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A Equipa EQAVET



EQAVET

O que é o EQAVET?

É o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais.

Para que serve?

Serve para ajudar os operadores a promover e monitorizar a melhoria contínua dos seus sistemas de EFP,

com base em referências europeias comuns.

Qual a finalidade?

Atuar ao nível das condições conducentes à melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência do sistema de educação e formação profissional 

do AEJA.



Objetivos do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET

EQAVET

- Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade por parte dos operadores de EFP baseada

em práticas de autoavaliação;

- Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os objetivos estratégicos dos

operadores/instituições de EFP;

- Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do Quadro EQAVET

quatro fases do ciclo de qualidade, critérios de qualidade EQAVET e respetivos descritores indicativos;

- Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados sobre a atividade

desenvolvida e refletir esse exercício na melhoria contínua das práticas de gestão da EFP;

- Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da qualidade do operador de EFP se encontra

alinhado com o Quadro europeu.



EQAVET
Fases do Sistema de Garantia da Qualidade

1.Fase do Planeamento:
-Definição de metas e objetivos apropriados e mensuráveis;

2.Fase da Implementação:

-procedimentos que asseguram o cumprimento das metas e objetivos definidos;

3.Fase de Avaliação:

-Recolha e tratamento de dados que sustentem uma avaliação fundamentada dos resultados esperados;

4.Fase da Revisão:

-Procedimentos para estabelecer novos objetivos em função das evidências geradas,

por forma a garantir a introdução das melhorias necessárias.





Indicador EQAVET (4) - Nº de alunos transitados 
1) Reduzir a taxa de abandono/desistência 
2) Aumentar a taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 
3) Intensificar a interação com os encarregados de educação

Indicador EQAVET (5) diplomados de EFP no mercado de trabalho ou em prosseguimento de estudos 
1) Intensificar o relacionamento com as empresas onde decorreu a FCT. 
2) Auscultar as empresas que recebem os alunos em FCT
3) Realizar sessões informativas com os alunos, recorrendo aos serviços de Psicologia da escola.

Indicador EQAVET (6a) Taxa de empregabilidade 
1) Adequar o perfil do aluno ao local de realização de FCT, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade.

Indicador EQAVET (6b3) Grau de Satisfação das Entidades Empregadoras
1) Intensificar a relação com as Entidades Empregadoras, avaliando o seu grau de satisfação no que concerne a 

conhecimentos técnicos e competências sociais. 

Objetivos Estratégicos do AEJA:



PREENCHA POR FAVOR O SEGUINTE QUESTIONÁRIO:

Questionário EQAVET - Formandos, Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Encarregados de Educação e Parceiros 
Externos (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgspPC8qc9KU5fBejZzTdgzPzKPTPyuHH_eD43MC-WpvfjyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgspPC8qc9KU5fBejZzTdgzPzKPTPyuHH_eD43MC-WpvfjyA/viewform
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