
Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para a 

Educação e Formação Profissionais 
(Quadro EQAVET) 



EQAVET ?

Modelo para garantir a qualidade das 
escolas profissionais, que segue critérios e 
indicadores aplicados em outras escolas na 
Europa.



PORQUE IMPLEMENTAMOS O EQAVET ?

✓ Encontrar um ponto de equilíbrio entre as 
perspetivas dos alunos, dos encarregados de 
educação, dos empregadores e dos professores 
sobre quais as competências que os alunos 
devem ter no final dos cursos para trabalharem 
mais e melhor, hoje e no futuro;

✓ Garantir que a escola consegue estabelecer 
uma eficaz comunicação entre estes 
intervenientes. 



EQAVET – CARACTERÍSTICAS GERAIS

✓ Pressupõe a divulgação por todos os intervenientes no 
Ensino e Formação Profissional;

✓ Necessita do envolvimento de todos intervenientes 
internos: responsáveis pela gestão da escola, 
alunos/formandos, ex-alunos/formandos, 
professores/formadores, outros profissionais. 
Intervenientes externos: pais/encarregados de 
educação, empregadores, parceiros de estágio, 
autarquias, parceiros sociais;

✓ Mede-se através de definição e monitorização de 
indicadores.



PORQUE DEVEMOS COLABORAR?

A Escola assume-se como parceira de conhecimento da 
sua instituição:

I. Formamos com teoria e prática os seus futuros 
trabalhadores;

II. Estudamos os cenários futuros da economia e do 
mercado de trabalho a nível local, nacional e 
europeu. Temos este conhecimento para partilhar e 
valorizamos a sua perspetiva;

III. Ajudamos a estruturar os estágios/primeiros 
empregos como forma aprendizagem;

IV. Procuramos melhor empregabilidade e mais 
competitividade! 



COMO MAXIMIZAR A NOSSA PARCERIA?

1. Prever uma fase de planeamento conjunto do 
estágio/primeiros empregos, que seja avaliada por um 
modelo de qualidade pré-definido;

1. Assegurar que há uma ligação clara entre o conteúdo 
do estágio/primeiro emprego e as qualificações do 
estagiário;

2. Prever uma fase de avaliação da relação de trabalho 
entre a escola e a empresa 



EXPERIÊNCIAS DE OUTROS PAÍSES EUROPEUS

✓ É fundamental dividir o processo de estágio/primeiro emprego em
3 momentos: antes, durante e depois.

✓ A garantia de qualidade é reforçada se for planeada desde o início,
com responsabilidades claras de todos os intervenientes, em cada
fase.

✓ Levar os professores de EFP a passar tempo nas empresas torna
mais fácil a ligação escola-trabalho.

✓ As Instituições parceiras podem ser encorajadas e apoiadas a
envolver-se, se for dada atenção às suas necessidades específicas
de formação e ao seu contexto.

✓ A criação de sistemas on-line aumenta a colaboração entre escolas
e empresas e facilita a revisão e monitorização da qualidade.



COMO CONSEGUIR O SELO EQAVET?

Após conclusão do projeto em curso seremos avaliados por 
uma entidade externa (ANQEP), que nos atribuirá o selo 
EQAVET se cumprirmos os requisitos exigidos:



COMO CONSEGUIR O SELO EQAVET?

Será efetuada uma auditoria, em que irão participar 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: 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.



Questões?
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