QUADRO EQAVET
Quadro EQAVET foi concebido para melhorar a Educação e Formação
Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das
autoridades e dos operadores ferramentas comuns para a gestão da
qualidade, assentes no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria
contínua da eficiência da oferta formativa.

QUADRO EQAVET
QUAIS OS OBJETIVOS DO EQAVET?
A promoção da empregabilidade de jovens e adultos;

A mobilidade de jovens e adultos no espaço europeu;
O equilíbrio entre a oferta e a procura de competências e qualificações de jovens e adultos;

O acesso inclusivo à EFP.

QUADRO EQAVET
O quadro EQAVET assenta num ciclo de 4 fases:
PLANEAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO
e REVISÃO, cada uma delas suportada por critérios
de qualidade e respetivos descritores.

QUADRO EQAVET
Esta estrutura de garantia de qualidade pode
ser adaptada para atender as necessidades
nacionais e regionais de acordo com a
legislação em vigor.

EM QUE MEDIDA O EQAVET PODE BENEFICIAR ESCOLAS, ALUNOS E
OUTRAS ENTIDADES?
Este conjunto de ferramentas comuns para a gestão da qualidade, promovem a confiança
mútua, a mobilidade de trabalhadores e alunos, a aprendizagem ao longo da vida e a
empregabilidade no próprio país e além fronteiras, dentro do espaço europeu (UE), onde as
qualificações dos alunos sejam reconhecidas.

EM QUE MEDIDA O EQAVET PODE BENEFICIAR ESCOLAS, ALUNOS E
OUTRAS ENTIDADES?
O reconhecimento das qualificações no seio da União Europeia ajuda as entidades
formadoras a enriquecer o seu sistema de ensino
e formação, com programas mais atrativos e com

melhor reputação na União Europeia.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE EFP NO SEIO DA UNIÃO EUROPEIA?

A UE verificou que o EFP é uma ferramenta essencial para melhorar a empregabilidade

dos jovens neste novo paradigma da economia moderna que precisa, acima de tudo, de
mão-de-obra qualificada que permita assegurar

COMPETITIVIDADE e INOVAÇÃO.

O QUE ESTÁ A FAZER A UNIÃO EUROPEIA NESTE SENTIDO?
A UE está a trabalhar com os estados membros de modo a garantir que o EFP seja mais flexível e
abrangente, permitindo a inclusão de pessoas de diferentes origens e faixas etárias facilitando o
ensino e formação e permitindo o
prosseguimento de estudos e/ou o
exercício de uma atividade laboral
além-fronteiras ou no próprio país,

em distintos setores de atividade.

Apesar da adesão ser voluntária, a Escola Secundária Camilo Castelo Branco decidiu aderir à sua
implementação por:

O QUE ESTÁ A FAZER A NOSSA ESCOLA?
•

Sentir a necessidade de ver reconhecidos todos os anos de trabalho no que respeita ao EFP;

• Identificar no EQAVET um instrumento que permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e
melhorar a eficiência da oferta formativa e a qualidade das práticas de gestão;
• Considerar importante que a certificação dos seus alunos seja reconhecida na UE.

O QUE ESTÁ A FAZER A NOSSA ESCOLA?
Para dar conhecimento de todo o processo a escola criou uma nova página (EQAVET) no seu website.
Nessa página pode ser consultada:
• Documentação da ANQEP que enquadra a estrutura EQAVET;
• Documentação elaborada pela escola para o alinhamento do EQAVET (1. Documento Base, 2. Relatório do
Operador e respetivos anexos – 2.1 Plano de Melhoria e 2.2 Fonte de Evidências e 3. Manual da Qualidade) –
Elaborados na Fase de Planeamento;
• Material de divulgação e enquadramento do quadro EQAVET na realidade da Escola;
• Para garantir a transparência serão divulgados, regularmente, os instrumentos e as atividades de acompanhamento,
verificação e publicação do processo – Fases de Implementação; Avaliação/Monitorização e Revisão.

O QUE ESTÁ A FAZER A NOSSA ESCOLA?

O projeto de implementação do sistema de garantia da Qualidade EQAVET será acompanhado pela Equipa
Permanente de Acompanhamento e Monitorização constituída por (Equipa EQAVET): Márcio Pontes, Maria

José Alfaiate, Fátima Borges, António Dias, Margarida Seixas e Pedro Oliveira sob a supervisão da Diretora
da Escola. Esta equipa está subjacente à equipa de autoavaliação da Escola e tem um regimento próprio.

O QUE ESTÁ A FAZER A NOSSA ESCOLA?
A equipa EQAVET articula com stakeholders internos e externos elencados
no documento base submetido no processo de alinhamento,
nomeadamente UTAD, Câmara Municipal,
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Cáritas,
Santa Casa da Misericórdia e CFAE de Vila Real.

O QUE ESTÁ A FAZER A NOSSA ESCOLA?

A verificação de conformidade EQAVET é assegurada por peritos que
integram a bolsa de peritos externos constituída e gerida pela ANQEP. A visita in loco na
Escola será realizada no próximo dia 15 de dezembro do corrente ano letivo.

O QUE ESTÁ A FAZER A NOSSA ESCOLA?

O reconhecimento de que os sistemas de garantia da qualidade implementados pelos
operadores de EFP estão alinhados com o Quadro EQAVET resulta na atribuição, por
parte da ANQEP, I.P., do selo EQAVET.

