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RELATÓRIO PRELIMINAR DE VERIFICAÇÃO EQAVET 

 

I. Introdução  

1.1. Entidade formadora visitada 

Nome da entidade formadora Escola Básica e Secundária de Rio Tinto 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 22 485 37 10 | secundariariotinto@aert3.pt 

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

Data da visita (dia/mês/ano) 09/11/2020 

Morada da entidade formadora Travessa da Cavada Nova, S/D 

4453 162 Rio Tinto 

1.3. Responsáveis na entidade formadora 

Responsável da entidade formadora 

Nome e cargo Luísa Pereira – Diretora  

Contacto telefónico e endereço eletrónico 22 485 37 10 | secundariariotinto@aert3.pt 

 

Relator do Relatório do Operador  

Nome e cargo de direção exercido Luísa Pereira – Diretora  

Maria José Pereira – Coordenadora da Equipa 

EQAVET 

Contacto telefónico e endereço eletrónico 22 485 37 10 | secundariariotinto@aert3.pt 

1.4. Equipa de verificação de conformidade EQAVET 

Perito Coordenador Perito 

 
Célia Cândida Valente Novais 

 
Joaquim Orlando Lima Cerqueira 

 
927 107 205 

 
celia.novais@iscedouro.pt 

 
962 447 867 

 
 cerqueira@esa.ipvc.pt 

 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro 

 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior 

Agrária 

 

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

Luísa Pereira (Diretora) 
Maria José Pereira 
(Coordenadora da 
Equipa EQAVET e 
Coordenadora CP até 
2020) 
Paula Pacheco 
(Coordenadora dos CP) 

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 

Maria José Pereira 
(Coordenadora da 
Equipa EQAVET e 
Coordenadora CP até 
2020) 

    

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  

 

André Teixeira (aluno de 
TEAC) 
Gabriela Sousa (aluna de 
TT)  
Inês Queirós (aluna de 
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  

Elisabete Oliveira (DC 
TAS) 
Nazaré Alves (DC de TT) 
Victor Dias (professor da 
Componente 
tecnológica de TEAC e 
DT) 
Emília Bastos 
(Professora de TAS) 
Abílio Cardoso (SPO) 
Gabriela Ferreira 
(Serviços 
administrativos) 

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 

Ricardo Morais (Diretor 
de operações da WDMI) 
Susana Moreira (Centro 
Social de Soutelo) 
Ana Paula Ferreira 
(membro do Conselho 
Geral) 
Álvaro Barbosa (DC de 
Eletrónica e 
Computadores e tutor 
de FCT) 
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Eng.º Carlos Monteiro 
(Presidente da 
Associação de Pais) 
Jorge Mendes 
(Encarregado de 
Educação) 

17:15 
– 

17:45 

Reunião Final 

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

 . O Responsável da Entidade Formadora 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

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

Luísa Pereira (Diretora) 
Maria José Pereira 
(Coordenadora da 
Equipa EQAVET e 
Coordenadora CP até 
2020 
Paula Pacheco 
(Coordenadora dos CP) 

 

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   

X 
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Fundamentação  

A Escola Básica e Secundária de Rio Tinto (EBSRT) assume, na Introdução ao seu Projeto Educativo (PE), 
que a qualidade das aprendizagens, “no âmbito de uma pedagogia de sucesso, exige o apoio e a 
participação alargada da comunidade na vida do agrupamento” (PE, pág. 5). A análise prévia documental 
e aquela consultada na visita, assim como os testemunhos recolhidos, reforçam a perceção da equipa de 
peritos de que este princípio subjaz, desde a fase de planeamento, ao desenvolvimento de boas práticas 
associadas à Educação e Formação Profissional (EFP) da EBSRT. A EBSRT encontrou no processo de 
alinhamento da EFP ao Quadro EQAVET uma oportunidade de sistematização de um conjunto de ações 
que eram já práticas na Escola, assim como as condições necessárias para o planeamento, organização e 
operacionalização de outras medidas de monitorização e avaliação dos processos. 

