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Enquadramento

Estratégia LISBOA
Economia baseada no 
conhecimento mais dinâmica e 
competitiva do mundo, capaz de 
garantir um crescimento 
económico sustentável, com mais 
e melhores empregos, e com 
maior coesão social

Declaração 
COPENHAGA

estratégia para melhorar o 
desempenho, qualidade e 
atratividade da EFP a fim de alcançar 

os objetivos da Estratégia de Lisboa.

EUROPA 2020
Crescimento inteligente, sustentável
e inclusivo.
novas prioridades definidas nos
objetivos estratégicos de longo
prazo (2011-2020), em Bruges.

AREA EU COMPETÊNCIAS E 
QUALIFICAÇÕES

• Aliança Europeia para a 
Aprendizagem – reforçar a 
oferta e a qualidade da 
aprendizagem em 
contexto de trabalho na 
Europa.

• Alianças de competências 
setoriais – promover a 
cooperação europeia em 
setores específicos da 
economia.

• Concursos de 
demonstração de 
competências – ex World
Skills e Euroskills.

• Melhoria dos sistemas 
nacionais de EFP pelo 
EQAVET.

• Agenda para Novas 
Competências e Empregos 
–atingir taxa emprego de 
75% entre a população em 
idade ativa até 2020

2000

2010

2010



Enquadramento

Para o Ensino e 

formação

profissional –

avaliação, 

validação e 

reconhecimento

dos resultados da 

aprendizagem.    

ECVET 2009 

SISTEMA EU DE 

CRÉDITOS 

Para a aprendizagem ao longo da 

vida

QEQ 2008 QUADRO EUROPEU 

QUALIFICAÇÕES

Transparência

das qualificações

para mobilidade

de estudo e 

trabalho.    

EUROPASS 

mobilidade

Instrumentos Europeus



Enquadramento

Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho 

PROGRAMAS DE GARANTIA DA QUALIDADE aplicam-se a Escolas 

profissionais privadas, Escolas profissionais de referência empresarial 

(escolas profissionais privadas criadas por empresas ou entidades 

empresariais) e a "Escolas profissionais públicas” que definem como os 

estabelecimentos de ensino predominantemente vocacionados para a 

oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do 

ensino não superior, que funcionam na dependência do Ministério da 

Educação e Ciência (MEC) e integram a rede pública de estabelecimentos 

de ensino



Articulação CAF Educação / EQAVET



Foco nos alunos
Capacita e envolve 

as partes 
interessadas

Cultura melhoria 
qualidade (PDCA)

Sistema holístico e 
integradoCultura de 

Autoavaliação

Decisões com base 
em factos e 
evidências

Critérios de 
Qualidade e 
Descritores 
indicativos

Comunicação das 
orientações 
estratégicas 

(missão, visão, 
objetivos)

CAF EDUCAÇÃO E 
EQAVET

Articulação CAF Educação / EQAVET

Princípios comuns



Articulação CAF Educação / EQAVET

Orientações para o modelo 
integrado



Articulação CAF Educação / EQAVET

Estrutura CAF Educação



Articulação CAF Educação / EQAVET / RAE

LIDERANÇA E GESTÃO

RAE 01–05 Liderança

RAE 06-10 Gestão

RAE 11-15 Autoavaliação e melhoria

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

RAE 16-20 Planeamento e articulação

RAE 21-27 Práticas de ensino

RAE 28-32 Monitorização e avaliação do 

ensino e das aprendizagens

RESULTADOS

RAE 33-36 Resultados académicos

RAE 37-40 Resultados sociais

RAE 41-43 Reconhecimento da comunidade

EQAVET.IQ.2.1-2.2 INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E FORMADORES

