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RELATORIO FINAL DE vERIFIcAcA0 EQAVET

lntroduçâo

1.1. Entidade formadora visitada

Nome da entidade formadora Escola Básica e Secundária Dr. Judite Andrade

Contacto telefónico e endereco eletrOnico 241 850 111 geral@escolasardoaI.com

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

Data da visita (dia/mes/ano) 26/02/2021

Morada da entidade formadora Rua da Tapada da Torre 2230-161 Sardoal

1.3. Responsáveis na entidade formadora

Responsável da entidade formadora

Nome e cargo Ana Paula Faustino Sardinha Diretora

Contacto telefónico e endereço eletrónico 241 850 111 diretor@escoIasardoal.com

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

Nome e cargo de direcào exercido Ana Paula Faustino Sardinha Diretora

Contacto telefánico e endereco eletrónico 241 850 111 diretor@escolasardoaI.com

Equipa de verificaco de conformidade EQAVET

Perito Coordenador Perito

Mario Fern anda da Silva Pires Fernandes Ribeiro Nuno José Mendes Fernandes Caseiro

967079 514 963 333 268

[ernandapiressc. ipsontorernpt ncaseiro@ipcb.pt

Instituto Politécnico de San tarém Instituto Politécnico de Castelo Bronco

1.5. Enquadramento da visita nos processos de verificacâo de conformidade

EEl Primeiro processo de verificacao de conformidade

[] Processo de renovacão do selo de conformidade

[] Processo de reavaliação do selo de conformidade EQAVET condicionado a urn ano

Novo processo de verificacäo de conforrnidade EQAVET
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1.6. Programa e intervenientes na visita de verificaçâo de conformidade EQAVET

Hora Atividade - Metodologia Intervenientes Nome e
cargo/funco

9:30 Reunio inicial 0 Responsável da Entidade Formadora Ana Paula Faustino Sardinha

A entidade é convidada a apresentar, de forma 0 Responsável da Qualidade (Diretora do AES)

sucinta, o processo de alinharnento corn o Quadro 0 Diretor PedagOgico
Paula Cristina da Costa Santos

EQAVET a respetivas evidências. (Subdiretora e Responsável
da Qualidade)

11:30 Análise documental Pedro Manuel dos Santos Rosa
11:30 https://videoconf-colibri.zoorn.us/j/82246928711 (Vereador Educacão CM Sardoal e

membro do Conseiho Geral)
12:30

14:00 Reunio corn o painel de alunos Três alunos finalistas, sempre que possIvel de Daniel Filipe Pereira Cura Matos

htts://videoconf-colibri.zoom .us/i182132244858 cursos diferentes Daniela Filipe Serras;
Guilherme Filipe Teodoro Lopes;
(Alunos Curso Profissional de
Técnico de Turismo)

14:40
14:40 Reunio corn a painel de outros stakeholders • 2 Diretores de Curso ou 1 Diretor de Curso e urn Pedro Miguel Lourenco da Costa

internos Diretor de Turrna Neves (DT — CP Técnico de Protecäo

• 2 professores, sendo necessarrarnente 1 da Civil e Técnico de Gestão de

componente técnica Equiparnentos lnformáticos — 2019/
2020)

16:00 • 1 Técnico do Servico de Orientacão ou alguern Sérgio Manuel Marques Rebelo
https://videoconf-colibri.zoom.us//86907561366 que a instituicào entenda dever estar presente Martins (DC — CP Técnico de Turisrno

• 1 representante do pessoal näo docente
— 2020/ 2021)
Sara Isabel Fontes de Matos Seixas
Almeida (docente de MAPC -

cornponente técnica do CP Técnico
de Protecäo Civil — 2019/ 2020)
Carmina Maria dos Santos
Nascimento (docente de lngles —

componente sociocultural — 2020/
2021)
Margarida Isabel Baptista Bolas
(PsicOloga SPO AES)
Maria do Céu Henriques Pereira
(Assistente Técnica Adrninistrativa)

16:00 Reunio corn o painel de stakeholders externos 2 dos atuais empregadores de diplomados pela Nuno Ricardo Mendes Morgado
entidade (Comandante dos Bombeiros