Existe alinhamento entre os objetivos estratégicos da EBSRT e as políticas definidas para a EFP, o que se 
encontra plasmado nos documentos estruturantes da vida da Escola, incluindo na Carta Ética e no Plano 
de Inovação, visando a participação ativa e cívica de todos os parceiros na vida escolar. 

Os stakeholders internos e externos participam, de uma forma geral, na definição dos objetivos 
estratégicos da instituição, de acordo com o grau de envolvimento, natureza e objetivo de ligação à Escola, 
sendo evidente que o impacto dos diferentes contributos, desde a fase de planeamento, concorre 
positivamente para a prossecução de resultados positivos. O Quadro EQAVET e o processo de 
alinhamento da EFP da Escola ao Quadro encontra-se apropriado pelos parceiros internos e externos, 
fruto do esforço e ação de divulgação concertados promovidos pela Escola. Os órgãos de autogoverno são 
engajados nos processos – de momento, mais visível ao nível da tomada de conhecimento – contribuindo 
para um diálogo alargado refletido e construtivo. O Conselho Geral, órgão com maior representatividade 
e diversidade de parceiros, é visto como uma importante oportunidade de partilha e de reflexão, à 
semelhança do que acontece com o Conselho Pedagógico e os Conselhos de Turma. A ação promovida 
pelo Focus Group foi muito positiva na divulgação do Quadro EQAVET e esclarecimento das principais 
questões associadas ao processo, do que nos dá conta o relatório desse grupo de trabalho, disponível em 
http://www.aert3.pt/phocadownload/profissional/eqavet/relatorio_de_focus_group_-_esrt.pdf). As 
redes sociais e o sítio internet são positivamente aproveitados como meios alargados de divulgação em 
massa das atividades, ações e projetos da Escola. A Escola cumpre o seu dever de transparência e 
divulgação através do seu sítio internet, onde podem ser encontrados todos os documentos 
enquadradores da vida do Agrupamento, assim como aqueles que são específicos do Quadro EQAVET. A 
criação da Newsletter online dedicada ao Quadro EQAVET apresenta-se como um recurso inovador e 
bastante eficaz para assegurar a divulgação do Quadro nas suas diferentes dimensões.  

Ao nível da explicitação das componentes implicadas no planeamento da oferta de EFP e respetiva 
calendarização, é possível afirmar que, de uma forma geral, a Escola cumpre com o expectável, dentro do 
quadro de autonomia relativa dos Operadores, articulando, ao nível supraconcelhio, com os outros 
operadores EFP, Câmara Municipal e Área Metropolitana do Porto. A oferta formativa da Escola, ao nível 
da EFP, é estável e considerada pelos parceiros como estando ajustada à realidade local e regional do 
mercado de trabalho, considerando-se ainda que corresponde às expectativas de prosseguimento de 
estudos dos alunos; esta última saída tem vindo a revelar-se uma tendência de crescente interesse por 
parte dos diplomados, ao que os responsáveis institucionais, em articulação com o Serviço de Psicologia 
e Orientação (SPO) estão atentos, promovendo iniciativas de divulgação de instituições de ensino superior 
e sua oferta formativa dentro das áreas de interesse dos alunos. Faz parte das atividades anuais previstas 
pela Escola, nos momentos certos definidos para o efeito, a promoção da oferta formativa da EFP junto 
dos alunos do ensino básico (em especial do 9.º ano), incluindo projetos de mentoria com antigos 
diplomados e outras ações do foro específico dos cursos. 

As atividades planeadas encontram-se alinhadas com os objetivos estratégicos da instituição. A equipa de 
peritos entende que a evolução do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET poderá passar por 
um processo de conciliação articulada entre a equipa EQAVET e as restantes estruturas de avaliação da 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://www.aert3.pt/phocadownload/profissional/eqavet/relatorio_de_focus_group_-_esrt.pdf


                                 
 

RPreliminar EQAVET/(acrescentar a designação da entidade, para constar sempre em 

rodapé) 5/13  
 

qualidade da Escola, unindo esforços, potenciando sinergias e definindo formalmente os conteúdos 
funcionais dos diferentes membros da equipa. 