EQAVET.IQ.3.1 TX PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS

EQAVET.IQ.4.1 TX CONCLUSAO EQAVET.IQ.5.1-5.2 TX 

COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO

EQAVET.IQ.6.1-6.3 UTILIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

EQAVET.IQ.7.1 TX DESEMPREGO

EQAVET.IQ.8.1-8.2 PREVALÊNCIA GRUPOS 

VULNERÁVEIS

EQAVET.IQ.9.1-9.2 MECANISMOS PARA IDENTIFICAR 

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO NO MERCADO 

TRABALHO

EQAVET.IQ10.1 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA 

PROMOVER O ACESSO

REFERENTES 

AVALIAÇÃO EXTERNA
DESCRITORES E 

INDICADORES EQAVET

EQAVET.DI.01-08 PLANEAMENTO

EQAVET.DI.09-12 IMPLEMENTAÇÃO

EQAVET.DI13-20 AVALIAÇÃO

EQAVET.DI.21-24 REVISÃO



Articulação CAF Educação / EQAVET / RAE

Grelha de integração



Articulação CAF Educação / EQAVET / RAE

Técnicas de Autoavaliação

Recolher, 
documentar, 

avaliar 
evidências/dados

Documentar e 
apresentar 
resultados

Entrevistas

Questionários

Formulário
(Grelha de 

Auto-
Avaliação)

Focus Group

Workshop



Articulação CAF Educação / EQAVET / RAE

Instrumentos integrados

RELATÓRIO AA

1. Introdução

2. Caracterização

3. Processo AA

4. Resultados AA

5. Resultados educação 

inclusive

6. Resultados biblioteca escolar

7. Resultados avaliação 

externa

8. Metas do projeto educativo

9. Conclusões

10. Recomendações

11. Bibliografia

12. Anexos 

PLANO DE MELHORIAS

1. Enquadramento – grelha AA, 

monitorização de 

indicadores, resultados de 

inquéritos

2. Ações de melhoria

3. Comunicação e 

monitorização do PM

4. Avaliação final da AA e 

melhoria

5. Conclusões e 

recomendações



Articulação CAF Educação / EQAVET / RAE

Materiais de apoio DGAEP

– Modelo CAF Educação

– Grelha de AA

– CAF Educação - Exemplos de Práticas e Indicadores de 
Avaliação

– Estrutura do Relatório de Autoavaliação

– Estrutura do Plano de Melhorias

– Questionários de satisfação 

https://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJI
D=1B6B188E-4133-42B2-BEE4-1946B1482EDE

https://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=1B6B188E-4133-42B2-BEE4-1946B1482EDE


•Lei nº 31/2002, de 20 de 
Dezembro 

•orientações gerais para a 
autoavaliação e para a 
avaliação externa

Autoavaliação

•Decreto-Lei nº 92/2014, 
de 20 de junho

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

Qualificação
Formação
Profissional

• Implementação da CAF 
EDUCAÇÃO –
resultados da 
autoavaliação

• Desenvolvimento
Plano Melhorias

CERTIFICAÇÃO PEF 

pela DGAEP 
(Ministério Finanças)

• Implementação do Plano 
de Melhorias – resultados 
no sucesso escolar e 
organização (RCM nº 
23/2016 de 11 Abril)

• Apresentação de 
candidatura à EFQM – C2E

CERTIFICAÇÃO EFQM

pela APQ

• Implementação dos 
critérios da qualidade

•Alinhamento dos 
conteúdos pedagógicos

•Resultados através dos 10 
indicadores

CERTIFICAÇÃO 
EQAVET

pela ANQEP

Instrumentos
MODELOS

CERTIFICAÇÃO / 
RECONHECIMENTO



Articulação CAF Educação / EQAVET / RAE

Integração com os instrumentos de gestão

Desenvolvimento 
organizacional 

(Integração)

Autoavaliação 
(CAF Educação, 

EQAVET-ANQEP)
Instrumentos de gestão: PE, 
PAA, Contrato Autonomia, 

Plano Formação

Instrumentos de 
avaliação: Carta de 
Missão, Avaliação 

Diretor/a, ADD, SIADAP3

Avaliação 
Externa 

IGE

PNPSE

Projetos 
locais

Indicadores: metas curriculares, 
tx transição/conclusão, Tx

retenção/desistência,  relação 
aluno/PC,  relação aluno/docente, 
resultados dos exames nacionais, 

PISA – OCDE, EQAVET-POCH

Parcerias e projetos (cursos 
profissionais, vocacionais, PCA, 
PIEF, Erasmus, TEIP, Qualifica)

C1, C2

C1, C2, 
C3, C7

C2, C5

C2, C4, 
C6, C8

C6, C9

C1, C2



Apresentação do Projeto

• Candidaturas aprovadas – comunicar 
data de início em setembro’19;

