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1. PREFÁCIO
O Projeto EQVET-US é um projeto de Parceria Estratégica Erasmus+ para a Cooperação
para a inovação e intercâmbio de boas práticas, a ser implementado entre Setembro de
2014 e Agosto de 2016.
O projeto está a ser conduzido por um grupo de 7 parceiros provenientes de 6 países
Europeus:
PARCEIRO

PAIS

ORGANIZAÇÃO

P1

ROMÉNIA

UPM

UNIVERSIDADE PETRU MAIOR DE TARGU MURES

P2

PORTUGAL

ISQ

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

P3

ÁUSTRIA

BEST INSTITUT

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG

GMBH

UND PERSONALTRAINING GMBH

P4

ROMÉNIA

CET

COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA

P5

ALEMANHA

EVBB

P6

BULGÁRIA

ECQ LTD.

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD

P7

FRANÇA

IDEPROJET

IDEPROJET

EUROPÄISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER
E.V. EVBB

No âmbito do projeto EQVET-US o atual quadro de referência foi elaborado tendo em
consideração os princípios do desenvolvimento sustentável e os temas centrais da
responsabilidade social.
É o resultado direto da metodologia estratégica e de trabalho do O2 - EQVET-US,
desenvolvida

de acordo com

as

decisões

estratégicas tomadas com

base nas

recomendações feitas pelo Grupo de Trabalho de Especialistas do EQVET-US e baseadas
nos outputs das sessões de mediação e do O1 – Relatório sobre os modelos de relatório
do EQAVET & QUALECO.
O seu principal objetivo é definir uma base conceptual para o desenvolvimento das Boas
Práticas e Guia de Implementação do EQVET-US.
Uma vez que todos os parceiros envolvidos no projeto já implementaram um SGQ1, o
quadro de qualidade do EQVET-US estabeleceu um conjunto de indicadores de modo a

1

Sistemas de Gestão de Qualidade, independentemente se estão acreditados por entidades/organismos
certificados.
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dar suporte à implementação e/ou monotorização das suas estratégias relativas ao
desenvolvimento sustentável.
Estabelece a definição de indicadores de qualidade focados na oferta de formação e no
público-alvo, enquadrado, sempre que possível, com os 10 indicadores estruturais do
EQAVET,

abrangendo

diferentes

campos

orientados

para

as

necessidades

dos

prestadores de Educação e Formação Profissional (EFP) nas fases de planeamento,
implementação, avaliação e revisão da formação profissional.
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2. INTRODUÇÃO AO QUADRO DE REFERÊNCIA EQVET–US
A garantia de qualidade na educação e formação profissional (EFP) tem estado em
destaque desde o início do século XXI. Em 2001 foi fundado o Fórum Europeu para a
Qualidade na EFP pela Comissão Europeia, seguido pela criação do Grupo de Trabalho
Técnico para a Qualidade na EFP (GTT) em 2002. Em 2004, foi desenvolvido o primeiro
quadro de referência para a qualidade na EFP, o Quadro Comum Europeu de Garantia da
Qualidade para a educação e formação profissional, no contexto do Processo de
Copenhaga, e em 2005 foi criada a Rede Europeia para a Garantia da Qualidade na EFP
(REGQ-EFP) com a finalidade de fornecer uma plataforma sustentável para os membros
da UE, dando suporte à implementação da Declaração de Copenhaga (2005-2009).
Em

Junho

de

2009,

o

Parlamento

Europeu

lançou

a

primeira

pedra

para

a

implementação do Quadro de Referência Europeu de Qualidade para a Educação e
Formação Profissional2, dando o primeiro passo para a implementação formal do Quadro
de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação
Profissional (EQAVET).
EQAVET é um sistema aberto, para ser usado pelas autoridades públicas e outros órgãos
envolvidos em garantir a qualidade, visando a melhoria da Qualidade na Educação e
Formação Profissional (EFP). Sendo um instrumento de referência concebido para apoiar
os países da UE na promoção e monitorização da melhoria contínua nos seus sistemas
de EFP, contribui para a melhoria da qualidade na EFP e na construção de confiança
mútua entre os vários sistemas de EFP, tornando mais fácil aos países parceiros aceitar e
reconhecer as aptidões e competências adquiridas pelos aprendizes nos diferentes países
e ambientes de aprendizagem.
Desde 2009, muitas alterações foram feitas na Qualidade da EFP e atualmente o Quadro
EQAVET tem sido fortemente aplicado no Sistema de EFP da UE e pelos prestadores de
EFP.
Sendo atualmente mais do que um Quadro de Referência, EQAVET é uma comunidade
de práticas que reúne os Estados Membros, Parceiros Sociais e a Comissão Europeia que
proporciona Descritores indicativos & Indicadores de Qualidade e fornece linhas
orientadoras, ferramentas e suporte online para o Desenvolvimento e Monotorização da
Garantia da Qualidade nos Sistemas3 de EFP e aos seus prestadores4, incluindo o