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   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado   

 

Fundamentação  

A EBSRT conta com uma diversidade de parcerias, em número, natureza e objetivo, com stakeholders que 
favorecem o encontro de sinergias e permitem o desenvolvimento de ações e projetos locais, regionais, 
nacionais e internacionais. Os alunos são motivados a participar, e participam efetivamente, em projetos 
de diferente âmbito, representando esta participação o favorecimento da sua aprendizagem e autonomia. 
A Escola é pródiga na promoção de projetos de natureza pedagógica e tecnológica, quer de âmbito 
específico dos diferentes cursos profissionais, quer de ações/projetos que permitem a participação 
integrada e articulada de alunos dos cursos em oferta na Escola, sejam eles do percurso regular ou do 
profissional. Os parceiros também são desafiados a integrar projetos, estimulando o diálogo 
interinstitucional e retirando, uns e outros, mais-valias destas experiências. Neste particular, a equipa de 

X 
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peritos entende que, num contexto de retoma da normalidade pós-pandemia, a Escola tem reunidas 
todas as condições para abraçar o desafio do programa Erasmus+ ou Erasmus-Pro para mobilidade de 
estágios para os alunos dos cursos profissionais.  

O sítio internet da EBSRT divulga a sua atividade pedagógica, destacando, no menu “Vida Escolar”, os 
projetos em desenvolvimento na instituição, assim como os clubes dinamizados e a participação em 
concursos de índole local, nacional e internacional. 

O foco de observação relativo ao plano de formação dos professores e outros colaboradores encontra-se 
alinhado com o expectável no Quadro EQAVET e as opções estratégicas da Escola. Os professores e os 
outros colaboradores são auscultados quanto às suas necessidades de formação. Os docentes da 
componente técnica fazem formações na sua área de intervenção específica em entidades acreditadas 
para o efeito. Todos os docentes têm formação no âmbito do CFAE, incluindo os da componente técnica 
na atualização de conhecimentos pedagógicos e metodológicos. A participação dos colaboradores 
docentes e não docentes em ações de formação é considerada satisfatória. 

 
 

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   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   X 
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Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  

A EBSRT tem em marcha um processo de avaliação consistente com as expectativas de alinhamento da 
EFP com o Quadro EQAVET, utilizando os descritores e indicadores EQAVET selecionados, tendo sido 
introduzidos outros que possibilitam a monitorização intercalar das atividades e dos resultados, como a 
satisfação dos formandos, dos pais/EE e dos stakeholders externos, nomeadamente da FCT. Nas reuniões 
do Conselho Geral, do Conselho Pedagógico e dos Conselhos de Turma analisam-se e discutem-se os 
resultados aferidos nos diferentes momentos de monitorização/avaliação. 

A metodologia de avaliação adotada segue um referencial claro, estando definidos e a serem 
implementados os mecanismos necessários à monitorização/avaliação parcelar e intermédia dos 
processos. A equipa EQAVET da EBSRT, embora reduzida, é muito dinâmica, motivada, e a sua ação 
assenta em princípios de cooperação e trabalho colaborativo, com resultados visíveis nos resultados dos 
processos da EFP. A equipa conta com a participação de stakeholders internos, o que decorre 
naturalmente do facto de serem estes que partilham quotidianamente a vida da Escola. Este é um aspeto 
que, ao nível da constituição da equipa, carece de ser repensado, à medida das condições e do contexto 
específico desta Escola, encontrando estratégias para a participação mais efetiva dos stakeholders 
externos, incluindo ao nível das tomadas de decisão. É já visível, contudo, que a Escola ausculta os 
parceiros da FCT, ao nível da melhoria contínua dos planos de estudos e dos processos formativos dos 
alunos, atendendo à evolução do mercado de trabalho, o que é positivo.  