• Orçamento conforme o número de 
cursos

• 18 meses

• Resultado: Certificação

• CAF Educação para autoavaliação

• Despesas elegíveis:

– Consultores

– Workshops

– Certificação

– Equipa interna



Apresentação do Projeto

✓ Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade 
baseada em práticas de autoavaliação; 

✓ Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da 
qualidade com os objetivos estratégicos;

✓ Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais 
componentes do Quadro EQAVET - quatro fases do ciclo de qualidade, 
critérios de qualidade EQAVET e respetivos descritores indicativos;

✓ Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados 
alcançados e refletir esse exercício na melhoria contínua das práticas de 
gestão; 

✓ Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da 
qualidade está alinhado com o Quadro europeu.

Objetivos do Projeto



Apresentação do Projeto

❖ Equipa do Projeto – Preferencialmente composta pelos
coordenadores dos cursos profissionais, em caso de
impossibilidade, devem acompanhar o projeto;

❖ Afetação da Equipa do Projeto – Cerca 1hora por semana /
por pessoa ao longo do projeto;

Equipa do Projeto EQAVET (18 meses)

Após conclusão do Projeto EQAVET – Elementos da Equipa do
Projeto EQAVET deverão integrar Equipa de Autoavaliação /
Melhoria, e continuar a monitorização dos indicadores



Apresentação do Projeto

❖ Comprometer-se com o Plano de Trabalhos;

❖ Participar nas diversas fases e atividades do Plano de Trabalhos;

❖ Desenvolver os trabalhos preparatórios das sessões presenciais com os
consultores externos e efetuar a necessária articulação com outros
colaboradores da instituição;

❖ Desenvolver atividades com os stakeholders que visem o seu
envolvimento e mobilização para com o Quadro EQAVET;

❖ Implementar as melhorias necessárias face às exigências do Quadro
EQAVET;

❖ Participar na disseminação dos resultados do projeto;

❖ Participar no processo de verificação de conformidade com o Quadro
EQAVET.

Equipa do Projeto – Responsabilidades



Apresentação do Projeto

❖ Reuniões presenciais a agendar entre as partes, de segunda
a sexta-feira, sendo que prevemos igualmente reuniões via
Skype;

❖ Será apresentado na 1ª reunião, pelo consultor que
acompanhe o projeto, o calendário com a previsão do nº de
sessões, atividades a desenvolver nas sessões e entre as
sessões;

❖ No final de cada reunião é efetuado um relatório com os
assuntos desenvolvidos e atividades a desenvolver;

Sessões de Trabalho com a Equipa do Projeto



Metodologia

4. IMPLEMENTAR

Plano de Ação: 

objetivos, estratégias, 

recursos, atividades, equipa, 

prazo, resultados, 

comunicação

Q18, M11

3. ROTEIRO

Objetivos, estratégia, 

comunicação de resultados

Fatores chave

Metodologia 5Ws + 1H

M17, M10

1. INICIO

Compreender e avaliar a 

necessidade: identificar as 

orientações

Mobilizar as partes 

interessadas: mapeamento 

da influência e recetividade

M6, M7

2. ESTADO DE ARTE

Estabelecer os objetivos e 

identificar constrangimentos

Análise SWOT, adequação 

e lacunas

M8, M9



Caraterísticas do Quadro EQAVET

• Um ciclo de garantia e melhoria da qualidade, constituído por quatro 
fases (planeamento, implementação, avaliação e revisão); 

• Quatro critérios de qualidade, aplicados às fases do ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade (um critério para cada fase do ciclo); 

• Descritores indicativos que especificam os critérios de qualidade, 
permitindo a sua “operacionalização” e que estão definidos, quer ao 
nível do sistema de EFP no seu todo, quer ao nível do operador de EFP

• Dez indicadores de referência que suportam a monitorização, a 
avaliação e a introdução de melhorias face aos objetivos e metas 
traçados.

O Quadro EQAVET integra quatro componentes fundamentais: 



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Princípios e Critérios



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Critério, foco de observação, alinhamento

- Alinhamento dos objetivos 
estratégicos com as políticas e 
estudos prospetivos disponíveis 
(C1P1);
- Participação dos stakeholders
internos e externos na definição dos
objetivos estratégicos (C1P2);
- Explicitação das componentes do 
planeamento da oferta e 
calendarização (C1P3);
- Alinhamento das atividades com os 
objetivos estratégicos (C1P4).

