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Formação  Profissionais. 



É um quadro europeu que foi 

concebido para melhorar 

a Educação e Formação Profissional 

no espaço 

europeu. São disponibilizadas 

ferramentas comuns 

para a gestão de qualidade, baseadas 

numa forte 

articulação entre todas as partes 

envolvidas. 

(European Quality Assurance Reference Framework 
for Vocational Education and Training –EQAVET) 

O QUE É? 



Como funciona? 

 
O ciclo de qualidade do EQAVET, a implementar com a colaboração das 

partes interessadas, inclui quatro fases interligadas: 

1 – Planear - Estabelecer metas e objetivos claros, apropriados e mensuráveis, em termos de 

políticas, procedimentos, tarefas e recursos humanos; 

 

2 – Implementar - Estabelecer procedimentos para assegurar o alcance de metas e objetivos 

(por exemplo, desenvolvimento de parcerias, envolvimento das partes interessadas, alocação de 

recursos e procedimentos organizacionais ou operacionais; 

 

3 – Avaliar - Conceber mecanismos para a avaliação das realizações e dos resultados, 

recolhendo e processando dados, de modo a fazer avaliações informadas); 

 

4 – Rever - Desenvolver procedimentos para alcançar os resultados visados 

e/ou novos objetivos; após o processamento do feedback, as principais partes 

interessadas conduzem a discussão e a análise, a fim de elaborar procedimentos 

para a mudança. 



O QUE SE PRETENDE? 

Encontrar um ponto de 

equilíbrio das perspetivas … 

… dos 

pais/ EE 

… dos 
professores 

… dos 
alunos 

… dos Empregadores 

Garantir que a escola consegue estabelecer uma eficaz comunicação 

entre estes intervenientes. 

Que competências  

é que os alunos  

devem ter no final  

dos cursos para 

 trabalharem mais e  

melhor, hoje e no  

futuro? 



EQAVET – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

INTERVENIENTES 

INTERNOS 
 

* Responsáveis pela gestão 

do Agrupamento; 

 

* Alunos/formandos; 

 

* Ex-alunos/ formandos;  

 

* Professores/formadores;  

 

* Outros profissionais. 

INTERVENIENTES 

EXTERNOS 
 

* Pais / Encarregados 

de educação 
 

* Empregadores; 
 

* Parceiros de estágio;  
 

*Autarquia e Juntas de 

Freguesia 
 

* Parceiros Sociais. 

* … 



O que vamos medir - Indicadores 

1. Taxa de conclusão em cursos de EFP 

 a) % de alunos que completam cursos de EFP inicial em relação ao total dos alunos que 
ingressam nesses cursos 

 b) Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 

 b.1) Proporção de alunos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 
meses após a conclusão do curso. 

2. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

 a) % de alunos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente 
relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram. 

3. % de empregadores que estão satisfeitos com os alunos que 

completaram um curso de EFP. 

 

 



QUAL A FINALIDADE? 

 

 

Obter o selo EQAVET 

Conclusão 
do Projeto 

Avaliação por 
entidade 
externa - 
ANQEP 

Verificação do 
cumprimentos 
dos requisitos 

exigidos 

Atribuição  

 

   do Selo  

 

   EQAVET 



Realização de uma auditoria 

 Ações e procedimentos alinhados com o EQAVET 
• Monitorização dos indicadores e definição de melhorias em função 

dos resultados obtidos; 
• Participação ativa de todos os intervenientes na melhoria do ensino e 

formação profissional e do conhecimento dos resultados da escola. 

Participantes: 

alguns alunos, ex-alunos, encarregados de educação, 
professores, entidades de estágio, entidades 
empregadoras. 

Será avaliado se a escola tem ou não uma cultura de 

qualidade baseada nos seguintes requisitos: 



PAPEL DOS ALUNOS  E  ENCARREGADOS DE  EDUCAÇÃO  

   NO EQAVET 



PAPEL DOS DIRETORES DE  TURMA  NO EQAVET PAPEL DOS DIRETORES DE TURMA NO EQAVET 
 
 
 
 

 

Implementar as ações previstas no plano de 
melhorias. 

 
 

Aplicar-lhes um questionário sobre que conteúdos e 
competências que gostariam de encontrar no curso 

para garantir mais emprego. 
 

 

Apresentar-lhes as perspetivas de empregabilidade de 
cada curso de acordo com o que preveem a Comissão 

Europeia, entidades nacionais e regionais. 
 
 
 

Apresentar o EQAVET aos EEs e alunos. 



RELAVÂNCIA DA INTER-RELAÇÃO COM OS STAKEHOLDERS  EXTERNOS  Importância da inter-relação com os “stakeholders” externos 
 

 
 
 
 
 

 
Procura melhor 
empregabilidade 

e mais 
competitividade 

Forma com 
teoria e 

prática os 
seus futuros 
trabalhadores 

 

 
A Escola 

assume-se 
como parceira 

de       
conhecimento 

da sua 
instituição: 

 
 
 
 

 
Tem conhecimento 
para partilhar sobre 
os cenários futuros 
da economia e do 

mercado de trabalho 
a nível local, nacional 

e europeu. 

 

Ajuda a estruturar os 
estágios/primeiros 

empregos como forma 
aprendizagem 

 
Valoriza a sua 

perspetiva 



COMO MAXIMIZAR A PARCERIA ? 

ESCOLA EMPREGADORES 

Previsão de uma fase de 

planeamento conjunta da FCT / 

primeiro emprego avaliada por 

um modelo de qualidade pré-

definido 

Certificação da existência de 

uma ligação clara entre o 

conteúdo da FCT / primeiro 

emprego e as qualificações do 

estagiário 

Previsão de uma fase de 

avaliação da relação de 

trabalho entre a escola e a 

empresa 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela Atenção! Obrigado pela Atenção! 


