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O QUE É O EQAVET?

O Quadro EQAVET é o Quadro de Referência Europeu de Garantia da 

Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais. 

É um instrumento para ajudar os Estados Membros a:

DOCUMENTAR DESENVOLVER MONITORIZAR AVALIAR MELHORAR



OBJETIVOS?

Assegurar a qualidade e a atratividade do Ensino Profissional.

 Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade por

parte dos operadores de Ensino Profissional baseada em práticas de

autoavaliação.

 Reconhecimento das competências e qualificações no espaço

europeu, quer para prosseguir estudos, quer para trabalhar, aumentando a

mobilidade de alunos/ formandos e trabalhadores.



COMO É GARANTIDA A QUALIDADE ?
O ciclo de qualidade do EQAVET, inclui quatro fases interligadas:



COMO?

Com base em 3 indicadores:

 taxa de conclusão do curso 

 taxa de colocação dos diplomados no mercado de trabalho/ 

prosseguimento de estudos

 utilização das competências adquiridas no local de trabalho



QUE FIZEMOS ATÉ AGORA?
 Diagnóstico (recolha de dados desde  triénio 2014-2017)

 Sessões com stakeholders (internos e externos)

 Estabelecimento de metas para os indicadores a 1 e 3 anos

 Documento Base (visão estratégica da EPA, realidade atual, atribuição de 

responsabilidades e envolvimentos dos stakeholders)

 Plano de Ação (atividades a desenvolver, calendarização, pessoas e  Plano de Ação (atividades a desenvolver, calendarização, pessoas e 

responsabilidades, recursos e resultados esperados )

 Implementação

 Relatório do operador (apresentação do sistema 

de garantia da qualidade adotado e a fundamentação 

da sua conformidade com os princípios EQAVET)

 Solicitação de verificação de conformidade



E AGORA?

 Verificação de conformidade dos sistemas de garantia da qualidade com 

o Quadro EQAVET

 Avaliação do grau de alinhamento por peritos em visita à EPA

 Obtenção do selo EQAVET

SÓ POSSÍVEL COM O APOIO DE TODA A 

COMUNIDADE EDUCATIVA