2

2009/C 155/01|Recomendação do Parlamento Europeu e do Concil de 18 de Junho de 2009, no
estabelecimento do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação
Profissional.
3
EQAVET – Quality Assurance for VET Systems: http://www.eqavet.eu/index.html
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alinhamento entre EQAVET e outros sistemas de Garantia da Qualidade tais como o
modelo de excelência EFQM e a norma ISO 90015.
O Quadro de referência EQVET-US tem sido desenvolvido sobre o princípio de que a
formação contribui para o desenvolvimento do Capital Humano, melhora a coesão social
e deve também promover a sustentabilidade financeira e a responsabilidade ambiental.
O pano de fundo para definição do Quadro EQVET-US assenta nos já estabelecidos
Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) dos parceiros do consórcio e as suas
compatibilidades com

os indicadores

EQAVET

e descritores indicativos para

os

prestadores de EFP, especialmente nas ofertas de educação e formação profissional.

4

EQAVET – Garantia de Qualidade para os prestadores de EFP: http://www.eqavet.eu/index2.html
EQAVET – Alinhamento dos sistemas de Garantia de Qualidade com EQAVET:
http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/Home.aspx
5
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3. QUADRO DE REFERÊNCIA EQVET-US
O Quadro de Qualidade do EQVET-US estabelece uma série de indicadores para os
prestadores de EFP que já implementam os SGQ nas suas organizações e desejam
continuar a melhoria de eficácia dos sistemas de gestão de qualidade, através da
definição de indicadores de qualidade para monitorizar e promover a sustentabilidade.

ENQUADRAMENTO CONCETUAL
•Quadro EQAVET
•ISO 26000: GUIA PARA A RESPONSABILIDADE
SOCIAL

INDICADORES DE QUALIDADE
•EQAVET
•QUALECO

QUADRO EQVET US
•INDICADORES DE PROVISÃO DA FORMAÇÃO
•LISTA DE QUESTÕES QUE SUSTENTAM A PRÁTICA
DE SUSTENTABILIDADE

Figura nr. 1– Modelo Conceptual do Quadro EQVET
US
No que diz respeito às referências do ciclo de qualidade, de modo a simplificar a sua
relação com os quadros de qualidade já desenvolvidos, a sua estrutura baseia-se no
Ciclo de Qualidade PDCA, aplicando a mesma terminologia utilizada no Ciclo de
Qualidade6 do EQAVET (Planear/Implementar/Avaliar/Rever), e é também incorporado
nos 10 indicadores7 e princípios EQAVET para garantir uma cultura de garantia de
qualidade no EFP:
1. Importância dos sistemas de garantia de qualidade para os prestadores de EFP
2. O investimento na formação de professores e formadores
3. Taxa de participação em programas de EFP
4. Taxa de conclusão nos programas de EFP
6
7

http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials/quality-cycle-poster.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework/indicators.aspx
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5. Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP
6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho
7. Taxa de desemprego
8. Prevalência de grupos desfavorecidos
9. Mecanismos para identificar necessidades de formação no mercado de trabalho
10. Dispositivos utilizados para promover um melhor acesso à EFP
Tendo como base o desenvolvimento do Quadro EQAVET, o Quadro de Qualidade do
EQVET-US foi desenvolvido tendo também em consideração que os prestadores de EFP
podem e devem ter um papel importante na promoção da coesão social e da
sustentabilidade financeira e a responsabilidade ambiental. A razão para adotar este
modelo conceptual assenta nos princípios estabelecidos pela ISO 26000, no que diz
respeito à definição de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social:
Desenvolvimento sustentável é o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas
próprias necessidades”8
Responsabilidade social é “responsabilizar uma organização pelo impacto que as suas
decisões e atividades têm na sociedade e no meio ambiente, através de comportamentos
transparentes e éticos que:
⎯ Contribuem para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e bem-estar da
sociedade;
⎯ Ter em atenção as expectativas das partes intervenientes;
⎯ Está em conformidade com a lei e em conformidade com as normas internacionais de
comportamento; e
⎯ Está integrada na organização e que se reflete na sua imagem profissional”9

