
What is EQAVET? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg


O QUE É O 
EQAVET?



EQAVET (acrónimo de European Quality Assurance Reference

Framework for Vocational Education and Training, em português

Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação

e Formação Profissional ) é o instrumento de referência para promover

e monitorizar o aperfeiçoamento/a qualidade dos sistemas europeus

de ensino e formação profissional.



•Promover uma cultura da melhoria da qualidade e da

responsabilidade ao nível do sistema e dos operadores de ensino e

formação profissional.

•Disponibilizar ferramentas comuns para a gestão de qualidade,

baseadas numa forte articulação entre todas as partes envolvidas.

•Apoiar as EFP, permitindo-lhes responder de forma mais adequada às

necessidades do mercado de trabalho (cooperação escolas e

empregadores).

Assim, pretende…
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Em Portugal, o Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, que estabelece o

regime jurídico das escolas profissionais, estabeleceu que as Escolas

(EFP) devem implementar sistemas de garantia da qualidade alinhados

com o EQAVET, atribuindo à ANQEP, IP a competência para promover,

acompanhar e apoiar essa implementação.

https://dre.pt/application/file/a/25677135


QUE 
METODOLOGIAS?



Uma metodologia assente:

•Num ciclo composto por quatro fases

(planeamento, execução, avaliação e

revisão).

•Em critérios de qualidade e

descritores indicativos para cada

fase do ciclo.

•Em indicadores comuns, de

natureza qualitativa e de natureza

quantitativa, que permitem avaliar os

objetivos, os métodos, os processos e

os resultados da formação.



No AEG, como será?

QUALIDADE

COMUNICAÇÃO

SATISFAÇÃO 

• Desenvolvimento no AEG de uma cultura de qualidade, com

ações e procedimentos alinhados com o EQAVET.

• Monitorização dos indicadores e definição de melhorias em

função dos resultados obtidos.

• Participação ativa e empenho de todos os intervenientes

(stakeholders internos e externos) na melhoria do ensino e

formação profissional.

• Garantia de uma comunicação eficaz entre todos os

intervenientes.



O que vamos medir para melhorar?

• Indicador nº 4 do EQAVET – taxa de conclusão dos cursos de EFP.

• Indicador nº 5 do EQAVET – taxa de colocação após conclusão

dos cursos de EFP.

• Indicador nº 6 do EQAVET – utilização das competências

adquiridas no local de trabalho.



Envolvimento de 
stakeholders internos e externos

•Participação ativa em reuniões/sessões/entrevistas.

•Resposta a questionários sobre o grau de satisfação relativamente aos

serviços de ensino e formação profissional desenvolvidos no AEG.

•Apresentação de sugestões.
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Como obter o selo EQAVET?

• Será efetuada uma auditoria, em que participarão alguns elementos dos

stakeholders internos (alunos/formandos, docentes, órgãos de gestão…) e externos

(encarregados de educação, entidades empregadoras, entidades acolhedoras de

FCT, autarquia; associação de pais…)

• Será avaliado se a escola tem ou não uma cultura de qualidade: ações e

procedimentos alinhados com o EQAVET; monitoriza os indicadores e define

melhorias em função dos resultados obtidos; todos os intervenientes participam

ativamente na melhoria do ensino e formação profissional e conhecem os resultados

da escola.



Obrigada!

A equipa EQAVET