1 elernento do drgBo consultivo da entidade Municipais de Sardoal)
Pedro Manuel dos Santos Rosa

https://videoconf-colibri.zoorn.us/i/81947183853 • 1 dos atuais Tutores da FCT (Vereador EducacBo CM Sardoal)
17:00 • 1 Encarregado de EducacBo pertencente a Ana Catarina Pombo Tagarra

AssociacBo de Pals (Professora Tutora FCT — 2019/

. 1 Encarregado de EducacBo nBa pertencente 2020)

AssociacBo de Pals Bruno Miguel David Dias da Costa
(Presidente da APEEAES)
Joana Marcos Barroso Ramos - EE

17:15 ReuniBo Final • 0 Responsável da Entidade Formadora Ana Paula Faustino Sardinha

• 0 Responsável da Qualidade (Diretora do AES)
Paula Cristina da Costa Santos

https://videoconf-colibri.zoorn.us/i/82032563860 0 Diretor Pedagogico (Subdiretora e Responsável
da Qualidade(

17:45 Pedro Manuel dos Santos Rosa
(Vereador EducacBo CM Sardoal e
rnernbro do Conseiho Geral(
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II. Avahacäo do processo de alinhamento corn o Quadro EQAVET

Avaliacäo do alinhamento do sistema de garantia da qualidade por critério de conformidade EQAVET

2.1 Critério 1.

Focos de observaco

- Alinhamento dos objetivos estrategicos da institulcao corn as polIticas definidas para a EFP
e estudos prospetivos disponIveis

Planeamento

- Participaco dos stake holders internos e externos na definico dos objetivos estratégicos da
instltulcão

- ExpIicitaco das componentes implicadas no planearnento da oferta de EFP e respetiva
calendarizacào

- Alinharnento das atividades planeadas corn os objetivos estratégicos da nstituicäo

Avatiacâo do alinhamento no critério 1, tendo como referenda o descritivo associado a cada urn dos graus
de alinhamento corn o Quadro EQAVET (cf. Anexo A)

Grau 1. Alinhamento corn o EQAVET iniciado

Grau 2. Alinhamento corn o EQAVET avancado

Grau 3. Alinhamento corn o EQAVET consolidado

Fundamentacão

Verifica-se a existência de urn alinhamento avancado corn o Quadro EQAVET, considerando que:

A Escola Básica e Secundária Dr.a Judite Andrade pertence ao agruparnento de Escolas do Sardoal que
apresenta urn total de 448 alunos, dos quais 65 so do ensino secundário. Inserida nurn concelho de
pequena dirnensão, corn desafios ao nIvel do despovoarnento e envelhecirnento populacional, corn urna
carnada etária jovern reduzida, corn urna fraca rede de transportes e corn urn parque ernpresarial
reduzido ye lirnitada a capacidade de diversificar a oferta e de garantir o nürnero de alunos. Tal situação
tern sido responsável pela salda do concelho de alunos que procurarn outras forrnacöes (por exernplo
arte). No entanto, e ao longo dos anos, a sua oferta forrnativa ern terrnos de Cursos Profissionais tern
sido diversificada. Ern 20/21 forarn oferecidos os cursos de Técnico de Cornunicacào e Serviço Digital e o
de Turismo. Todavia, sornente este ültirno conseguiu abrir, evidenciando a dificuldade de abertura dos
rnesrnos, pelas razöes atrás evocadas. De salientar que este curso, e de acordo corn as reuniöes,
representa urna aposta do MunicIpio, corn a valorizaco do patrirnónio e rota da Nacional 2.

Assirn, a oferta forrnativa é definida corn base na orientação profissional a cargo do SPO, reuniöes corn
Encarregados de Educaco, Diretores de Turrna e Direção. A proposta elaborada é articulada e discutida
corn outros agruparnentos a nIvel da CIMT. Desta forrna, o operador enquadra a sua oferta forrnativa no
contexto socioeconórnico e corn base na definicào da estratégia educativa para o Médio Tejo a rnédio e
longo prazo. A oferta resulta por firn de urna articulacäo ern sede da CIMT ern cada ano letivo, dos
parceiros regionais e da procura.
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Os objetivos estratégicos enquadrados corn a Visão, Missão e Valores são definidos no Projeto Educativo
(ernbora neste rnornento esteja a ser elaborado o novo piano para o próxirno triénio) cujas hnhas
orientadoras são definidas a partir da autoavahação do agruparnento.

