
Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da  Qualidade para a

Educação e Formação  

Profissionais

(Quadro EQAVET)



O ensino profissional no  

Agrupamento de Escolas de  

Vagos



O que é o

EQAVET?



Modelo que a UE tem para garantir a  

qualidade das escolas que têm ensino  

profissional, que segue critérios e  

indicadores aplicados em outras escolas na  

Europa.



EQAVET é uma estrutura europeia para assegurar a

qualidade do ensino profissional nos países membros.



Ajuda as escolas dos 

estados membros a

documentar,

desenvolver, monitorizar, 

avaliar e a melhorar a 

qualidade do  ensino

profissional.



Baseia-se num ciclo de garantia de qualidade de quatro fases.



Garante um ensino profissional de qualidade e maior  

probabilidade de satisfazer as necessidades do mercado de  

trabalho.



Suporta o

reconhecimento  

mútuo de

qualificações  

entre Estados-

Membros da UE

tornando a formação  

mais atrativa e  

abrangente.



Porque é que o 

ensino  

profissional é 

importante na  

europa?



A união europeia identificou o ensino profissional/vocacional  

essencial para os jovens que trabalham numa economia moderna  

como forma de promover o emprego jovem.



O ensino profissional está a ajudar a europa a

permanecer competitiva e inovadora. Assim  

como a facilitar o emprego jovem.



EQAVET – COMO É IMPLEMENTADO?

 Pressupõe a divulgação por todos os

intervenientes

no Ensino e Formação Profissional ;

 Necessita do envolvimento desses 

intervenientes  (internos e externos):

 Mede-se através de definição e monitorização de
indicadores.



O QUE VAMOS MEDIR, PARA MELHORAR?

 Taxa de conclusão nos cursos profissionais; Indicador  4a

 Taxa de colocação após conclusão de cursos profissionais;

Indicador 5a

 Utilização das competências adquiridas no local de trabalho;

 Indicador 6

 Percentagem de alunos que concluem o curso e que 

exercem profissões relacionadas – Indicador 6a

 Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os  

alunos que saíram dos cursos profissionais. 6b



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 acolhedoras de estágio, entidades  

empregadoras.



Obrigada!

A equipa EQAVET:  

Professoras:

• Dina Rocha (coordenadora do EQAVET)

• Virginia Russo (coordenadora da Oferta 

Formativa)


