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O relatório EQAVET (2013) conclui haver 
espaço para melhorias em apoiar os pres-
tadores de EFP a: 
 
 Identificar áreas de melhoria para a 

garantia de qualidade e implementar 
sistemas de garantia da qualidade 
em conformidade com a recomenda-
ção EQAVET; 

 

 Introduzir sistemas de autoavaliação 

PORQUÊ  eQvet-us? 

A QUE NECESSIDADES RESPONDE O 
PROJECTO  eQvet-us? 

Os prestadores de EFP precisam de: 
 

 Ter um quadro atualizado e conjunto de 

ferramentas práticas que consistem na 

documentação detalhada de: guias, fer-

ramentas de autodiagnóstico, boas práti-

cas, estratégias para a implementação 

de sistemas de garantia de qualidade 

sustentáveis; 

 

 Diretrizes para competências escaláveis 

Eco e formação sustentável e avaliação a 

fim de determinar o retorno do investi-

mento em programas de EFP, um indica-

dor para a eficácia do programa. 
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eQvet-us metodologia de avaliação da 

aprendizagem entre pares, para avaliação dos 

formandos da qualidade dos programas, como 

parte do desenvolvimento sustentável: 

 Metodologia de competências escaláveis Eco e 

avaliação sustentável da formação eQvet-us, com o 

desenvolvimento de quatro níveis de avaliação: 

 reação, 

 aprendizagem, 

 comportamento, 

 avaliação de impacto via análise dos efeitos da 
formação sobre o negócio com base no 
desempenho dos formandos. 

 Implementação e teste da metodologia de 
avaliação entre pares eQvet-us  
 

 Guia de recomendações eQvet-us para o 

desenvolvimento de competências Eco e a 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Acções de divulgação: 

 Ações piloto nacionais de enquadramento e 

partilha de instrumentos em cada país parceiro 

eQvet-us - apresentação um dia, 

demonstrações e partilha de resultados da 

execução do projeto;  

 

 Seminários nacionais sobre a metodologia 

eQvet-us para competências Eco e formação 

sustentável em cada país parceiro; 

 

 Conferência final na Roménia . 

RESULTADOS 

Uma solução inovadora, de acordo com as 

novas recomendações EQAVET, o quadro de 

referência eQvet-us para o desenvolvimento 

sustentável: 

 Quadro de referência eQvet-us  - 

indicadores  para a criação/monitorização 

de sistemas de garantia de qualidade em 

diferentes áreas orientadas para os 

prestadores de EFP assente nos 3 pilares 

do desenvolvimento sustentável: social, 

económico e ambiental; 

 Guia prático eQvet-us - guia para a 

implementação, avaliação, revisão e uma 

ferramenta de autodiagnóstico; 

 Implementação e teste do quadro de 

referência  eQvet-us e guia prático  nas 

organizações parceiras; 

 Guia de recomendação eQvet-us com 

atividades relacionadas com a 

manutenção dos sistemas de garantia de 

qualidade implementadas por 

prestadores de EFP: boas práticas, 

SOBRE eQvet-us 
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OBJECTIVOS 

Desenvolver o Quadro de Referência e 
Guia prático  eQvet-us no âmbito do 
EQAVET; 
Desenvolver o modelo de avaliação 
inovador para quatro níveis de 
competências escaláveis Eco e para a 
avaliação dos formandos que participam 
em programas de formação como uma 
ferramenta para avaliar e validar o 
retorno do investimento em programas 

de EFP.. 
 

DESTINATÁRIOS 

 Organizações Prestadoras de  
Educação e Formação e 
Profissional; 

 Autoridades em EFP; 

 Organizações consultoras/ 
Organismos de certificação de 
sistemas de gestão de qualidade; 

 Formadores, Especialistas  em 

qualidade, etc.  