Os stakeholders internos e externos participam na definicão dos objetivos estratégicos da instituição, de
acordo corn a docurnentação apresentada.

A Equipa do SGQJEQAVET está constitulda, de acordo corn despacho consuitado e foi possIvel avahar a
sua actividade peio rnernorando das reuniöes e peia consuita de todas as apresentacôes a todos os
stakhoiders, reveiando urn envoivirnento de todos no projecto EQAVET. Resuita assirn que os diversos
intervenientes no processo reve(arn urn eievado conhecirnento do processo de ahnharnento e de práticas
partiihadas, discutidas e reflectidas, de acordo corn docurnentos apresentados.

reconhecido nos docurnentos do operador (docurnento base e reiatOrio) e ern entrevista, que o processo
de aiinharnento corn o quadro EQAVET reforca a refiexão interna, aurnenta a quahdade e vaiorizacão da
forrnação profissionai. A prornoção do sucesso educativo e a sensibiiizacão dos vários intervenientes da
cornunidade educativa para a participacão ativa e crItica no processo educativo, vaiorizando o seu papei
neste processo, forarn iguairnente apontadas corno objectivos a atingir.

O planearnento assenta nurn conjunto de indicadores que integrarn os indicadores EQAVET na definicão
do processo de garantia da quahdade ahnhado corn o Quadro EQAVET, estabelecendo urn piano de acão
e rneihoria.

Critério 2.

Focos de observacäo

- Diversidade de parcerias corn operadores de EFP, e outros stakeholders externos, em funcao
da sua natureza (atividades reguiares, questOes criticas emergentes, opcOes estrategicas na
gestao da EFP(

ImpIementaco - Participacão dos aiunos/forrnandos em projetos de diferente âmbito (local, nacional,
transnacional( que favorecem a sua aprendizagem e autonornia

- Formacäo dos professores e outros coiaboradores, corn base num piano que tendo em conta
necessidades e expetativas está aiinhado corn opcoes estrategicas da instituico

Avaliacäo do alinhamento no criteria 2, tendo coma referência o descritivo associado a cada urn dos graus
de alinhamento corn o Quadro EQAVET (cf. Anexo A)

Grau 1. Alinhamento corn o EQAVET iniciado

Grau 2. Alinharnento corn o EQAVET avancado

Grau 3. Alinharnento corn o EQAVET consolidado

Fundamentacäo

Verifica-se a existência de urn alinhamento avancado corn o Quadro EO.AVET, considerando que:
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o operador conta corn urn conjunto alargado de parceiros, expresso no docurnento base e deciaracoes
consuitadas, ciararnente definido, que se articula corn a diversidade de areas de forrnaco que tern vindo
a ser oferecidas e que tern contribuldo para as atividades dos cursos. De reaiçar o Instituto Politécnico de
Tornar, a Autarquia, a Associaco Hurnanitária dos Bornbeiros Voiuntários de Abrantes OU os Bornbeiros
Municipais do Sardoal no desenvolvirnento de atividades reguiares.

Os alunos ento envoividos ern vários projetos de ârnbito iocal, nacional e internacional, expressos no
piano anuai de atividades e que se encontra aknhado corn o Projeto Educativo. Ern entrevista
confirrnararn conhecer o projecto EQAVET e ao serern questionados sobre actividades desenvoividas,
reaiçararn a “Aprender corn Webinares — A vaiorizacäo do conhecirnento no Turisrno”.

Os profissionais frequentarn periodicarnente forrnaço para aquisico e reforço de cornpetências, corn
base nurn piano de forrnaço que tern ern conta as suas necessidades e expectativas, devidarnente
auscuitadas, a desenvoiver ern articuiaco corn o Centro de Forrnacäo de Associaco de Escoias A23 e/ ou
outras entidades suas parceiras, de acordo corn as necessidades individuals do pessoai docente eno
docente, e de acordo corn as prioridades definidas no Projeto Educativo (PE). Esse piano tern tarnbérn o
contributo do Conseiho Pedagágico e Departarnentos Curricuiares.

Critério 3.

