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Implementação do Sistema de Garantia da Qualidade em linha com o 
Quadro EQAVET  

17 SETEMBRO 2020 
(Sessão de esclarecimento 

para alunos) 

“O futuro começa aqui… com rigor, 

excelência e cidadania! 

                                       Projeto Educativo  AES 

                                            (2018/ 2021) 
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O Ensino Profissional no AES 

2020 
2023 2015 

2018 

2017 
2020 

TRCP – 13  
TAGD – 9 

TPC – 10 
TGEI – 8  

T Turismo – 8   2014 
2017 

TCMRPP – 13  
TPC – 9 
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Terminei o curso …e depois? 

2014/ 17 2015/ 18 2017/ 20 

96 % 100 % 94 % 

2014/ 17 2015/ 18 2017/ 20 

25% 14,3 % 22,2 % 

2014/ 17 2015/ 18 2017/ 20 

% % % 

Taxa de conclusão 
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EQAVET… o que é? 

Quadro de Referência Europeu de Garantia da 
Qualidade para o Ensino e a Formação 
Profissional 

…concebido para melhorar a Educação e 

Formação Profissional no espaço europeu. São 

disponibilizadas ferramentas comuns para a 

gestão de qualidade, baseadas numa forte 

articulação entre todas as partes envolvidas. 
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EQAVET… o que é? 

Ajuda os Estados-membros da União Europeia a… 

…a Educação e Formação Profissional (EFP) 
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Objetivos do EQAVET 

  

Promover a transparência do EFP 

 

        Facilitar a mobilidade 

        (de estudantes/formandos e trabalhadores no 
mercado   nacional e europeu) 

   Incentivar a aprendizagem ao longo da vida 
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EQAVET - que desafios? 

Estabelecer padrões de qualidade 
válidos para toda a U.E. 
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EQAVET - que vantagens? 

Satisfação dos 
stakeholders e 

melhoria continua 

Otimização da 
comunicação 

Melhoria 
das 

práticas 

Reconhecimento 

internacional 
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Ciclo da Garantia da Qualidade 

Implementar 

Planear 

Rever 

Avaliar 

Melhorar 
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Participação dos alunos no processo de certificação 

 Participação em reuniões/ sessões de esclarecimento; 

 Preenchimento de inquéritos; 

 Participação em entrevistas; 

 Resposta a questionários de satisfação; 

 Apresentação de sugestões. 
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Calendarização do Processo de Implementação 

julho a agosto – recolha de dados; 

setembro a abril – definição de plano de ação (realização de 
workshops, inquéritos e questionários); 

maio a junho – tratamento dos elementos recolhidos; auditoria 
interna, ajustamentos para realização de auditoria de certificação; 

julho a dezembro - acompanhamento, validação  do sistema e 
certificação 
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Perspetivas futuras 

1. O EQAVET é um processo de aprendizagem. 

2.  Empenho dos alunos, docentes, não docentes e entidades. 

3.  Reconhecimento alcançado nas entidades. 

4.  Investimento contínuo no ciclo da qualidade. 

5.  Alinhamento com os interesses dos alunos e entidades. 

6.  A eficácia e a qualidade tem por base propósitos partilhados, trabalho em equipa e o envolvimento 

dos stakeholders. 

7.  Satisfação dos formandos na empregabilidade e/ou prosseguimento de estudos. 

8.  Capacidade de adaptação e motivação para os desafios. 
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Equipa EQAVET do Agrupamento de Escolas de Sardoal 

Paula Cristina da Costa Santos 

Pedro Miguel Lourenço da Costa Neves 

Margarida Bolas 

Margarida Maria Rosa Mata 
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Questões/ Dúvidas? 