8
9

ISO 26000:2010 (E) – Guia da responsabilidade social, página 4.
ISO 26000:2010 (E) - Guia da responsabilidade social, página 3.
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Por este motivo, o Quadro EQVET-US baseia-se nos 3 pilares do desenvolvimento
sustentável:

social,

económico

e

ambiental,

e

nos

7

objetivos

centrais

da

10

responsabilidade social (RS) referidos na ISO 26000 , adaptadas para o contexto da
Formação:

GOVERNAÇÃO
ORGANIZACIONAL
ENVOLVIMENTO E
DESENVOLVIMENTO

DA COMUNIDADE

PROVISÃO DE
FORMAÇÃO
SUSTENTÁVEL

DIREITOS
HUMANOS

CONSUMO
SOCIAL
MEIO
AMBIENTE ECONÓMICO
PRÁTICAS
OPERACIONAIS
JUSTAS

PRÁTICAS
LABORAIS

MEIO
AMBIENTE

Figura nr. 2- Os 3 PILARES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL & OBJETIVOS PRINCIPAIS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ISO 26000

1 – Governação organizacional, como o sistema pelo qual uma organização elabora e
implementa

decisões

em

busca

dos

seus

objetivos,

comprometendo

tanto

os

mecanismos formais baseados em estruturas e processos definidos e mecanismos
informais emergentes através das conexões entre cultura e valores da organização. No
caso específico dos prestadores de EFP e as Organizações, está relacionado
com o comprometimento organizacional para gerir de forma eficaz o EFP no
caminho da sustentabilidade;
2 – Direitos humanos, como o conjunto de direitos básicos a que todos os seres
humanos têm direito, considerando para isso duas grandes categorias de direitos
humanos: direitos civis e políticos (direito à vida e à liberdade, a igualdade perante a lei
e liberdade de expressão) e direitos económicos, sociais e culturais (direito ao trabalho,
direito à alimentação, direito à saúde, direito à educação e o direito à segurança social).

10

ISO 26000:2010(E) – Guia de responsabilidade social
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No contexto do EFP, está diretamente ligada com a promoção da igualdade de
oportunidades, o acesso à formação, cultura e educação; promoção de
comportamentos de cidadania responsável e sustentável; respeito pelos seres
humanos e as suas diferenças, etc.;
3 – Práticas laborais, como o conjunto de políticas e práticas relacionadas com o
trabalho realizado dentro, por ou em nome da organização, incluindo o trabalho
subcontratado e que se estende para além da relação de uma organização com os seus
colaboradores diretos ou das responsabilidades que uma organização tem nas suas
instalações ou nas que controla diretamente. Isso significa que a formação deve
integrar e reforçar conteúdos como a saúde e a segurança no trabalho nas
áreas de higiene, segurança, segurança no trabalho, proteção contra acidentes,
prevenção de incêndios, ergonomia (especialmente a considerar: as regras
nacionais

correspondente

às

da

UE,

políticas

e

outros

aspetos);

a

implementação e o desenvolvimento dos recursos humanos (implementação de
acordo com as suas competências e no número necessário, agendadas
formações futuras de acordo com as (novas) funções); a inteligibilidade dos
processos e tecnologias e a documentação dos mesmos incluindo a integração
de todas as partes interessadas nas medidas de mudança (modernização, novas
tecnologias e assim por diante);
4 – Meio ambiente, no que diz respeito ao fato de que as decisões tomadas e as
atividades da organização têm impreterivelmente um impacto (através da escolha e
utilização dos recursos, a localização das atividades da organização, a criação de
poluição e resíduos, e os impactos das atividades da organização em habitats naturais)
sobre o meio ambiente. Isso significa que a formação deve integrar e reforçar
conteúdos tais como o uso responsável (exploração, utilização) dos recursos, a
redução e a otimização do consumo de energia, como evitar e reduzir a
poluição do solo, água e ar (no caso de ar especialmente os gases de efeito
estufa),

reciclagem

de

resíduos,

materiais

usados

e

assim

por

diante,

separação de resíduos, o intercâmbio e o aperfeiçoamento de ferramentas,
máquinas e tecnologias e também a substituição de material, aditivos, etc. para
obter melhores parâmetros ambientais, a implantação de energias alternativas,
recursos renováveis etc.;
5 – Práticas operacionais justas, no que diz respeito à adoção de condutas éticas nas
relações da organização com outras organizações, incluindo as relações entre as
organizações,

