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Sensibilização dos docentes do Ensino Profissional 
para o processo de alinhamento com  

o Sistema de Garantia da Qualidade EQAVET. 

 

21 de outubro, às 15 horas e 30 minutos, 
via Google meet 

(PAA // Convocatória) 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA FERREIRA 
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Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da 
qualidade baseada em práticas de autoavaliação, 

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

PROMOVER A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS E 
PRÁTICAS associadas às principais componentes do 
Quadro EQAVET 

OBTER O SELO EQAVET que comprova que o 
sistema de garantia de qualidade adotado na Escola 
se encontra alinhado com o Quadro Europeu. 

OBJETIVOS … (15/06/20) 

P
LA

N
O

 D
E 

M
EL

H
O

R
IA

 Identificação das áreas de 
melhoria 

Objetivos e metas a 
alcançar 

Identificação das ações a 
desenvolver e sua 

calendarização 

Mecanismos de 
monitorização 

Formas de divulgação 
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PLANO DE MELHORIA … (15/06/20) 
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FONTES 
DE 

EVIDÊNCIA 

CRITÉRIOS 
EQAVET 

PROJETO EDUCATIVO 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 

REGULAMENTO INTERNO 

REGULAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL 

ORGANOGRAMA 

MANUAL DE FUNÇÕES 

DOCUMENTO BASE 

PLANO DE ATIVIDADES 

PLANOS DE AÇÃO … 

EMAIL ENVIADOS/RECEBIDOS 

PRESENÇAS EM REUNIÕES 

DOCUMENTOS PARA OFERTA FORMATIVA 

PLANOS DE FORMAÇÃO 

FONTES… (15/06/20) 

ENQUADRAMENTO 

Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho  

 

• PROGRAMAS DE GARANTIA DA QUALIDADE aplicam-se a Escolas 
profissionais privadas, Escolas profissionais de referência empresarial 
(escolas profissionais privadas criadas por empresas ou entidades 
empresariais) e a "Escolas profissionais públicas” que definem como os 
estabelecimentos de ensino predominantemente vocacionados para a 
oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do 
ensino não superior, que funcionam na dependência do Ministério da 
Educação e Ciência (MEC) e integram a rede pública de estabelecimentos 
de ensino 

• Recomendação 2009/C155/01 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de Ministros da União Europeia 
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 É um Quadro de Referência Europeu  de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissional (EQAVET) 

 foi concebido para promover a melhoria contínua dos prestadores de ensino 
e  formação profissional no espaço europeu 

• São disponibilizadas ferramentas comuns para a gestão de qualidade, 
baseadas numa forte articulação entre todas as partes envolvidas 

 

 

 

 

 

 

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

O EQAVET é um instrumento a adotar de forma voluntária, que permite … 

– documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da 
oferta de EFP e a qualidade das práticas de gestão, implicando processos 
de monitorização regulares,  

• envolvendo mecanismos de avaliação interna e externa, e relatórios 
de progresso, estabelecendo critérios de qualidade e descritores 
indicativos que sustentam a monitorização e a produção de relatórios 
por parte dos sistemas e dos operadores de EFP, e  

– evidenciando a importância dos indicadores de qualidade que 
suportam a avaliação, monitorização e garantia da qualidade dos 
sistemas e dos operadores de EFP. 
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ENQUADRAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
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CERTIFICAÇÃO EQAVET pela ANQEP 

 

 Implementação dos critérios da qualidade 

 Alinhamento dos conteúdos pedagógicos 

 Resultados através dos 10 indicadores 

 

CERTIFICAÇÃO 

RECONHECIMENTO 
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IMPLEMENTAÇÃO SGQ alinhado com o  

Quadro EQAVET (CP 7/10/20) 

Planeamento 

Revisão Avaliação 

Implementação 
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EQUIPA EQAVET 

Equipa 
EQAVET 

Francisco Silva, 
Coordenador dos 

CP Conceição Tavares, 
Professora 
CPTGestão 

Coordenadora 
EQAVET 

Alice Cardoso, 
Professora 
CPTDesign 

Irene Baptista, 
Professora 

CPTGPSInformática 
Arminda Bastos, 

ATalunos 

Catarina Carvalho, 
EMAEI 

Vítor Amorim, 
Professor 

CPTGPSInformática 

Paula Castro, 
Professora 

CPTAInfância 
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EQUIPA EQAVET (…junho/julho // setembro…) 

• Reuniões  para procedimentos no âmbito da certificação do processo de 
garantia da qualidade  

• Sessões de autoformação EQAVET 

• Adenda ao RI Cursos Profissionais (CP 8/7/20; C.Geral 21/7/20) 

• Uniformização modelo relatório Diretores de Curso 

• Uniformização modelo relatório Diretores de Turma 

• Cronograma do alinhamento do plano de ação com o quadro EQAVET (CP 7/10/20) 

• Criação de formulários “docs.google.com” 

– Monitorização avaliação modular (Resp. Imp = Docentes) 

– Monitorização elementos de risco (Resp. Imp = DT) 

• Plano de ações de melhoria (triénio), em fase terminal… (CP ___/11/20) 
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INDICADORES EQAVET 

O Quadro EQAVET inclui um conjunto vasto e complexo de indicadores  

– muito dificilmente podem ser trabalhados em simultâneo, com a 
profundidade e o rigor adequados. 

 

• 1º ciclo de implementação  

– é trabalhado um conjunto reduzido de indicadores que, numa 
abordagem de processo-produto/resultado,  

• permite a obtenção de informação que sustente a fase de revisão 
no processo cíclico de melhoria contínua da oferta de EFP. 
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INDICADORES EQAVET - AEFCastro 

INDICADORES DE QUALIDADE: 

• Indicador n.º 4: Taxa de conclusão em cursos de EFP 

– Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma 
qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos. 

• Indicador n.º 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP  

– a) Proporção de alunos/formandos 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 (incluindo frequência de estágios profissionais)  

• Indicador n.º 6: Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  

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

– b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 
curso de EFP 
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INDICADORES EQAVET - AEFCastro 

PLANO DE AÇOES DE MELHORIA 

 a ser apresentado e aprovado em próximo Conselho Pedagógico… 

 

CADA INDICADOR DE QUALIDADE …: 

• n OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– n AÇÕES 

• … Responsáveis de implementação 

– … Agentes de operacionalização 

» … Registos/evidências 

• … Calendarização 

• … Monitorização 

• … Divulgação 
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INDICADORES EQAVET - AEFCastro 
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LINK – presenças chat… 

• Assinar presença…. 

 

 

 

Obrigada! 
A equipa EQAVET 

 
eqavet@esfcastro.pt 
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• Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho  

– https://dre.pt/pesquisa/-/search/25676935/details/maximized 

• Guia para o Processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET Garantia da 
Qualidade na Educação e Formação Profissional 

– http://www.qualidade.anqep.gov.pt/PDF/Guia_Alinhamento_EQAVET/Gui
a_Alinhamento_QuadroEQAVET.pdf 

• EQAVET 

– https://www.eqavet.eu/ 

– https://www.dgert.gov.pt/eqavet-quadro-de-referencia-europeu-de-
garantia-da-qualidade-para-o-ensino-e-formacao-profissional 

– http://www.qualidade.anqep.gov.pt/ 

• … 
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LEITURA – sugestões… 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/25676935/details/maximized
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