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Fundamentação para prorrogação do prazo de conclusão do projeto de implementação do 

processo de verificação da conformidade com o Quadro EQAVET 

 

Considerando que: 

1. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e decorrente do surto 

epidemiológico do COVID-19, as escolas foram encerradas conduzindo a que, desde 16 de 

março, tenham sido suspensas as atividades letivas presenciais e a Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT)  

2. O projeto de implementação do processo de verificação da conformidade com o Quadro 

EQAVET implica o desenvolvimento de uma forte articulação com stakeholders externos – 

entidades de realização da FCT, empresas e instituições empregadoras, Serviços Municipais, 

etc. – e estes estiveram fortemente afetados no seu funcionamento, a larga maioria 

encerrados durante o período em que vigorou o estado de emergência, impedindo o 

estabelecimento de pontes regulares de comunicação e circulação de informação; 

3. No processo de verificação da conformidade com o Quadro EQAVET da Escola Sá de Miranda, 

os procedimentos que visavam recolher a opinião de empresas, instituições e demais 

entidades que admitem os nossos para realizarem a FCT, relativamente ao grau de satisfação 

do desempenho destes e a recolha de dados que permitissem o preenchimento dos anexos 6a 

e 6b foram particularmente afetados; 

4. Apesar de, durante este período terem sido estabelecidos contactos com ex-alunos para 

avaliar a sua situação profissional e, dentro do possível, terem sido estabelecidos contactos 

com entidades empregadoras que não se encontravam em regime de encerramento, não se 

conseguiu desenvolver todas as ações que estavam programadas de contacto dos alunos com 

empregadores e antigos alunos diplomados pela escola; 

5. A Constituição do Conselho Consultivo de Curso, que se encontrava em fase final de 

concretização foi coartada pela impossibilidade de se estabelecer mecanismos de contacto 

fáceis com os stakeholders que estavam programados; 

6. A entidade beneficiária desenvolveu todas as medidas se salvaguarda da segurança e de saúde 

que foram definidas superiormente, em articulação com a DGS, e que se concretizaram na 

elaboração do plano de contingência e no estabelecimento de normas muito restritas de  

entrada na escola; 

7. A alteração das datas de realização dos exames nacionais, para os meses de julho e setembro, 

associadas à necessidade de convocar grande parte dos docentes para o processo de vigilância 

e correção de provas e as limitações impostas em termos de presenças físicas na escola 

dificultariam o agendamento das reuniões com os peritos externos para estes três meses a 

que se associa o gozo de férias docentes durante o mês de agosto. É expetável que alguma 

normalidade possa ser retomada a partir do mês de outubro; 

Solicita-se a prorrogação do prazo de conclusão do projeto de implementação do processo de 

verificação da conformidade com o Quadro EQAVET 



  

   

Acrescenta-se que, tendo em conta os pretéritos três meses, em que não houve atividades letivas 

presenciais, e os meses que se avizinham, julho, agosto e, parcialmente, setembro, em que novamente 

não haverá atividades letivas presenciais e que parte das entidades empregadoras são instituições que 

trabalham com crianças, acolhendo ex-alunos do curso profissional de Técnico de Apoio à Infância em 

ATL, creches e estabelecimentos do educação pré-escolar, a reprogramação temporal considerará este 

período de tempo embora seja nossa intenção, se possível, reduzi-lo em termos de intervenção 

temporal. 

 

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, em 18 de junho de 2020 

A Diretora 

 

Margarida Antonieta Silva 
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