com

clientes

e

entidades

governamentais,

bem

como

entre

as

organizações e os seus parceiros, fornecedores, empreiteiros, clientes, concorrentes e as
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associações de que são membros. Na área organizacional de EFP questões práticas
operacionais surgem na prevenção de suborno e corrupção no processo de
formação,

o

respeito,

a

promoção

e

o

encorajamento

de

padrões

de

comportamento ético, responsabilidade, igualdade e transparência, bem como a
concorrência leal e o respeito pelos direitos de propriedade;
6 – Consumo, tais como assumir a responsabilidade em fornecer informações precisas,
usando informações transparentes, verdadeiras e úteis no que diz respeito ao marketing
e processos contratuais, promovendo o consumo sustentável e desenhando produtos e
serviços que sejam de acesso a toda a população e possam atender, se for caso disso,
os mais vulneráveis e desfavorecidos. Em termos de organizações de formação
profissional, as questões de consumo estão muito relacionadas com a proteção
de dados pessoais, assegurando serviços de publicidade e de marketing justos,
fornecendo informações claras e úteis para os formandos, dando especial
atenção às necessidades de informação de pessoas com limitações (por
exemplo, portadoras de deficiência física ou mental, incluindo visão limitada ou
audição, dificuldades de leitura, etc.), minimizando os riscos decorrentes da
utilização e fornecimento de produtos ou serviços que não estejam em
conformidade

com

a

legislação

e

as

políticas

de

ensino

e

formação

profissionais. Consumidores satisfeitos são o fator crítico tanto para a construção da
confiança e reconhecimento, como para reforçar o respeito e a reputação para as
instituições de EFP;
7 – Envolvimento e desenvolvimento da comunidade, em que a organização se
considera como parte integrante da comunidade, e não separada desta, integrando-se
no envolvimento e desenvolvimento da comunidade, nos direitos dos membros da
comunidade para tomarem decisões em relação à sua comunidade, as características e
história da comunidade enquanto interage com esta e o valor de trabalhar em parceria,
o apoio ao intercâmbio de experiências, recursos e esforços. Em outras palavras, é o
envolvimento e trabalho na zona geográfica em que se encontra; trabalho em
rede com empresas e profissionais; a cooperação com parceiros a nível local e
europeu, empresas, partes interessadas e clientes (participantes).
Desta forma, o Quadro de Qualidade EQVET-US foi estruturado em 4 fases principais,
cada uma delas correspondente às 4 fases do ciclo de qualidade, no que diz respeito à
oferta de formação, tal como apresentado na figura nr. 3:
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Melhoria
Contínua

P
Desenho da
Oferta de
Formação

PROVISÃO DE
FORMAÇÃO

PROFISSIONAL
Oferta
Formativa
I

Avaliação da
Formação
E

Figura nr. 3 – Ciclo de Qualidade da Atividade Formativa

A definição do Quadro de Fases e Conceitos de Atividades do EQVET-US baseia-se na
Terminologia da Educação Europeia e Política de Formação11, edição 2014 e no Glossário
de Qualidade na Educação e Formação12 definidos pelo CEDEFOP, a fim de proporcionar
uma compreensão clara de cada conceito e garantir uma cobertura Europeia das suas
definições.
Na fase de Planeamento, o Quadro EQVET-US corresponde ao Desenho da oferta da
Formação apresentando todos os aspetos relacionados com a definição da oferta de
prestadores de EFP e com os cursos de formação/unidades de aprendizagem.
A

fase

da

Implementação

corresponde

à

Oferta

Formativa

abordando

a

implementação do processo de formação, abrangendo o processo de aprendizagem e de
avaliação dos resultados da aprendizagem.
Na fase da Avaliação, o Quadro do EQVET-US corresponde à Avaliação da Formação
abordando todos os aspetos relacionados com a avaliação da satisfação e o impacto do
processo de aprendizagem.
A fase de Revisão decorre após a implementação e avaliação da formação, ou seja, a
realização da autoavaliação e reestruturação do desenho da oferta da Formação,
garantindo assim a Melhoria Contínua.

