
 

A conclusão do relatório da Secretaria EQAVET em 2013 é 

que existe espaço para melhorias no apoio a prestadores de 

educação e de formação: a) identificar áreas de melhoria 

para a garantia de qualidade e implementar sistemas de 

garantia da qualidade em conformidade com a 

recomendação EQAVET; e b) instituir ou desenvolver 

sistemas de autoavaliação. 

O projeto eQvet-us, financiado no âmbito do programa 

Erasmus +, Acão-chave Cooperação para a Inovação, campo 

Parcerias Estratégicas para a educação e formação 

profissional, está principalmente preocupado com este tema. 

Com as nossas Newsletter gostaríamos de informá-lo 

regularmente sobre o desenvolvimento e a continuidade do 

projeto. 

O projeto Europeu „eQvet-us - European Quality Assurance 

in VET towards new Eco Skills and Environmentally 

Sustainable Economy”, começou em setembro de 2014. A 

qualidade é um requisito para gerar confiança nas 

qualificações e os prestadores de EFP têm a necessidade de 

estabelecer e implementar sistemas de garantia de qualidade 

na área do desenvolvimento sustentável desenvolvimento, 

no âmbito do quadro EQAVET. É igualmente necessário 

determinar o retorno do investimento em programas de EFP, 

o que significa medir a eficiência do programa como um 

indicador da qualidade do prestador de EFP. Para isso, a 

parceria estabeleceu o objetivo de desenvolver um quadro 

atualizado e inovador e um conjunto de práticas que 

consistem em: guias, ferramentas de autodiagnóstico, boas 

práticas, estratégias de implementação, etc. 
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O que aconteceu até agora? 

Em novembro de 2014, a primeira reunião do projeto com todos os parceiros europeus teve lugar em 

Lisboa, Portugal. Foram discutidos o programa de ação, objetivos e procedimentos adicionais. A parceria 

começou a realizar uma análise comparativa entre o modelo QUALECO e quadro de referência EQAVET. 

Após o término da análise comparativa em janeiro de 2015 parceiros trabalharão para produzir um 

relatório. A próxima reunião terá lugar em Fevereiro de 2015, em Viena, onde um primeiro conceito 

inovador para o quadro de referência e guia prático eQvet-us será desenvolvido, com base nos resultados da 

análise comparativa. 

Poderá acompanhar as nossas atividades no site do projeto http://eqvet-us.upm.ro  
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