Para além da avaliação anual e de fim de ciclo (3 anos), estão definidas estratégias de monitorização 
intercalar dos objetivos (semestralmente), definidas em função dos diferentes indicadores, através da 
aplicação de inquéritos por questionários aos alunos, professores, pais/EE, parceiros da FCT. É preciso 
alargar esta metodologia a outros parceiros internos, como o pessoal não docente, e a outros parceiros 
externos, como os empregadores e, eventualmente a parceiros considerados estratégicos para a 
introdução de melhorias ao nível dos processos formativos dos alunos da EFP. Garantindo a participação 
alargada dos stakeholders internos e externos na análise contextualizada dos resultados apurados e na 
consensualização das melhorias a introduzir na gestão da EFP, a Escola tem reunidas todas as condições 
para, num próximo ciclo, alcançar alinhamento consolidado neste critério.  

Estão definidos mecanismos de alerta precoce para antecipação de desvios face aos objetivos traçados, 
devidamente monitorizados, o que é positivo, pois permite intervir com medidas preventivas e não 
remediativas. 

Embora não seja um documento formalmente exigido no âmbito deste processo de verificação de 
conformidade com o Quadro EQAVET, a equipa da Escola apresentou um documento (ainda de trabalho) 
intitulado Relatório de Autoavaliação, o qual produz uma análise triangulada dos dados recolhidos do ciclo 
formativo atual, a partir da qual serão apresentadas as propostas de melhoria. Esta iniciativa revela o 
dinamismo da Escola e o reconhecimento de que a construção de uma cultura de avaliação da qualidade 
é um processo inacabado de reflexão permanente. 

 
2.4 Critério 4. 
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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 EBSRT encontra-se no nível avançado, considerando o período de tempo que decorreu entre o início do 
processo de implementação e a verificação EQAVET, não tendo sido possível ao Operador o 
desenvolvimento consolidado desta fase do processo. No entanto, ficou demonstrada a realização da 
análise, diagnóstico e auscultação dos principais intervenientes nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Também foi possível identificar na documentação disponibilizada a realização da sessão 
do Focus Group e respetiva identificação de pontos fortes e aspetos a melhorar, sendo um destes a 
melhoria na divulgação e publicitação dos dados relativos à EFP (taxas de conclusão e taxas de 
empregabilidade) e divulgar o modelo de gestão de qualidade da EFP junto dos stakeholders externos. 
Outro aspeto muito relevante é aumentar o envolvimento dos stakeholders externos na melhoria 
contínua da EFP. 

Por isso, as melhorias a implementar na gestão da EFP já decorrem em parte da análise contextualizada 
dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso pelo operador e da aferição dos 
descritores EQAVET/práticas de gestão. 

A Escola possui todas as condições para futuramente conseguir obter a experiência refletida e a 
maturidade suficientes para um alinhamento consolidado com este critério EQAVET.  

 

X 
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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  

A equipa de peritos considera que neste critério a EBSRT apresenta um alinhamento avançado com o 
quadro EQAVET, na medida em que ficou evidente a participação dos stakeholders internos e 
fundamentalmente dos externos num diálogo continuado sobre a qualidade da oferta formativa e a sua 
melhoria contínua, quer no Conselho Geral como no Conselho Pedagógico da Escola e também aquando 
da promoção da sessão de Focus group, onde um dos pontos fortes assinalado foi a adequação do perfil 
do aluno ao local de realização da FCT, que potencia a contratação após conclusão do curso. Foi evidente 
na visita de conformidade constatar o grande envolvimento dos stakeholders internos e externos, para 
que seja possível assegurar formalmente a participação simultânea e contínua neste foco de observação. 
Além dos documentos estruturantes básicos a escola instituiu a Carta Ética e o Plano de Inovação como 
focos de preocupação ao nível do diálogo institucional, visando a participação ativa na vida escolar, num 
quadro de autonomia e civismo, e numa linha de respeito pelas regras de funcionamento da escola e 
preservação da qualidade dos equipamentos e dos espaços físicos. 

