EQUIPA EQAVET
RESULTADO ESPERADO

Agrupamento de Escolas
D. António Taipa—Freamunde

Obter o selo EQAVET que será atribuído por
uma entidade externa (ANQEP), após avaliação do cumprimento dos requisitos exigidos.

QUADRO EQAVET

PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
Como garante da transparência do sistema de
garantia da qualidade, implementado ou a
implementar, deverão ser publicitados, junto
de todos os intervenientes no processo de
certificação da qualidade, os objetivos da instituição e as metas para os atingir, as estratégias e os responsáveis pela sua operacionalização, os timings definidos, a avaliação do
processo e dos resultados, os planos de melhoria implementados e, finalmente, a avaliação da própria revisão.

CONTACTOS:
Praceta da Escola Secundária, 21
4590-314 Freamunde
Tel: 255 880 510 - 255 880 730
Fax: 255 870 280
Correio eletrónico: ebsfreamunde@gmail.com

EQAVET—Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais
EQAVET—Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais
EQAVET
“O Quadro EQAVET, instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009,
foi concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição
das autoridades e dos operadores de EFP ferramentas comuns para a gestão da qualidade assentes numa forte articulação entre os diferentes stakeholders (decisores políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, alunos/
formandos, profissionais de EFP e de orientação, encarregados de educação, empresários e outros parceiros sociais)
e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria
contínua da eficiência da oferta.”
(em Guia para o Processo de Alinhamento com o Quadro
EQAVET)

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Divulgação para todos os intervenientes;



Envolvimento de todos os intervenientes;



Definição e monitorização de indicadores de desempenho.

OBJETIVO GERAL
Documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar
a eficiência da oferta de EFP e a qualidade das práticas de
gestão.

INTERVENIENTES

INDICADORES PARA AVALIAR
1) Taxa de conclusão em modalidades de EFP


Nº de formandos que concluíram com êxito cada modalidade;



Nº de formandos que abandonaram cada
modalidade.

2) Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP


Informação sobre o destino dos formandos após a conclusão da formação;



Proporção de formandos empregados
após a conclusão da formação.

CICLO EQAVET

3) Utilização das competências adquiridas no
local de trabalho


Informação sobre o emprego obtido pelos
formandos após conclusão da formação;



Taxa de satisfação dos formandos e dos
empregadores com as competências/ qualificações adquiridas.