Focos de observaco

- Utilizacâo dos descritores EQAVET/práticas de gestão, dos indicadores EQAVET selecionados,
e de outros que possibilitam a monitorizacào intercalar, na avaIiaco das atividades e
resultados da EFP

AvaIiaco

- Monitorizaco intercalar dos objetivos e rnetas estabelecidos e identificacão atempada das

melhorias a introduzir na gesto da EFP

- Utilizacão de mecanismos de alerta precoce para antecipacão de desvios face aos objetivos
tracados

- Participacão dos stakeholders internos e externos na análise contextualizada dos resultados
apurados e na consensuaIizaco das melhorias a introduzir na gesto da EFP

Avaliacao do alinhamento no critério 3, tendo corno referência o descritivo associado a cada urn dos graus
de alinhamento corn o Quadro EQAVET (cf. Anexo A)

Grau 1. Ainhamento corn o EQAVET iniciado

Grau 2. Alinharnento corn o EQAVET avancado

Grau 3. Alinhamento corn o EQAVET consolidado

Fundamentacâo

Verifica-se a existência de urn alinhamento avancado corn o Quadro EQAVET, considerando que:

A avaIiaco das atividades impiernentadas e dos resuitados aicançados, feita corn base na rnonitorizaçäo

intercaiar dos objetivos e rnetas, perrnite identificar as rneihorias consideradas necessárias, ern particuiar

no que se refere ao indicador EQAVET 4, 5 e 6a conducentes ao sucesso e rneihoria dos resuitados
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daqueles indicadores. As areas de melhoria esto identificadas e as metas esto definidas. As accöes a
desenvolver esto descritas e calendarizadas.

Os docurnentos do operador e a entrevista na visita de verificacào evidenciarn práticas de gestäo que
visarn a rnonitorização intercalar dos objetivos definidos, privilegiando a recoiha de inforrnação das
entidades parceiras, corn propostas de rnelhoria. Corn base nas rnetas definidas, avaliarn de forrna regular
se os resultados intercalares estäo próxirnos das metas ou no.

Existern rnecanisrnos de alerta precoce associados a utilizaco da plataforma InovarAlunos que recolhe
urn conjunto de inforrnaçâo e que visa o acornpanharnento regular pelo diretor de turrna, norneadarnente
no que respeita a rnódulos ern atraso e corn notificaco posterior dos Encarregados de Educação. A
identificação aternpada de rnelhorias consideradas necessárias e a intervençao precoce ern situaçOes ern
que se venha a revelar fundarnentais, perrnitern antecipar desvios face aos objetivos tracados.

Os stakeholders internos, alunos e stakeholders externos e entidades recetoras de FCT participarn na
análise contextualizada dos resultados e na identificaco das rnelhorias consideradas necessárias na
gestão da EFP. Ha que rentabilizar urn conjunto de parcerias estratégicas consolidadas, capitalizando-as
no envolvirnento forrnalizado, naqueles processos, de stakeholders externos corn quern a instituição ja
rnantérn urn diálogo continuado.

Critério 4.

Focos de observação

- Reviso do que fol planeado, através da adoco de meihorias de natureza diferente corn base
nos resultados da avaliacao da EFP e do feedback obtido sobre a satisfacão dos stake holders
internos e externos

Revisâo
- Revisão das práticas em uso na gestão da EFP, atravbs da especificacao das melhorias
consensualizadas, a partir da análise contextualizada dos resultados apurados

- Disponibilizacào no sitio institucional dos resultados da avaliacão e dos resultados da revisão

Avaliacão do alinhamento no critério 4, tendo corno referenda o descritivo associado a cada urn dos graus
de alinharnento corn o Quadro EQAVET (cf. Anexo A)

Grau 1. Ahnharnento corn o EQAVET iniciado X

Grau 2. Alinhamento corn o EQAVET avancado

Grau 3. Alinharnento corn o EQAVET consolidado

Fundamentacäo

Verifica-se a existência de urn alinharnento iniciado corn o Quadro EQAVET, considerando que:

Ernbora a fase de reviso ainda näo se encontre conclulda, estão criados as rnecanisrnos para a efetivaçäo

dos processos de reviso, sendo as rnedidas definidas e implernentadas. A visita perrnitiu perceber que

so debatidas e aprovadas rnedidas preventivas, corretivas e alternativas na gesto da EFP

norneadarnente ern conselhos de turrna, conforrne ata consultada, e no ârnbito da equipa EQAVET, rnas

carece ainda de visibilidade, nos docurnentos, a fundarnentação da adocäo dessas rnedidas.
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A anáhse e reflexão dos resultados é realizada em vários momentos e permite identificar as areas de

meihoria a as metas a alcancar. Esta informacào serviu de suporte ao piano de meihoria apresentado,

com indicadores corretamente seiecionados. Deste modo é efetuada a revisão de práticas de gesto com

base nos resuitados apurados, embora ainda tenham que ser incorporados os resuitados e anáhse dos

inquéritos efetuados.

