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O Que é o EQAVET? 

European Quality Assurance Reference Framework  

for Vocational Education and Training  
 

Quadro de Referência Europeu de Garantia da 
Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais  
(Quadro EQAVET) 



O Que é o EQAVET? 

Melhorar o Ensino e Formação Profissional (EFP) 
no espaço europeu, através da aplicação de 
ferramentas comuns para a gestão da qualidade 

Consagrado pela Recomendação de 18 de junho de 2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União 
Europeia 

ü  Documentar 
ü  Desenvolver 
ü  Monitorizar 
ü  Avaliar 
ü  Melhorar a eficiência da oferta de EFP e a 

qualidade das práticas de gestão  

Permite: 



Objetivo do Sistema de Garantia de Qualidade 

(SGQ) alinhado ao EQAVET? 

SGQ 
EQAVET 

Controlar e 
Garantir 

Resultados de 
Aprendizagem 

Envolvimento 
da 

Comunidade 
Educativa 

Melhoria 
Sustentada 

Conhecimentos 
Aptidões 

Competências 

Direção 
Docentes 

Pessoal Não Docente 
Alunos 

Parceiros 
Autarquia 

ü  Fazer aprender 
ü  Qualidade das aprendizagens 

ü  Qualidade da organização escolar 



Indicadores EQAVET selecionados pela 
ANQEP para o SGQ 

Indicador 4a 
 Conclusão dos 

Cursos 

No tempo 
previsto  

ou  

Fora do 
tempo 
previsto 

Indicador 5a 
Colocação dos 

Diplomados 

A trabalhar 

À procura de 
emprego 

Em estágios 
profissionais 

A prosseguir 
estudos 

Noutras 
situações  

Indicador 6a 
Ocupação dos 

diplomados   

A exercer 
profissões 

relacionadas 
com o curso 

e  

A exercer 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 

Indicador 6b3  
Satisfação dos 
empregadores 

Avaliação das 
competências 

dos alunos e ex-
alunos  

Planeamento e 
organização, 

responsabilidade e 
autonomia, 

comunicação e 
relações interpessoais, 
trabalho em equipa  

Sim Parcial Não Parcial Situação da 
ESPROARTE 



Objetivos da ESPROARTE 

Indicador  
4a 
 

 Conclusão dos 
Cursos 

Objetivo específico nº 1:  
Reduzir o nº de módulos em atraso  

Objetivo específico nº 2:  
Melhorar o sucesso escolar  

Objetivo específico nº 3:  
Aumento dos níveis de assiduidade  

Objetivo específico nº 4:  
Intensificar o contacto com os Encarregados 
de Educação  



Objetivos da ESPROARTE 

Indicador  
5a 
 

 Colocação dos 
diplomados 

Objetivo específico nº 1:  
Intensificar o contacto com as instituições de 
ensino superior  

Objetivo específico nº 2:  
Consciencializar os alunos para a importância 
do prosseguimento de estudos  

Objetivo específico nº 3:  
Consciencializar os EE para a importância do 
prosseguimento de estudos dos respetivos 
educandos  



Objetivos da ESPROARTE 

Indicador  
6b 
 

 Ocupação dos 
diplomados 

Objetivo específico nº 1:  
Reforçar o trabalho em rede com entidades 
empregadoras  

Indicador  
6b3 

 
 Satisfação dos 
empregadores 

Objetivo específico nº 1:  
Atualizar constantemente os conhecimentos 
técnicos ministrados e desenvolver nos alunos as 
competências pessoais e sociais apreciadas/
exigidas pelo mercado de trabalho/Ensino 
Superior.  



Atribuição de responsabilidades na implementação do SGQ da ESPROARTE 

Quem são os responsáveis? 

TODOS NÓS! 
Stakeholders 

Só é possível alcançar os 
objetivos propostos com a 
corresponsabilização de 
todos os intervenientes no 
processo educativo. 

 
 

Alunos 
 

Docentes 
 

Não Docentes 
 
 

 
Encarregados de educação 

 
Organizações parceiras 

 
Empregadores 

Instituições de Ensino Superior 
 

 

Stakeholders Internos Stakeholders Externos 



Com a implementação do SGQ o que  ESPROARTE 
espera alcançar? 

O desempenho da escola. 
A qualidade das prestações na adoção de medidas de flexibilidade 
na organização curricular. 

Os resultados de aprendizagem potenciando o desenvolvimento da 
estrutura modular, a pedagogia de projeto e o respeito pelos diferentes 
ritmos de aprendizagem, numa perspetiva mais inclusiva.  

 
Melhorar 

 

Os stakeholders internos e externos no Projeto Educativo da 
escola, estimular a autoavaliação e multiplicar os contributos para a 
melhoria contínua. 

 
Envolver 

 

Firmar o compromisso da escola com a qualidade da 

oferta do ensino profissional que oferece. 



 
 

Alunos 
 
 

Grau de satisfação com o funcionamento da organização 
Atendimento dos serviços, do acompanhamento e coordenação 
pedagógica, das instalações e equipamentos. 

Grau de satisfação com o funcionamento do curso 
Experiência enquanto aluno, relação com a comunidade escolar, 
atividades e projetos, formação em cada área, professores, 
expectativas profissionais futuras. 

 
Docentes e 

não 
docentes 

 

Grau de satisfação laboral 
Equipamentos, trabalho e tarefas atribuídas, condições laborais, 
comunicação e liderança, relações pessoais, ambiente de trabalho. 

Auscultação dos stakeholders internos da ESPROARTE 

Inquéritos de satisfação  

Grau de satisfação com o funcionamento da organização 
Lideranças, serviços, atividades. 



Auscultação dos stakeholders externos da ESPROARTE 

Inquéritos de satisfação  

 
 

Encarregados 
de Educação 

 
 

Grau de satisfação com o funcionamento organização 
Atendimento dos serviços, do acompanhamento e coordenação 
pedagógica, das instalações e equipamentos, formação oferecida, 
imagem que a escola transmite, colaboração e participação na escola, 
comunicação, satisfação geral. 

 
 

Entidades 
parceiras 

 
 

Grau de satisfação com o funcionamento organização 
Competências dos alunos e ex-alunos da escola, medidas a considerar 
para desenvolver competências necessárias ao mercado de trabalho e/
ou prosseguimento de estudos, colaboração e participação na escola, 
satisfação em geral. 



Auscultação dos stakeholders internos e 
externos da ESPROARTE  

eqavet@esproarte.net 
 

Apostar na qualidade é projetar o futuro e 
um compromisso de todos! 



Obrigada! 
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