11
12

ISBN: 978-92-896-1165-7
ISBN 978-92-896-0740-4
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Cada uma das 4 fases do Ciclo Formativo da Qualidade foi dividida em 2 atividades
principais:

Planeamento e Desenho do
Plano de Formação

Autoavaliação

Reestruturação do Plano de
Formação

Avaliação da Satisfação

Melhoria
Contínua

Desenho
da oferta
da
Formação

Avaliação
da
Formação

Oferta
Formativa

Desenho do Programa
Formativo

Implementação do Plano
de Formação

Avaliação da
Aprendizagem

Avaliação do Impacto da
Formação

Figura nr. 4 – PRINCIPAIS ATIVIDADES PARA CADA FASE DA PROVISÃO DE FORMAÇÃO

Fase 1 – Desenho da Oferta da Formação
Planeamento e Desenho do Plano de
Formação

Desenho do Programa Formativo
Compreende o desenho do programa de

Visa ajustar o desenho do programa formativo

aprendizagem, que contém a definição dos

às necessidades reais dos indivíduos e do

resultados da aprendizagem, conteúdo,

mercado de trabalho.

métodos (incluindo avaliação) e material, bem
como as orientações para o pessoal docente.

Fase 2 – Oferta Formativa

Implementação do Plano de Formação

Avaliação da Aprendizagem

Abrange o processo de aprendizagem individual

Abrange a avaliação dos resultados da

dos formandos, independentemente do seu

aprendizagem referentes aos conhecimentos,

âmbito (teórico, prático, on job, etc.).

aptidões e atitudes adquiridos.
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Fase 3 – Avaliação da Formação

Avaliação da Satisfação

Compreende a medição das expetativas dos
indivíduos e os resultados alcançados.

Avaliação do Impacto da Formação

Compreende a medição do impacto a médio
e/ou longo prazo após a conclusão do percurso
formativo.

Fase 4 – Melhoria Contínua

Autoavaliação

Reestruturação do Plano de Formação
Visa implementar ações de melhoria, adaptando

É o processo avaliativo que os prestadores de

as vias de formação existentes, com base nos

EFP fazem de si próprios, tendo em conta as

resultados obtidos pela implementação da

políticas internas, serviços fornecidos e partes

formação, avaliação da aprendizagem, avaliação

interessadas.

da satisfação, avaliação de impacto da formação
e autoavaliação.
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3.1. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O QUADRO DO EQVET-US E OS
INDICADORES DO

EQAVET

Como referido anteriormente, o Quadro EQVET-US foi estruturado em 4 fases principais,
em que cada fase corresponde a uma fase do ciclo de qualidade, no que diz respeito à
provisão de formação. Cada fase e atividade principal correspondente está diretamente
relacionada com o Quadro EQAVET e os seus 10 indicadores.
As tabelas abaixo apresentam as correspondências entre as Fases do Quadro EQVET-US
e os 10 indicadores EQAVET:
Fase 1 - Desenho da Oferta da Formação
Planeamento e Desenho do Plano de
Formação

Desenho do Programa Formativo

Indicadores EQAVET Correspondentes
Indicador 1. Importância dos sistemas de garantia de qualidade para os prestadores de EFP
Indicador 2. Investimento na formação de professores e formadores
Indicador 8. Prevalência de grupos desfavorecidos
Indicador 9. Mecanismos para identificar necessidades de formação no mercado de trabalho
Indicador 10. Dispositivos utilizados para promover um melhor acesso ao EFP

Fase 2 – Oferta Formativa
Implementação do Plano de Formação

Avaliação da Aprendizagem

Indicadores EQAVET Correspondentes
Indicador 1. Importância dos sistemas de garantia de qualidade para os prestadores de EFP
Indicador 2. Investimento na formação de professores e formadores
Indicador 3. Taxa de participação em programas de EFP
Indicador 8. Prevalência de grupos desfavorecidos
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Fase 3 – Avaliação da Formação
Avaliação da Satisfação

Avaliação do Impacto da Formação

Indicadores EQAVET Correspondentes
Indicador 1. Importância dos sistemas de garantia de qualidade para os prestadores de EFP
Indicador 3. Taxa de participação em programas de EFP
Indicador 4. Taxa de conclusão nos programas de EFP
Indicador 5. Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP
Indicador 6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho
Indicador 8. Prevalência de grupos desfavorecidos