Todavia, e embora a instituico apresente informacäo no sItio institucionai nomeadamente a reiacionada

com o processo de aiinhamento com o Quadro EQAVET, não estäo expiicitos os resuitado da avahacào e

reviso.

2.2 Critèrio 5.

Focos de observacäo

Diálogo - Participaco dosstakeholders internos e externos num diálogo continuado sobre a qualidade
institucional para a da oferta de EFP e a sua meihoria continua
meihoria continua
da oferta de EFP - Disponibilizacao de informacão, sobre a meihoria continua da oferta de EFP, na rede interna

e sitio Internet da instituicão

Avaliacäo do alinhamento no critério 5, tendo corno referência a descritivo associado a cada urn dos graus
de ainharnento corn o Quadro EQAVET (cf. Anexo A)

Grau 1. Alinharnento corn o EQAVET iniciado

Grau 2. Alinharnento corn o EQAVET avancado

Grau 3. Alinharnento corn o EQAVET consolidado

Fundarnentacao

Verifica-se a existência de um alinhamento avancado corn o Quadro EQAVET, considerando que:

Está fundamentado nos documentos e foi confirmacio durante as reuniöes o envolvimento dos
stakeholders internos e externos no diáiogo sobre a quahdade da oferta formativa e na sua meihoria

continua, desenvoivendo-se no decurso do ano nos vários órgos e estruturas em que tern assento. No

entanto, e reiativamente aos stakeholders externos ha que aprofundar a refiexäo reiativa aos momentos

e sedes deste diáiogo, de modo a que venha a tornar-se sisternático e formalizado.

Nas entrevistas pudemos confirmar o empenho de todos no sistema de quahdade assim como a perceco

dos diversos probiernas que afetam a quahdade da oferta formativa. Aiunos e professores inciicam serem

ouvidos e participarern no diáiogo com a instituiçäo com vista a meihoria da quahdade da oferta formativa

Analisado o sitio cia internet do operador, verifica-se que o mesmo apresenta urna boa organizaco e

disponibihzaco de toda a documentação base (documento base, reiatOrio, piano de accão, projecto

educativo, piano de actividades, reguiarnento interno), carecendo no entanto de dados sobre avahaço e
meihoria continua, bem corn uma rnaior visibihdade para Os cursos profissionais.

RFinaI EQAVET/ Escola Básica e Secundária Dr. Judite Andrade7/1O
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2.3 Critério 6.

Focos de observaco

- Aplicacao do ciclo de garantla e meihoria da qualidade, num processo em que as suas fasesAplicaçâo do ciclo
se sucedem repetidamente, na gestão da oferta de EFP

de garantia e
meihoria da
qualidade da - Aplicacâo do ciclo de garantia e meihoria da qualidade na gesto global e intermédia da

oferta de EFP, em função da monitorizacào intercalar dos objetivos e da duracão própria dasoferta de EFP
atividades envolvidas.

- Visibilidade nos documentos orientadores da instituico da aplicaco do ciclo de garantia e
melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP

Avaliacao do alinharnento no critério 6, tendo como referenda o descritivo associado a cada urn dos graus
de alinhamento corn o Quadro EQAVET (cf. Anexo A)

Grau 1. Alinhamento corn o EQAVET iniciado X

Grau 2. Alinharnento corn o EQAVET avancado

Grau 3. Alinhamento corn o EQAVET consolidado

Fundamentaco

Verifica-se a existência de urn alinhamento iniciado corn o Quadro EQAVET, considerando que:

Pelos elementos obtidos nas reuniöes, os documentos analisados e as evidências descritas ao longo deste

relatário verifica-se que o operador aplica o ciclo de garantia e melhoria da qualidade nas diversas fases

que o compöe na gesto da oferta formativa.