C1. PLANEAMENTO

C1P3 - são definidos os 
objetivos, atividades, 
indicadores e metas a médio 
(3 anos) e curto prazo (1 ano) 
e respetiva monitorização 
intercalar, parcerias, 
responsabilidades e respetiva 
calendarização.
- são estabelecidas as 
metodologias de recolha e 
análise de dados e de 
monitorização, avaliação, 
revisão e divulgação de 
resultados, e respetiva 
calendarização.



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Critério, foco de observação, alinhamento
- Diversidade de parcerias com operadores de 
EFP, e outros stakeholders Externos (atividades 
regulares, questões críticas emergentes, 
opções estratégicas na gestão da EFP) (C2I1);
- Participação dos alunos/formandos em 
projetos (local, nacional, transnacional) que 
favorecem a sua aprendizagem e autonomia 
(C2I2);
- Formação dos professores e outros 
colaboradores, com base num plano 
que tendo em conta necessidades e 
expetativas está alinhado com opções
estratégicas  (C2I3).

C2. IMPLEMENTAÇÃO

C2I1 – parcerias 
que sustentam 
atividades regulares 
e respondem a 
questões criticas 
emergentes e 
viabilizam opções 
estratégicas
C2I3 –
aquisição/reforço 
de competências, 
com base no plano 
de formação



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Critério, foco de observação, alinhamento

- Utilização dos descritores EQAVET/práticas de 
gestão, dos indicadores EQAVET, e de outros 
que possibilitam a monitorização intercalar, das 
atividades e resultados da EFP (C3A1);
- Monitorização intercalar dos objetivos e metas
e identificação atempada das melhorias a 
introduzir na gestão da EFP (C3A2);
- mecanismos de alerta precoce para 
antecipação de desvios face aos objetivos 
traçados (C3A3);
- Participação dos stakeholders internos e 
externos na análise dos resultados e na 
consensualização das melhorias (C3A4).

C3. AVALIAÇÃO

C3A1 e C3A2 –
avaliação das 
atividades 
implementadas e 
dos resultados 
alcançados



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Critério, foco de observação, alinhamento

- Revisão do que foi planeado, 
através da adoção de melhorias
com base nos resultados da 
avaliação da EFP e da satisfação dos 
stakeholders internos e externos 
(C4R1);
- Revisão das práticas através da das
melhorias, a partir da análise dos 
resultados apurados (C4R2);
- Disponibilização no sítio 
institucional dos resultados da 
avaliação e de revisão (C4R3).

C4. REVISÃO

C4R1 – a adoção de melhorias 
que passam por medidas 
preventivas e corretivas assim 
como por medidas alternativas 
que configuram novas soluções, 
face às práticas em uso.
C4R2 – as melhorias 
consensualizadas são 
introduzidas, mais do que uma 
vez por ano, em função dos 
resultados da monitorização
C4R3 – os resultados da revisão 
são, mais do que uma vez por 
ano, tornados públicos



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Critério, foco de observação, alinhamento

- Participação dos stakeholders
internos e externos num diálogo 
continuado sobre a qualidade da 
oferta de EFP e a sua melhoria 
contínua (C5T1);
- Disponibilização de informação, 
sobre a melhoria contínua da oferta 
de EFP, na rede interna e sítio 
internet da instituição (C5T2).

C5. DIÁLOGO

C5T1 - O diálogo desenvolve-
se no decurso do ano no 
âmbito de reuniões ou outras 
sedes de diálogo, segundo 
agenda previamente 
concertada e divulgada, para 
além do que ocorre nos 
órgãos onde têm assento.
C5T2 – informação 
atualizada, mais do que uma 
vez por ano, sobre a melhoria 
contínua da oferta, para 
consulta dos stakeholders



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Critério, foco de observação, alinhamento
- Aplicação do ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade, num processo em 
que as
suas fases se sucedem repetidamente, 
na gestão da oferta de EFP (C6T1);
- Aplicação do ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade na gestão global e
intermédia da oferta de EFP, em função 

da monitorização intercalar dos objetivos
e da duração própria das atividades 
envolvidas (C6T2);
- Visibilidade nos documentos 
orientadores da aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da qualidade na 
gestão da oferta de EFP (C6T3).