Fase 4 – Melhoria Contínua
Autoavaliação

Reestruturação do Plano de Formação

Indicadores EQAVET Correspondentes
Indicador 1. Importância dos sistemas de garantia de qualidade para os prestadores de EFP
Indicador 2. Investimento na formação de professores e formadores
Indicador 7. Taxa de desemprego
Indicador 9. Mecanismos para identificar necessidades de formação no mercado de trabalho
Indicador 10. Dispositivos utilizados para promover um melhor acesso ao EFP
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3.2. INDICADORES ESTRUTURAIS DO EQVET-US
Em termos de definição da lista de indicadores do Quadro EQVET-US, cada atividade
principal é diretamente relacionada com os principais temas centrais da responsabilidade
social, conforme apresentado na tabela abaixo:

Para cada correspondência, o Quadro de Qualidade EQVET-US estabelece um indicador
específico e um conjunto de questões orientadoras13, para apoiar o processo de
autoavaliação dos prestadores de EFP no que diz respeito à implementação e
monitorização de um modelo de melhoria contínua da qualidade na EFP assente nos
princípios do desenvolvimento sustentável.
A lista de indicadores EQVET-US é apresentada de acordo com cada fase e respetiva
atividade.

13

Publicado no Guião Prático EQVET-US
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4. TABELA DE INDICADORES DO EQVET-US

TABELA DE INDICADORES DO QUADRO EQVET-US

P.A. Planeamento e
Desenho do Plano de
Formação

1. GOVERNAÇÃO
ORGANIZACIONAL

2. DIREITOS
HUMANOS

3. PRÁTICAS
LABORAIS

4. MEIO AMBIENTE

5. PRÁTICAS
OPERACIONAIS
JUSTAS

6. CONSUMO

7. ENVOLVIMENTO E
DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE

P.A.1 Processo e
estrutura de tomada
de decisão

P.A.2.1
Acessibilidade a
programas e
projetos de
formação
P.A.2.2 Programas
de formação
dirigidos a grupos
desfavorecidos

P.A.3 Tabela de
riscos de saúde e
segurança

P.A.4 Plano de
impacto ambiental

P.A.5 Práticas
operacionais
justas

P.A.6 Marketing
honesto &
Práticas de
publicidade

P.A.7 Ações de
comprometimento da
comunidade

P.B.1 Existência da
dimensão
Multicultural

P.B.2 Conteúdos de
formação de fácil
acesso e
compreensão

P.B.3 Definição de
materiais de
formação prática

P.B.4 Critérios
ambientais de
seleção dos
materiais de
formação

P.B.5
Compromisso com
direitos de
propriedade

P.B.6 Programas
desenhados para
pessoas com
necessidades
educativas
especiais

P.B.7 Conteúdos de
formação adaptados à
comunidade e às
necessidades da
organização.

P. DESENHO DA
OFERTA DE
FORMAÇÃO

P.B. Desenho do
Programa Formativo

I.A Implementação do
Plano de Formação

I.A.1 Atribuição de
bolsas de formação

I.A.2 Abordagens
pedagógicas
específicas
I.B.2.1 Ferramentas
de avaliação dos
resultados da
aprendizagem

I. OFERTA FORMATIVA
I.B. Avaliação da
Aprendizagem

I.B.1 Mecanismos de
avaliação

I.B.2.2 Mecanismos
de recuperação da
aprendizagem

I.A.3 Existência de
condições de
saúde e segurança

I.B.3 Critérios de
verificação do
processo de
trabalho

I.A.4.1 Utilização
de materiais
reciclados
I.A.4.2 Reciclagem
de resíduos

I.B.4 Ferramentas
de avaliação
ecológicas

I.A.5 Boas práticas
de
Comportamento
Ético

I.A.6 Utilização de
materiais não
estereotipados

I.B.5 Práticas de
transparência e
anticorrupção

I.B.6 Avaliação
não
discriminatória

I.A.7.1 Parcerias e rede
de contactos
I.A.7.2 Estágios em
organizações
comunitárias

I.B.7 Envolvimento e
participação de
empresas e parceiros
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TABELA DE INDICADORES DO QUADRO EQVET-US

E.A. Avaliação da
Satisfação

1. GOVERNAÇÃO
ORGANIZACIONAL

E.A.1 Atribuição de
mecanismos de
monitorização

E.A.2 Grau de
satisfação dos
participantes

E.B.1 Mecanismos de
monitorização da
avaliação

E.B.2.1 Percentagem
de resultados
positivos
identificados
E.B.2.2 Melhoria de
acesso ao mercado
de trabalho

