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O que é o EQAVET?

É o quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para o Ensino e a 
Formação Profissionais - EFP(2009).
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ANQEP

Responsável pela promoção, acompanhamento e 
apoio à implementação do Sistema de Garantia dos 
processos formativos e dos resultados obtidos pelos 
alunos pretende abranger não apenas as EP como 
também as restantes tipologias de operadores de 
EFP.
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Para que serve o EQAVET?

Ajudar os estados 
membros, entidades 
formadoras e outras 
organizações a:

Documentar

Desenvolver

Monitorizar

Avaliar

Melhorar
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O Quadro EQAVET

Promove uma cultura  de melhoria contínua da qualidade, assente na aferição de 
dados qualitativos e quantitativos

Foi desenhado tendo em consideração o contexto do EFP

Confere grande centralidade à participação dos stakeholders (partes 
interessadas) nos processos de melhoria contínua da qualidade da oferta de EFP
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Em que se baseia o EQAVET?

Num ciclo de garantia 
de qualidade de 4 
fases:

6



Princípios EQAVET

Visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão e educação 
profissional

Envolvimento dos Stakeholders internos e externos

Melhoria contínua da EFP, utilizando os indicadores selecionados
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Stakeholders
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Internos
Alunos

Docentes

Não Docentes

FORAVE

EPTVA

Direção Pedagógica

Externos
Encarregados de Educação

Parceiros institucionais

Parceiros empregadores

Entidades de acolhimento



Indicadores EQAVET

Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador de processo-
produto-resultado)

a) % de alunos que completam o curso/alunos que ingressaram 
no curso

Indicador Nº4
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Indicadores EQAVET

Taxa de colocação após conclusão (indicador de resultado)

a) % de alunos que estão no mercado de trabalho ou em 
formação/alunos que concluíram o curso

Indicador Nº5
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Indicadores EQAVET

Utilização das competências adquiridas no mercado de trabalho 
(indicador de resultado)

a) % de alunos que completam o curso e trabalham na área/alunos 
que completam o curso

b3) % de empregadores que estão satisfeitos com os formandos

Indicador Nº6
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Tarefas ao longo do processo

Construção do documento base

Plano de ação para a implementação do alinhamento do sistema

Plano de envolvimento dos Stakeholders internos e externos 

Execução do plano de ação

Recolha de dados dos indicadores

Elaboração do Relatório do Operador

Solicitação de verificação de conformidade do Alinhamento do Sistema

Verificação de conformidade – Cerificação EQAVET
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Objetivo da FORAVE
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