C6. CICLO DE MELHORIA

C6T1 - de forma sequencial 
as fases de planeamento, 
implementação, avaliação e 
revisão às atividades que 
desenvolve na gestão da 
oferta, sendo que a revisão 
informa o planeamento do 
ciclo seguinte.
C6T2 – na gestão global (a 3 
anos) e intermédia (a 1 ano 
e durante o ano)



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Avaliação por graus de alinhamento

Alinhamento INICIADO

Lacunas e insuficiencias no processo

Alinhamento CONSOLIDADO

Desenvolvimento conseguidos e 

incorporados nas práticas regulares 

de gestão

Alinhamento AVANÇADO 

Integra desenvolvimentos conseguidos

1

2

3



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Tipos de Selos

4 ou mais critérios
avaliados no GRAU 2 

ou 3. 
ATRIBUÍÇÃO DE SELO 

3 ou mais critérios
avaliados no GRAU 1 
ATRIBUÍÇÃO DE SELO 
CONDICIONADO A 1 

ANO 



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Certificação EQAVET

CERTIFICAR
A certificação dos sistemas de garantia da qualidade como sistemas EQAVET 
consiste na atribuição de um Selo de Conformidade EQAVET, com base na 
informação constante do Relatório do Auditor e de acordo com Regulamento 
próprio.

ANALISAR
A análise da informação disponibilizada pelos operadores e pelos auditores tem 
em vista a avaliação sistémica, a nível nacional, da qualidade da oferta de EFP, 
por referência aos indicadores selecionados.

DIVULGAR
Esta informação, bem como a indicação dos operadores aos quais foi atribuído o 
Selo de Conformidade EQAVET, é divulgada na área pública da página da 
internet dedicada à garantia da qualidade na educação e formação profissional 
(www.qualidade.anqep.gov.pt).



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Processo de verificação de conformidade

• Atribuição do selo EQAVET a três anos ou a atribuição do selo EQAVET 
condicionado a um ano



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Peritos externos

• As instituições de ensino superior que colaboram com a ANQEP, I.P. 
indicam quais os peritos externos - docentes ou investigadores 

• Experiência no domínio da gestão de sistemas de garantia da qualidade 
e/ou da avaliação da implementação de sistemas de garantia da 
qualidade, preferencialmente com experiência e/ou conhecimentos no 
âmbito do ensino profissional

• Dois peritos, um assume coordenação

• Analisar documentos, enviar compromisso de honra com agendamento do 
dia

• Conduzir a visita com guião de perguntas, avaliar segundo os critérios e 
resultados evidenciados nos indicadores, recomendar a atribuição ou não 
do selo EQAVET à ANQEP

• 30 dias para redigir relatório de verificação



Caraterísticas do Quadro EQAVET

Processo de verificação da conformidade

PREPARAÇÃO

VISITA IN LOCO

RELATÓRIO

Agendamento e identificação dos interlocutores 

que participam nas reuniões e painéis

AGENDAMENTO

Desenvolvimento da visita

VISITA

Análise e preparação da visita 

pela equipa de verificação.

ANÁLISE DOCUMENTAL

Preparação do relatório que inclui 

proposta de atribuição ou não

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

DECISÃO

Tomada de decisão pela 

ANQEP. 

DOCUMENTOS

Preparação e disponibilização 

dos documentos modelo 

Documentos, agendamento e relatório na 
plataforma do site área reservada 

(http://212.55.145.76/garantiaqualidade/#/login)



Fases do Projeto “Alinhamento EQAVET”

Cronograma



Fases do Projeto “Alinhamento EQAVET”

A - Definir e planear o processo de alinhamento 
com o Quadro EQAVET

B - Desenvolver o processo de alinhamento com 
o Quadro EQAVET

C - Relatar o processo de alinhamento com o 
Quadro EQAVET



Instrumentos da Implementação EQAVET

1
• Documento Base

2
• Plano de Ação

3
• Implementação

4
• Indicadores selecionados 

5
• Relatório do Operador

6
• Solicitação de verificação de conformidade  (ANQEP)



Indicadores EQAVET

O Quadro EQAVET inclui um conjunto vasto e complexo de 
indicadores que muito dificilmente podem ser trabalhados em 
simultâneo, com a profundidade e o rigor adequados.