A escola teve a preocupação de criar e divulgar em setembro de 2020 uma newsletter oficial com a 
descrição dos indicadores EQAVET, principais atividades dos alunos dos cursos profissionais lecionados na 
EBSRT (Técnico de turismo, técnico de eletrónica, automação e computadores e técnico auxiliar de saúde) 
e incluiu ainda alguns testemunhos muito valiosos de alunos finalistas.  
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Observou-se a disponibilização de informação sobre a melhoria contínua da oferta formativa da EBSRT, 
na rede interna e sítio internet da instituição com um grau de abrangência muito positivo, prevendo-se 
que com algum esforço adicional a este nível será expectável alcançar o grau de alinhamento consolidado 
do quadro EQAVET. A Escola desenvolve muitos projetos de cariz pedagógico, educacional e tecnológico 
nos diferentes cursos profissionais, que são boas formas de estimular e desenvolver o diálogo com os 
stakeholders sobre a qualidade da oferta de EFP na instituição, e a sua melhoria contínua, ficando 
evidente a interação contínua existente, para além do que ocorre nos órgãos onde têm assento. 

 

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   

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado   

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação  
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Sendo este o primeiro pedido de verificação de conformidade EQAVET da EBSRT, o período decorrido 

entre o início do processo e a atualidade é muito curto para que os focos de observação aplicados ao ciclo 

de garantia da qualidade se encontrem consolidados. No entanto, foi possível constatar que as suas fases 

se sucedem repetidamente, na gestão da oferta da Escola, e que existe a preocupação de uma 

monitorização intercalar dos objetivos das atividades desenvolvidas de uma forma já sistematizada. 

Atesta-se que a EBSRT cumpriu com os objetivos a que se propôs e que justificaram o seu pedido de 

verificação EQAVET. A equipa de peritos considera que, após este primeiro passo de sistematização do 

processo de avaliação, a Escola necessita de consolidar o seu sistema de garantia da qualidade, criando 

uma cultura de avaliação da qualidade. Poderá, no entanto, acrescentar-se que a aplicação do ciclo de 

garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP já é visível em muitos documentos 

orientadores da instituição de ordem estratégica e operacional. 

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

A Escola Básica e Secundária de Rio Tinto (EBSRT) demonstrou globalmente um grau avançado no 

alinhamento do seu sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET.  

É perceção da equipa de peritos que a preocupação com a qualidade do ensino e formação profissional 

estava bem evidenciado nos diversos procedimentos desta Escola. Assim, o processo de alinhamento com 

o Quadro EQAVET teve como principais desafios a formalização dos procedimentos existentes e o 

alargamento das práticas de monitorização para outros indicadores relevantes. Este processo foi bem 

conseguido, principalmente ao nível das etapas do Planeamento, Implementação e Avaliação, tendo 

também a Escola demonstrado a adequação do seu Diálogo Institucional. A este nível a Escola desenvolve 

um excelente trabalho, pois possui um leque muito abrangente, sólido e ativo de stakeholders externos 

nas diferentes áreas de formação profissional, incutindo nos alunos a capacidade de decisão, 

responsabilidade, de curiosidade e autoestima, fatores cruciais neste nível de ensino, na medida de 

conseguirem potenciar projetos de vida de sucesso e de estimulo aos restantes alunos da comunidade 

escolar, principalmente aos mais jovens (Plano de Mentoria). Foram evidenciadas algumas fragilidades na 

demonstração do alinhamento do sistema de gestão da qualidade da EBSRT com o Quadro EQAVET no 

âmbito da etapa da Revisão, e também na concretização plena do seu ciclo de melhoria e garantia da 

qualidade.  

Foi possível constatar que 42% dos alunos são beneficiários de programas de ação social escolar, 

ressalvando a importância do Serviço de Psicologia e Orientação, não só na seleção dos candidatos aos 

cursos profissionais, mas igualmente no seu acompanhamento sempre que necessário na designada Sala 

de Integração e Apoio (SIA), com o objetivo de garantir o sucesso académico dos seus alunos. Pelos 

testemunhos dos diferentes stakeholders internos e externos auscultados durante a visita de verificação 

depreende-se que a satisfação global com a escola é real e muito positiva, justificada fortemente pela 

procura da oferta formativa por parte de alunos oriundos de outros agrupamentos escolares. Ficou 

evidente que os percursos escolares se desenvolvem com base num quadro de rigor, de promoção da 

autonomia, responsabilidade, curiosidade, liberdade e solidariedade capazes de proporcionar aos alunos 

as competências específicas e transversais fundamentais, permitindo-lhes seguir os caminhos da vida 

profissional ou de continuidade de estudos no ensino superior, que no ciclo de 2014-17 se cifrou à volta 

de 12,1% dos alunos que concluíram o ensino profissional na EBSRT.  

