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Constituição da Equipa EQAVET: 

 Coordenadora da Equipa EQAVET: Carla Pinho 

 Representante dos Diretores de Curso: Rosa Maria Espírito Santo 

 Representante do Diretores de Turma: Jaime Sousa 

 Representante dos Alunos: Francisco Silva (CPT Informática-Sistemas) 

 Coordenadora dos Serviços de Psicologia e Orientação: Lúcia Neves 

 Representante dos Assistentes Técnicos: Laurinda Gomes 

 Representante dos Encarregados de Educação: Maria De Fátima Almeida Simões Carvalho  

 Representante de empresas e/ou instituições com protocolos de parceria: António Pimentel (CPT Turismo), 
Mário Coutinho (CPT Informática-Sistemas), André Ribeiro (CPT Restaurante/Bar) 

 Representante das Autarquias locais: Dr.ª Sónia Silva (GIP de Canelas) 
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Equipa EQAVET - Funções e Mapa de competências 

Designação Tipologia Responsabilidades 
Coordenador equipa 
EQAVET – Carla Pinho 

Interno Definir as tarefas e responsabilidades dos vários intervenientes no 
processo de implementação do Sistema de Qualidade EQAVET. 
Dirigir o processo de recolha dos dados. 
Controlar a execução das diversas etapas. 

Representante dos 
diretores de curso – Rosa 
Maria Espírito Santo 

Interno Coordenar a participação dos Diretores de Curso na definição da 
proposta de objetivos e metas a atingir. 
Coordenar a avaliação dos resultados obtidos e definir estratégias 
para melhorar e/ou propor novas metas a atingir. 

Representante dos 
diretores de turma – Jaime 
Sousa 

Interno Promover a recolha de contactos regulares por parte dos Diretores 
de turma junto aos Encarregados de Educação. 
Promover o estabelecimento de relações entre os professores da 
turma. 
Coordenar a execução de tarefas administrativas. 
Coordenar o levantamento de avaliação dos resultados das turmas. 
Coordenar a definição e implementação de estratégias para 
diminuir o absentismo dos alunos e a recuperação de módulos. 

Representante dos alunos - 
Francisco Silva (CPT 
Informática-Sistemas)  

Interno Promover a participação de todos os alunos nos inquéritos 
aplicados. 
Promover a participação de todos os alunos na definição de metas e 
objetivos. 
Promover a participação de todos os alunos na avaliação de 
resultados. 

Serviço de Psicologia e 
Orientação – Lúcia Neves 
 

Interno - Intervenções de apoio ao desenvolvimento vocacional dos alunos - 
todos e cada um (Exploração de carreira) e de apoio à sua 
empregabilidade (aproximação ao Mercado de Trabalho) 
- Ações formativas junto de pais e encarregados de educação sobre 
a Oferta Formativa disponível, onde se incluem os Cursos 
Profissionais, e sobre o seu papel de agentes fundamentais na 
tomada de decisão e escolha vocacional dos seus educandos. 

Representante dos 
assistentes técnicos – 
Laurinda Gomes 

Interno Coordenar a gestão administrativa dos processos dos alunos. 

Representante dos 
encarregados de educação- 
Maria De Fátima Almeida 
Simões Carvalho  
 

Externo Recolher preocupações e sugestões de melhoria dos Encarregados 
de Educação. 
Promover a participação de todos os Encarregados de Educação em 
atividades desenvolvidas no âmbito da formação. 
Promover a participação de todos os Encarregados de Educação nas 
reuniões com o DT/DC. 

Representante de empresas 
e/ou instituições com 
protocolos de parceria – 
António Pimentel, Mário 
Coutinho, André Ribeiro 

Externo Proporcionar junto da comunidade a realização da Formação em 
contexto de Trabalho. 
Coordenar a avaliação da qualidade da formação. 
Coordenar a avaliação das competências dos trabalhadores 
diplomados pelo AE Canelas. 

Representante das  
autarquias locais -  Sónia 
Silva (Junta de freguesia de 
Canelas) 

Externo Pronunciar-se sobre as necessidades de formação, atendendo ao 
tecido económico-social e a rede escolar do respetivo território. 
Divulgar junto do agrupamento ofertas de emprego. 
Divulgar Oferta formativa do concelho. 

 