Deste modo, num primeiro ciclo de implementação é trabalhado 
um conjunto reduzido de indicadores que, numa abordagem de 
processo-produto/resultado, permite a obtenção de informação 
que sustente a fase de revisão no processo cíclico de melhoria 
contínua da oferta de EFP.



Indicadores EQAVET

Segue-se descrição dos indicadores de qualidade pretendidos:

Indicador n.º 4: Taxa de conclusão em cursos de EFP
Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP 
inicial (isto é que obtêm uma qualificação) em relação ao total dos 
alunos/formandos que ingressam nesses cursos.

Indicador n.º 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
a) Proporção de alunos/formandos que completam um curso de 
EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo 
nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (incluindo frequência de estágios 
profissionais) 



Indicadores EQAVET

Indicador n.º 6: Utilização das competências adquiridas 
no local de trabalho 

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de 
EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o 
curso/Área de Educação e Formação que concluíram.

b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os 
formandos que completaram um curso de EFP



Indicadores EQAVET

Plataforma EQAVET

• Função OPERADOR

• Código SIGO

Registo Indicador EQAVET

Anexo 3 conclusão dos cursos 4 a)

Anexo 4 colocação após conclusão dos cursos 5 a)

Anexo 5 diplomados a exercer profissões relacionadas com o 
curso

6 a)

Anexo 6A Total diplomados avaliados pelo empregador 6 b3)

Anexo 6B Satisfação dos empregadores relativamente às 
competências dos diplomados

6 b3)



Indicadores EQAVET

Satisfação dos empregadores 



Próximos passos

1. Efetuar registo no site na

ANQEP:
http://212.55.145.76/garantiaqualidade/#/login

Nota: Caso não seja possível o acesso, enviar email para

garantia.qualidade@anqep.gov.pt indicando nº SIGO e nome

da entidade formadora, nome, cargo, e-mail e telefone do

interlocutor responsável pela implementação do projeto da

garantia da qualidade

http://212.55.145.76/garantiaqualidade/#/login
mailto:garantia.qualidade@anqep.gov.pt


Próximos passos

2. Identificar e disseminar pela Equipa de Projeto os materiais

de apoio:

(http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp)

3. Prioridade à análise do “Guia para o Processo de

Alinhamento com o Quadro EQAVET – ANQEP, Dezembro

de 2018”;

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp


Próximos passos

4. Identificar partes interessadas relevantes, no âmbito do 

“Alinhamento EQAVET” (Exemplo: Alunos; EE; Empregadores; 

Parceiros de Estágios; Outros Parceiros; PD; PND); (Fase A1)



Próximos passos

5. Diagnóstico (indicadores)

Indicador Monitoriza

do? (S/N)

Ferramentas / 

metodologias 

utilizadas
Indicador n.º 4 do EQAVET: Percentagem de alunos/formandos 

que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma 

qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que 

ingressam nesses cursos.
Indicador n.º 5 do EQAVET: Proporção de alunos/formandos que 

completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, 

em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no 

período de 12-36 meses após a conclusão do curso.
Indicador n.º 6 do EQAVET a) Percentagem de alunos/formandos 

que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e 

Formação que concluíram.
Indicador n.º 6 do EQAVET b) Percentagem de empregadores que 

estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso 

de EFP.



Próximos passos

6. Indicadores (Desafios na monitorização)

Indicador n.º 5 do EQAVET: Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP 
e que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros 
destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso;

Indicador n.º 6 do EQAVET a): Percentagem de alunos/formandos que completam um curso 
de EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de 
Educação e Formação que concluíram;

Indicador n.º 6 do EQAVET b): Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os 
formandos que completaram um curso de EFP;

✓ Definir estratégias para assegurar a relação com os alunos após saírem (Ex. Será 
necessário questionar alunos de 3.º ano, finalistas de 2018/2019, 12 meses após 
conclusão do curso)

✓ Definir estratégias para auscultar regularmente os principais empregadores dos 
seus ex-formandos
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