E. AVALIAÇÃO DA
FORMAÇÃO
E.B. Avaliação do Impacto
da Formação

R.A. Autoavaliação

2. DIREITOS
HUMANOS

R.A.1 Ferramentas de
autoavaliação

R.A.2 Garantia da
liberdade de
expressão

R. MELHORIA
CONTÍNUA
R.B. Reestruturação do
Plano de Formação

R.B.1 Modificações
feitas ao plano de
formação

N/A

3. PRÁTICAS
LABORAIS

4. MEIO AMBIENTE

5. PRÁTICAS
OPERACIONAIS
JUSTAS

E.A.3.1 Grau de
satisfação dos
colaboradores
N/A

N/A

E.A.3.2 Grau de
satisfação dos
formadores
E.B.3
Melhoria das
condições de
trabalho
R.A.3.1 Reuniões
com todos os
colaboradores
R.A.3.2
Mecanismos para
uma vida
equilibrada
R.B.3.1
Modificações de
processos de
trabalho
relacionados com
as condições de
saúde e segurança

6. CONSUMO

7. ENVOLVIMENTO E
DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE

E.A.6 Grau de
satisfação dos
clientes

E.A.7 Grau de
satisfação das
empresas, parceiros e
partes interessadas

E.B.4 Melhoria
ambiental do
consumo

E.B.5 Parcerias de
formação a longo
prazo

E.B.6 Impacto da
formação sobre o
desempenho
laboral dos
formandos

E.B.7 Empregabilidade
dentro da comunidade

R.A.4 Mecanismos
para monitorizar o
consumo de
energia e resíduos

R.A.5 Feedback à
equipa de
prestadores de
EFP

R.A.6 Gestão de
reclamações

R.A.7 Iniciativas com a
comunidade

R.B.4 Medidas
ambientais

R.B.5
Fortalecimento do
reconhecimento e
reputação

R.B.6 Reavaliação
da estratégica de
preços

R.B.7 Boas práticas e
transferência de
experiências

R.B.3.2 Alterações
logísticas
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P. DESENHO DA OFERTA DE FORMAÇÃO | P.A. PLANEAMENTO E DESENHO DO PLANO DE FORMAÇÃO

INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

P.A.1 Processo e estrutura de tomada de

Definição das necessidades principais entre os colaboradores e as estratégias

decisão

utilizadas para a elaboração do projeto da oferta formativa: questionários, plano

Qualitativo

para a implementação do calendário, plano financeiro, etc., contendo o âmbito e
alcance

P.A.2.1 Acessibilidade a programas e projetos

Programa de formação adaptado ao perfil dos grupos-alvo

Qualitativo

de formação
Programas e projetos de formação acessíveis a grupos desfavorecidos

P.A.2.2 Programas de formação dirigidos a

Programas de Formação dirigidos a grupos vulneráveis / desfavorecidos

Quantitativo

grupos desfavorecidos
Nr. de programas de formação dirigidos
a grupos desfavorecidos

P.A.3 Tabela de risco de saúde e segurança

Identificação de riscos associados e ações de mitigação correspondentes

Qualitativo & Quantitativo
Nr. de riscos Vs Nr. de ações de
mitigação

P.A.4 Plano de impacto ambiental

Estratégias para reduzir o impacto ambiental

Qualitativo
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P.A.5 Práticas operacionais justas

Práticas operacionais justas com base nos preços, qualidade e serviço, bem como Qualitativo
a formação prevista, tendo em conta os interesses de tais práticas competitivas e
que não envolvam práticas condenadas pela lei como inimigas do interesse público

P.A.6 Marketing honesto & Práticas de

Informação clara e acessível sobre preços, objetivos, termos e condições da

publicidade

formação.

P.A.7 Ações de comprometimento da

Envolvimento direto da comunidade local no desenho do programa formativo

Qualitativo

Qualitativo & Quantitativo

comunidade
Número de reuniões com representantes
da comunidade
Pedido da opinião da comunidade
Trabalhar regularmente com redes
profissionais
Número de parcerias / projetos
Número de boas práticas aplicadas
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P. DESENHO DA OFERTA DE FORMAÇÃO | P.B. DESENHO DO PROGRAMA FORMATIVO
INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

P.B.1 Existência de dimensão Multicultural

Desenvolvimento do programa formativo tendo em conta a dimensão multicultural Qualitativo

P.B.2 Conteúdos de formação de fácil acesso

Conteúdo formativo adaptado ao nível de conhecimento do cliente em termos de

e compreensão

linguagem, vocabulário, referências culturais, uso de imagens, etc…

Qualitativo

Conteúdo formativo acessível à distância
Formação parcialmente organizada à distância em contexto formal ou informal de
aprendizagem, a fim de reduzir viagens e deslocações
P.B.3 Definição de materiais de formação

Lista com critérios referentes a materiais de formação e aspetos técnicos

Qualitativo

Seleção dos materiais de formação tendo em atenção o impacto ambiental

Qualitativo

prática

P.B.4 Critérios ambientais para selecionar os
materiais de formação

Lista de critérios ambientais

P.B.5 Compromisso com direitos de

Informação transparente acerca da origem dos materiais para a formação e os

propriedade

direitos de autor.

