Quadro de Referência Europeu de
Garantia da Qualidade para a Educação
e Formação Profissionais (Quadro
EQAVET)
O que é? Modelo para garantir a
qualidade das escolas profissionais que
segue determinados critérios e
indicadores

Indicadores que serão registados
• Taxa de conclusão em cursos de EFP

– a) 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.

• 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.

• 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.
– b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os
formandos que completaram um curso de EFP.

Novo Indicador
• Taxa de desistência, transferência e anulação de
matrícula. Como forma de obter uma análise
mais detalhada do principal problema do ensino
profissional na escola, a elevada taxa de
desistência, foram criados os seguintes
indicadores:
–
–
–
–

a) Percentagem de alunos desistentes por ano
b) Percentagem de transferência no 10º ano
c) Percentagem de anulação de matrícula no 10º ano
d) Percentagem de alunos maiores no momento da
anulação da matrícula

Documentos em discussão(por ordem
cronológica):
• Plano de Melhoria dos Indicadores 2015 – falta Pedagógico
• Registo dos Indicadores 2015 – registo do novo indicador de
desistência (2012-2015 e 2013-2016 ) a dar a conhecer.
• Plano de Melhoria do Indicador de Desistência (Julho 2016) a
discutir.
• Relatório do Operador Julho 2016 (documento que serve de
base à candidatura à certificação) com respectivos anexos: as
Fontes de Evidência e o Plano de Melhoria da Gestão que
responde às fragilidades detectadas
• Referencial de Auto-Avaliação: documento com os critérios
de análise e revisão de todos os documentos estruturadores
do EQAVET

Documentos em discussão (ordem
cronológica)
• Novo ciclo:
– Documento Base 2016 (visão geral do processo) –
todas as instituições receberam recomendações
de melhoria do seu Documento Base.
– Anexo ao Documento Base sobre
Empregabilidade Futura 2016
– Plano de Acção 2016 (quem faz o quê quando) –
dependente da aprovação dos anteriores
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