
EQAVET 

QUADRO  DE  REFERÊNC IA

EUROPEU  DE  GARANT IA  DA

QUAL IDADE  PARA  A

EDUCAÇÃO  E  FORMAÇÃO

PROF ISS IONAL

O que é o EQAVET?

O Quadro EQAVET foi concebido para promover
a qualidade do EFP, colocando à disposição das

autoridades e dos operadores ferramentas
comuns que garantam a gestão da qualidade

neste âmbito 
 

Princípios

Visão estratégica e visibilidade dos

processos e resultados na gestão da

EFP*;

Envolvimento dos stakeholders
internos e externos;

Melhoria contínua da EFP utilizando

os indicadores selecionados;

Utilização das quatro fases do ciclo

de qualidade.

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

https://www.eqavet.eu

Saiba mais sobre EQAVET em:

Saiba mais sobre a EPDRA e o seu processo de

alinhamento com o EQAVET em:

www.epdra.pt

Visite-nos em:
 

Escola Profissional de

Desenvolvimento Rural de Abrantes

Herdade da Murteira

2200-681 MOURISCAS

Telf.: 241870020/962301902

Fax: 241870028

Email: geral@epdra.pt 

Site: www.epdra.pt

*EFP - educação e formação profissional

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


Promover uma cultura de garantia e melhoria

contínua da qualidade por parte dos

operadores de EFP baseada em práticas de

autoavaliação;

Garantir a articulação da política de garantia e

melhoria contínua da qualidade com os

objetivos estratégicos dos operadores/

instituições de EFP;

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 sobre a atividade desenvolvida e

refletir esse exercício na melhoria contínua

das práticas de gestão da EFP;

Obter o selo EQAVET que comprova que o

sistema de garantia da qualidade do operador

de EFP se encontra alinhado com o Quadro

Europeu.

O processo de alinhamento com o Quadro
EQAVET prossegue os seguintes objetivos:

Objetivos Ciclo da Qualidade
do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade 

para a Educação e Formação Profissional

Planeamento
Visão estratégica partilhada 

pelos stakeholders e 

inclui as metas/objetivos, 

as ações a desenvolver 

e os indicadores adequados.

Implementação
Conceção dos planos de ação 

que assegurem o cumprimento

das metas e objetivos definidos.

Avaliação

Recolha e tratamento de 

dados que sustentem uma 

avaliação fundamentada 

dos resultados.

Revisão

Utilização dos resultados 

da avaliação para a elaboração 

de planos de melhoria 

adequados.

Indicadores

Taxa de conclusão 

Taxa de colocação 

após conclusão de cursos 

Utilização das competências
 adquiridas no local de trabalho 