A direco mostra-se ernpenhada na aplicaco continua do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e

transmite estes conceitos a toda a estrutura orgânica e aos principals stakeholders envolvendo-os em

reuniöes formais dos diversos órgäos e grupos e em contextos de diálogo mais informais corn vários

intervenientes.

A implementacäo do ciclo de garantia e meihoria da qualidade decorre de práticas de Autoavaliacäo ja
implementadas na escola e que promovem a reflexäo interna para assegurar a melhoria contInua.

A instituiçäo disponibiliza os docurnentos orientadores da aplicaco do ciclo de garantia de rnelhoria da

qualidade na gesto da oferta EFP embora ainda numa fase inicial e ainda sem o tratamento dos dados

relacionados corn os inquéritos. Tornando-se necessário reforcar a fase de revisão das acöes já

desenvolvidas e a impIementaço planeada de urn novo ciclo de gestäo.

3. Avaliacào global do alinhamento do sisterna de garantia da qualidade corn o Quadro EQAVET

A equipa de peritos faz urna avaliaco global positiva do alinhamento do sisterna de garantia de qualidade
corn o Quadro EQAVET da Escola Básica e Secundária Dr.C Judite Andrade no Ensino Profissional.
Encontrou uma equipa empenhada na aplicacão deste sistema de qualidade e que valoriza o EP, embora

RFinal EQAVET/ Escola Bésica e Secundária Dr. Judite Andrade8/1O
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o Agruparnento tenha todos as problernas descritos devido a sua reduzida dirnensão e ao contexto onde
se insere.

Constatou-se que a Escola teve sempre a preocupaço de aplicar práticas e processos para a meihoria de
resultados dos seus alunos. A aplicacäo do sisterna de garantia de qualidade corn o Quadro EQAVET foi
percepcionada corno urna rnetodologia que perrnitiu forrnalizar e enquadrar rnuitos procedirnentos, corn
“irnpacto e incrernento na eficiência interna, oportunidade de crescimento e rnaior agifldade na gesto
da rnudanca”.

Os docurnentos apresentados relatarn de forrna fidedigna o processo de alinharnento do sisterna de
garantia da qualidade corn o Quadro EQAVET.

A irnplernentação do processo de alinharnento do sisterna de garantia de qualidade corn o Quadro
EQAVET perrnitiu que a estrutura orgânica e os stakeholders se ernpenhassern forrnalrnente na gestão da
rnelhoria continua da oferta forrnativa do ensino profissional ernbora, tarnbérn se reconheça, que a
participacäo dos stakeholders externos deva ser incrernentada.

III. Recornendacoes para a meihoria do processo de garantia da qualidade da EFP

Considerarn-se corno oportunidades de rnelhoria:

Ha que rentabilizar urn conjunto de parcerias estratégicas consolidadas, capitalizando-as no envolvirnento
forrnalizado e sisternático naqueles processos, de stakeholders externos corn quern a instituiço já
rnantérn urn diálogo continuado

Forrnalizar e sisternatizar, de rnodo rnais explIcito, procedirnentos de rnonitorizaço dos indicadores
EQAVET relativarnente a inserçäo profissional e prornover e garantir a sua apropriaco por todos as
envolvidos.

A instituico apresenta inforrnacao no sItio institucional norneadarnente a relacionada corn o processo

de alinharnento corn o Quadro EQAVET, mas não estão explIcitos os resultados da reviso, possiveirnente
ate pela fase de irnpPernentaço do processo, bern corno análise e resultados dos inquéritos efectuados.
Deverá assirn rnelhorar a cornunicaçäo externa e visibilidade na página da Internet, relativarnente a
resultados e pianos de rnelhoria. Deverá igualrnente ser dada rnaior visibilidade a oferta de Cursos
Profissionais no website da Escola.

IV. Conclusão

Face aos resultados da avaliacão do processo de alinhamento do sisterna de garantia da qualidade corn o

Quadro EQAVET, desenvolvido pela Escola Básica e Secundária Dr. Judite Andrade, propöe-se

a atribuicâo do Selo de Conformidade EQAVET.

a atribuicão do Selo de Conformidade EQAVET condicionado a 1 ano.

a suspensão do Selo de Conforrnidade EQAVET.

a não atribuicão do Selo de Conformidade EQAVET.
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