


Olá! O que é
EQAVET? 

O EQAVET é um instrumento adotado 
de forma voluntária pelos Estados 
Membros da União Europeia, que lhes 
permite documentar, monitorizar, 
avaliar e melhorar a eficiência da 
oferta de Educação e Formação 
Profissional (EFP).



Trata-se de um ciclo de garantia e melhoria da 
qualidade. É constituído por quatro fases: 
Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão.
Este quadro de garantia de qualidade pode ser adotado 
para responder às necessidades dos sistemas nacionais 
ou regionais e/ou apoiar as instituições de EFP de 
acordo com a legislação e práticas nacionais.



COMO É QUE O QUADRO 

EQAVET BENEFICIA AS INSTITUIÇÕES 

DE EFP, ALUNOS E OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES?



O quadro EQAVET tem como objetivos:

- melhorar a empregabilidade dos alunos assim como as oportunidades 

de mobilidade laboral, nacional ou internacional, através do  

reconhecimento da sua formação e qualificações;

- desenvolver os níveis de competência e reduzir o desemprego;

- promover a EFP de qualidade, com maior probabilidade de responder 

às necessidades do mercado de trabalho, incentivando e facilitando a 

cooperação entre as instituições de EFP e os empregadores;

- dar ênfase ao cumprimento das expectativas dos alunos melhorando a 

qualidade da EFP de forma a aumentar a empregabilidade, combinando a 

procura de formação com a oferta de trabalho e dando melhor acesso à 

formação e ao longo da vida (especialmente para os grupos vulneráveis);

- promover o reconhecimento mútuo de qualificações entre os Estados 

Membros da União Europeia;

- auxiliar as instituições de EFP a enriquecer a sua oferta formativa, a 

tornar os cursos mais atrativos e a aumentar a sua reputação europeia.



Quais os motivos 
da implementação do EQAVET 

na Escola Secundária 
José Falcão?  



A nossa escola encontra-se a desenvolver o projeto de 
implementação do Quadro EQAVET, tendo por objetivos 
melhorar a Educação e a Formação Profissional através 
da colaboração dos seus 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 da 
Educação e Formação profissional.
O reconhecimento da sua implementação e alinhamento 
com o Quadro EQAVET, pelos operadores da Educação 
e Formação Profissional, resultará na atribuição, por 
parte da ANQEP, I.P., do selo EQAVET.
Por forma a que possamos concretizar a missão a que 

nos propomos, convidamos a comunidade educativa e os 
nossos parceiros a participar neste processo que visa a 
melhoria da eficiência da oferta de Ensino e Formação 
Profissional na nossa Escola.




