
EQAVET 
Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissional 



EQAVET 

 É o Quadro de Referência Europeu de Garantia 

da Qualidade para melhorar a Educação e 

Formação Profissionais no espaço europeu. 

 Coloca à disposição ferramentas comuns para 

a Gestão da Qualidade assentes na articulação 

entre os diferentes stakeholders e no 

desenvolvimento, monitorização, avaliação e 

melhoria contínua da eficácia da oferta. 
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OBJETIVOS 
Promover a melhoria da qualidade dos processos educativos/formativos 
e dos resultados escolares obtidos, da organização e dos seus níveis de 
eficiência. 

Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de igualdade, 
exigência e responsabilidade da escola. 

Permitir/incentivar as ações e os processos internos de melhoria da 
qualidade, do funcionamento e dos resultados da escola, através do 
reconhecimento público. 

Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa, os 
stakeholders, para a importância da participação ativa no processo 
educativo e vida da escola, valorizando os papéis que desempenham. 

Garantir a credibilidade do desempenho da escola (Obtenção do selo 
EQAVET). 
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Visão estratégica e visibilidade dos processos e 
resultados na gestão da EFP 

 Envolvimento dos stakeholders internos e 
externos 

Melhoria contínua da EFP utilizando os 
indicadores selecionados 

Utilização das quatro fases do ciclo da qualidade 

PRINCÍPIOS 
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Ciclo de 
qualidade 

Quatro 
critérios 

qualidade/ 
Fases ciclo 

Descritores Indicadores 

METODOLOGIA 
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Planeamento 
(definir metas e 

objetivos) 

Implementação 
(estabelecer 

procedimentos) 

Avaliação 
(recolha e 

tratamento de dados) 

Revisão 
(ajustar procedimentos/ 

estabelecer novos 
objetivos) 

FASES 
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Indicador 
EQAVET 4a) 

• Taxa de 
conclusão em 

cursos EFP. 

Indicador 
EQAVET 5a) 

• Taxa de 
colocação após 
conclusão de 

cursos de EFP: 
mercado de 

trabalho e/ou 
prosseguimento 
de estudos ou 

outros destinos. 

Indicador 
EQAVET 6a) 

• Percentagem de 
alunos/ 

formandos a 
exercer 

profissões 
diretamente 
relacionados 

como curso/área 
de formação. 

Indicador 
EQAVET 6b) 

• Percentagem de 
satisfação dos 
empregadores 

com as 
competências 

dos diplomados 
de EFP. 

 INDICADORES EQAVET 
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Taxa de abandono escolar Taxa de conclusão  

Taxa de alunos diplomados 

a trabalhar ou em situação 

de prosseguimento de 

estudos 

Taxa de satisfação  

 INDICADORES 
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CURSOS PROFISSIONAIS 

Ciclos de 
Formação 

Técnico 
Manutenção 

Industrial – variante 
de Eletromecânica 

Técnico de 
 Cozinha / 
Pastelaria 

Técnico de 
Pastelaria / 

Padaria 

Técnico de 
Recursos 
Florestais 

Técnico de 
Turismo 

Ambiental e 
Rural 

2014/2017 X X 

2015/2018 X X 

2016/2019 X X 

2017/2020 X X X 

2018/2021 X X 

2019/2022 X X 

2020/2023 X X 

 OFERTA DE EFP DO AGRUPAMENTO 

9 



EQUIPA EQAVET 

 Maria da Assunção Anes Morais 

 Maria Luís Rocha Mota Vasco 

 Cristina Maria do Amparo Enes Borges 

 Francisco José Freitas Ramos 

 José Paulo da Costa Tavares 

 Maria Helena Moreira Sousa 

 Maria do Céu Mesquita Dias Gonçalves 

 José Joaquim Alves Lima 

 António José Sarmento Dias 
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Etapas concluídas do processo de alinhamento  

com o Quadro EQAVET 

Elaboração do Diagnóstico 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento 

Recolha de dados de Indicadores EQAVET 

Análise dos resultados dos indicadores EQAVET  

Elaboração do Relatório do Operador/Plano de Melhoria 
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 MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

• Participação nas reuniões de concertação da Rede (DGEstE e CIM); 

• Realização de sessões com os stakeholders internos e externos; 

• Elaboração de um plano de comunicação para a EFP; 

• Realização de sessões pelo Diretor sobre a Oferta Formativa e 
Educativa; 

• Planificação de várias sessões, com os 9.º anos, sobre a orientação 
vocacional pelo GPOCE; 

• Criação do separador EQAVET na página web do Agrupamento; 

• Alocação de recursos financeiros, humanos e materiais; 

• Utilização da plataforma  Google Classroom (Meet, chat, etc.) como 
ferramenta de trabalho privilegiada, incentivando o trabalho 
colaborativo entre professores e a comunicação entre e para os alunos. 
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 MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
 Reforço da cooperação com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e GNR, para 

supressão de  dificuldades no âmbito do Ensino a Distância (E@D). 
 Envolvimento dos alunos no desenvolvimento de projetos facilitadores das 

aprendizagens e da autonomia : 
 Eco-Escolas; 
 PES - Projeto de Educação para a Saúde;  
 Cidadania e Desenvolvimento; 
 Parlamento dos Jovens; 
 Concurso de Robótica; 
 Sabores e aromas magalhânicos; 
 Visitas de estudo diversificadas; 
 Atividades desenvolvidas no Agrupamento de Escolas… 

 Envolvimento do GPOCE do Agrupamento na promoção de sessões de orientação aos 
alunos para o prosseguimento de estudos e procura ativa de emprego, elaboração de 
Curriculum Vitae e cartas de apresentação. 

 Elaboração de um plano de formação, formal e informal, para pessoal docente e não 
docente, articulado com o plano de formação do CFAE  - Centro de Formação de Vila 
Real. 
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 MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 Elaboração e aplicação de  questionários (no Google Forms) para 

aferir o grau de satisfação (alunos, encarregados de educação, 

pessoal docente, pessoal não docente, entidades empregadoras e 

entidades acolhedoras de Formação em Contexto de Trabalho); 

 Tratamento estatístico dos questionários; 

 Disponibilização de um formulário de sugestões, elogios ou 

reclamações; 

 Defesa do Projeto Final e respetiva avaliação (PAP); 

 Divulgação dos resultados finais. 
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 MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 Análise dos resultados; 

 Identificação de pontos fracos e pontos fortes; 

 Reformulação de estratégias, metodologias de 

aprendizagens e de recuperação; 

 Restruturação das metodologias de avaliação. 4
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AÇÕES DE MELHORIA 

 Diminuir a taxa de abandono escolar  

 (por ciclo de formação) 
 

 Aumentar a taxa de conclusão  

 (por ciclo de formação) 
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 OBRIGADA! 

A Equipa EQAVET 


