
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO TAIPA  

FREAMUNDE



O Agrupamento de Escolas D. António Taipa iniciou, o caminho para a implementação de sistemas

de garantia da qualidade alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade

para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET) que foi concebido para melhorar a

Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu. Este quadro assenta num conjunto de

ferramentas comuns para a gestão da qualidade com base numa forte articulação entre os

diferentes stakeholders e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria contínua da

eficiência da oferta.



Ciclo EQAVET

A implementação deste quadro 

pressupões várias fases. 

- Planeamento;

- Implementação

- Avaliação

- Revisão



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

INTERNOS EXTERNOS

Responsáveis pela gestão escolar Parceiros

Docentes e não docentes Empregadores

Técnicos Especializados Autarquias

Alunos e ex-alunos Entidades de Acolhimento da FCT

Encarregados de Educação



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.

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. 



RESULTADO ESPERADO

Obter o selo EQAVET que será atribuído por uma entidade externa (ANQEP), após

avaliação do cumprimento dos requisitos exigidos.

PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

Na página da escola encontram toda a informação sobre o EQAVET.

http://aefreamunde.com/index.php/eqavet

http://aefreamunde.com/index.php/eqavet



