APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO INQUÉRITO
REALIZADO

AOS

COORDENADORES

DA

REDE

NACIONAL DE CQEP

A APEFA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE
ADULTOS – APRENDÊNCIAS, no âmbito da sua missão de “defesa, estudo e
promoção da Educação e Formação de Adultos em Portugal”, realizou um inquérito a
todos os CQEP, durante a segunda quinzena do mês de abril e primeira semana de
maio, com o objetivo de aferir e conhecer, com maior acuidade e abrangência, a atual
e real situação vivida, no terreno, por cada um dos senhores Coordenadores e
respetivas equipas de trabalho, implicados na implementação destes dispositivos,
dotados que estão de novas e exigentes valências, dimensões e públicos.
O inquérito foi disponibilizado online, no período acima referido, junto da totalidade da
Rede Nacional de CQEP, num universo de 214 CQEP.
Considerando as questões levantadas no inquérito, o tratamento das respostas
permite-nos as conclusões abaixo registadas.
1. A primeira questão pretendia apurar o funcionamento do CQEP e o seu nível
de Funcionamento :à questão, se se encontram em funcionamento, 90% refere
sim, contraposto por 10% que se mantem inativos.
2.

Na escala de 1 a 5, em que 1 corresponde à constituição da equipa e 5 ao
pleno funcionamento,
a.

19% dos inquiridos considera-se na escala 1;

b. 41% na escala 2;
c. 32% na escala 3;
d.

8% na escala 4 e
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e. 0% nenhum dos centros se considera em pleno funcionamento, ou seja
escala 5.
3.

Problemas

elencados pelos coordenadores de CQEP. No inquérito

elencaram-se as seguintes categorias de problemas:
a.

formação para a ação, 78% considera que existe falta de formação e
22% considera que não;

b.

recursos humanos, 59% considera que tem falta de recursos humanos
afetos ao CQEP e 41% considera que não tem falta de recursos
humanos;

c. financiamento, 78% considera que tem falta de financiamento para o
funcionamento e 22%não tem falta de financiamento;
d. orientação da tutela, 75%perceciona falta de orientação da tutela e 16
25% responde não;
e. desadequação

técnica

e

formativa

dos

recursos

humanos-

75%considera que os recursos humanos de que dispõe possui
adequação técnica e formativa nas funções para que são investidos e
25% dos respondentes consideram que haver deficit competencial nas
equipas;
f.

oferta educativa para encaminhamento, 81% considera que a oferta
educativa para encaminhamento é inexistente e 19% considera que tem
oferta formativa disponível.
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4. Rede EFA. Quando questionados se integram alguma rede EFA,:
a.

44%responde sim e os restantes 56% responde não;

b. relativamente à possibilidade de o CQEP estar integrado e organizado
em rede local de Educação e Formação Profissional, 54%considera não
e 46%considera que sim.
5. Rede EFA. No âmbito da NUT III, considera suficiente a rede de CQEP
autorizada:
a. A grande maioria, 81% considera que sim, 19%, apenas considera que
não.
6. Acompanhamento. No desenvolvimento da sua actividade e missão, qual o tipo
e modalidade de acompanhamento técnico e pedagógico que a ANQEP, I.P.
deverá assumir junto de cada CQEP?:
a. Quando interpelados sobre a apropriação do modelo 89%, diz que
apropriou o modelo e 11% diz que não;
b. sobre o tipo e modalidade de acompanhamento técnico e pedagógico
que a tutela deveria assumir,
i.

63% considera que deveria ser um acompanhamento do tipo
regulação sistemática e 37%que a mesma deveria ser do tipo
pontual.

c.

Relativamente à dimensão do acompanhamento:

i. 73% é a favor de um acompanhamento por equipas de
proximidade no terreno e 27% das equipas dos serviços
centrais.
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