O projeto das Edições de Escola, dos quais são bons exemplos: a brochura “Rio Tinto - Património a 

preservar”, editado em 2011; o livro “Open the window” editado em 2019 e a revista “Opção”, que 

surgiram da necessidade de criar um acervo literário para ajudar a estruturar a identidade da escola, 
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reveste-se de singular importância na corresponsabilidade, para conceber um modelo educativo mais 

flexível e mais aberto a novas metodologias e novos cenários de aprendizagem. 

O Plano de Inovação também nos parece uma iniciativa assertiva da escola, na medida em que coloca a 

aprendizagem no centro da atividade escolar e desenvolve de forma transversal as competências de 

leitura, de escrita, de comunicação, de raciocínio e resolução de problemas e de pensamento crítico e 

criativo. Vincula uma reflexão e readequação dos modelos de avaliação, que os professores trabalham 

cooperativamente de modo mais integrado e colaborativo, promovendo a articulação das disciplinas em 

projetos integradores baseados em questões e problemas reais significativos. As oficinas de competências 

são espaços onde os alunos investigam, cooperam, tomam decisões e refletem através de tarefas 

individuais e em grupo relacionadas com as diferentes áreas de conhecimento e levam ao 

desenvolvimento das aprendizagens essenciais de diferentes áreas disciplinares.  

Não obstante as debilidades detetadas, expostas e fundamentadas nos pontos anteriores, a equipa de 

peritos considera que estas não condicionam a adequação do sistema de garantia de qualidade da EBSRT, 

sendo por isso de parecer favorável à atribuição do Selo de Conformidade EQAVET. 

 

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

Em qualquer sistema de garantia de qualidade é sempre possível encontrar oportunidades para melhoria. 

Neste âmbito, a equipa de peritos recomenda que a EBSRT considere as seguintes recomendações: 

- A equipa EQAVET deverá integrar o organigrama da Escola. A equipa sugere que a equipa seja alargada 

à participação de outros stakeholders, de acordo com a realidade, condições e contexto próprio da 

instituição, redefinindo-se eventualmente a sua constituição e os conteúdos funcionais dos seus 

elementos. 

- Incluir como documentos orientadores autónomos o relatório de autoavaliação, a matriz de 

stakeholders e o plano de indicadores. 

- Refletir sobre a necessidade de formalização da criação de um Gabinete da Qualidade que poderá 

integrar todos os processos deste âmbito de forma estruturada (EQAVET, EPA, avaliação externa e 

monitorização de processos). 

- Corrigir as incongruências detetadas em alguns documentos orientadores do processo EQAVET. 

- No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Europeu existente na escola, proporcionar aos 

alunos a oportunidade de realização de FCT através do programa ERASMUS+. 

- Redefinir as metas em alguns descritores EQAVET e calendarização mais específica para a sua 

concretização.     

- Reforçar a divulgação de casos de sucesso de profissionais recém-formados, por forma a valorizar as 

parcerias existentes com os stakeholders externos e captar a atenção de potenciais candidatos. 

 

IV. Conclusão 
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Face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de 

garantia da qualidade com o Quadro EQAVET, desenvolvido pelo(a) Escola Básica 

e Secundária de Rio Tinto, propõe-se  

 
a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.     

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

 
a não atribuição do Selo de Conformidade EQAVET.      

 

A Equipa de Verificação de Conformidade EQAVET 

Célia Cândida Valente Novais                  Joaquim Orlando Lima Cerqueira 

 

 

     (Perita coordenadora)                          (Perito) 

Penafiel, 13 de novembro de 2020 
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