-se a existência de um alinhamento avançado com o Quadro EQAVET, considerando que: 

A participação dos stakeholders internos e externos está devidamente fundamentada no processo de 
gestão da instituição, nomeadamente na qualidade da oferta e a sua melhoria. Quer a documentação, 
atas das reuniões, quer as reuniões com os diversos stakeholders demonstram atividades regulares para 
responder às várias questões na gestão da oferta de EFP e discussão da estratégia da Escola. 

Esta prática permite complementar, de forma mais formal, as discussões com os parceiros externos que 
são feitas durante o ano letivo na preparação de estágios ou de outras atividades, onde são apresentados 
contributos, por vezes com uma natureza informal, para a estratégia da Escola. 

Como referido anteriormente, uma melhoria a implementar é a comunicação, a informação sobre o 
Conselho Consultivo deveria ser mais rica, salientando de forma clara a importância deste órgão. 

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  
 

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

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado    

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado                        

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado X 

 

Fundamentação  

Verifica-se a existência de um alinhamento consolidado com o Quadro EQAVET, considerando que: 

No decorrer do processo, a EPAV desenvolveu a sua estratégia de alinhamento, tendo definido os seus 

objetivos estratégicos, metas, indicadores e a respetiva calendarização da monitorização para esse 

período. De notar que as medidas de melhoria consensualizadas a implementar decorrem da análise 

contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, particularmente pelos stakeholders 

internos os quais são, também, intervenientes ativos na monitorização intercalar dos objetivos da Escola 

 Os stakeholders externos, anualmente, revêm as práticas de gestão contribuindo, de forma ativa para a 

melhoria das práticas de gestão da EPAV. Existe, portanto, uma sequenciação das várias fases do processo, 

onde a revisão elaborada espelha os objetivos para o ciclo que se segue.  

A existência de indicadores intermédios permite ao operador aplicar o ciclo de garantia e melhoria da 

qualidade a curto prazo (1 ano) para atingir as metas definidas para os indicadores EQAVET selecionados 

(a 3 anos). Os demais documentos orientadores da Escola demonstram a aplicação do ciclo de melhoria 

da escola. 

 

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

A análise articulada da documentação disponibilizada na plataforma da ANQEP, da informação 
disponibilizada no sítio internet da EPAV, e de toda a documentação facultada no âmbito da visita de 
verificação, acrescida de esclarecimentos e testemunhos colhidos junto dos intervenientes na visita, 
permitem afirmar que o operador evidencia um investimento que se traduz num percurso de alinhamento 
avançado do sistema de garantia da qualidade com o quadro EQAVET. 

A EPAV foca a sua oferta formativa numa das maiores áreas de desenvolvimento nacional, o Turismo. A 

Escola interiorizou, claramente, o processo de melhoria contínua e todos os envolvidos demonstram essa 

interiorização. 

 A existência de um plano de acção com definição de metas e calendarização clara para os momentos de 

avaliação dos indicadores intermédios e finais é um ponto bastante positivo, pois permite que todos os 

envolvidos no processo conheçam a realidade atual da escola e colaborem positivamente para que as 

metas desenhadas possam ser atingidas. O plano de melhorias está igualmente bem estruturado e com 

identificação das áreas de melhoria 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Os colaboradores internos da escola encaram a sua participação no processo de alinhamento com o 
quadro EQAVET de forma muito positiva reconhecendo o esforço realizado pela EPAV para definir 
estratégias que permitem aplicar constantemente a melhoria contínua nas práticas de gestão da escola. 

Estão assim criadas as condições para a consolidação de uma cultura de qualidade na oferta de EFP, 
enraizada na aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade, e na cultura de autoavaliação da 
instituição. 

 

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

Consideram-se como oportunidades de melhoria: 

Melhorar área do Conselho Consultivo na página internet, nomeadamente, incluir toda a composição 
deste órgão, apresentar as suas funções, publicar atas ou extrato das atas, etc. 
Melhorar área da equipa de Garantia da Qualidade na página internet, nomeadamente, quem coordena, 
funções atribuídas, regulamentos neste âmbito, para além dos documentos e resultados que já lá estão. 
Para além da informação na página institucional deveriam também ser organizadas algumas ações de 
comunicação junto dos stakeholders no sentido de divulgar os resultados da auscultação que lhes é feita, 
sobretudo os estudantes, na reunião com estes, todos referiram não ter qualquer conhecimento dos 
resultados dos inquéritos. A divulgação do feedback que estes dão é um fator importante para garantir a 
sua participação no processo. 

IV. Conclusão 

Face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o 

Quadro EQAVET, desenvolvido pela Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos, propõe-se  

 
a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.                                          X 

 
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 

 

 

 

 

________________________                                     ____________________________          

Maria Fernanda Ribeiro                                                                                              António José da Cruz Belo 
   (Perito coordenador)                                                                                                                                       (Perito) 

Santarém, 30 de março de 2021 

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

		2021-03-30T10:39:57+0100
	ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ BELO


		2021-03-30T13:54:46+0100
	Maria Fernanda da Silva Pires Fernandes Ribeiro