Qualitativo
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P.B.6 Programas desenhados para pessoas

Proporcionar oportunidades de formação para pessoas com limitações (por

com necessidades educativas especiais

exemplo, com deficiências físicas ou mentais, incluindo a visão ou audição
limitada, dificuldades de leitura)

Qualitativo & Quantitativo
Nr. de programas formativos dirigidos a
pessoas com necessidades educativas
especiais

P.B.7 Conteúdos de formação adaptados à

Conteúdos de formação que devem ter em conta a evolução de carreira e novas

comunidade e as necessidades das empresas.

competências requeridas

Qualitativo
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I. OFERTA FORMATIVA| I.A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO
INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

I.A.1 Atribuição de bolsas de formação

Fornecimento de subsídios ou descontos financeiros a pessoas com nenhumas Qualitativo
ou poucas condições económicas ou por reconhecimento de mérito

I.A.2 Abordagens pedagógicas específicas

Abordagem pedagógica apropriada e relevante para o público-alvo

Qualitativo

Adaptação às limitações e condições dos participantes, fornecimento de um
lugar para almoço, adaptação das horas de formação, documentos com
informação de apoio.
Promover a aprendizagem informal e exercícios, evitando o cenário tradicional
do ensino recorrente

I.A.3

Existência

de

condições

de

saúde

e Condições ergonómicas nas instalações/salas de formação

Qualitativo

segurança
Entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) para formadores e
formandos durante as sessões práticas

I.A.4.1 Utilização de materiais reciclados

Tipos de materiais/recursos utilizados

Quantitativo
%

de

durante

materiais
a

reciclados

formação

vs

utilizados
todos

os

materiais utilizados
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I.A.4.2 Reciclagem de resíduos

Informações sobre a reciclagem de resíduos nas instalações da organização

Qualitativo & Quantitativo
Nr.

de

contentores

de

resíduos

separados

I.A.5 Boas práticas de Comportamento Ético

Segurança de que os mais altos padrões legais e morais são tidos em conta nas Qualitativo
relações da organização com os clientes / formandos. Lucro a curto prazo à
custa de perder um cliente é a morte a longo prazo para a organização.

I.A.6 Uso de materiais não estereotipados

Seleção de materiais que atendam as exigências do mercado de trabalho, Qualitativo
coesão social e competitividade económica a nível nacional, geográfico, setorial,
organizacional e individual. Além disso, estes materiais devem ser adaptados à
cultura de participantes, ao nível de compreensão, etc.

I.A.7.1 Parcerias e rede de contactos

Colaboração de empresas em contextos de formação (períodos de estágio, Qualitativo
tutoria, recrutamento, ações ordinárias e eventos, eventos de comunicação,
empresas de gestores que presidem algumas sessões de formação...)
Utilizar os municípios e as instituições locais como locais para testar e dar apoio
à aprendizagem
Utilizar as instalações e património municipais para dar suporte à formação com
o intuito de desenvolver ações de formação e alcançar resultados
Associar e envolver as empresas em todas as etapas da formação

I.A.7.2 Estágios em organizações comunitárias

Trabalhar regularmente com a rede de contactos profissionais

Quantitativo
Nr.

de

estágios

comunitárias

vs

em
Nr.

de

organizações
planos

de
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formação

prevendo

aprendizagem no

local de trabalho
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I.

OFERTA FORMATIVA| I.B AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

I.B.1 Mecanismos de avaliação

Mecanismos de avaliação adaptados à cultura dos participantes, ao nível de

Qualitativo

compreensão, etc

I.B.2.1 Ferramentas para avaliar os resultados

Ferramentas de avaliação de aprendizagem claras e equitativas

Qualitativo

da aprendizagem
A avaliação da aprendizagem deve ser feito respeitando a dignidade humana,
tendo em conta a origem social, nacional, étnica e racial dos indivíduos e
mantendo sigilo das suas informações pessoais

I.B.2.2 Mecanismos de recuperação da

Existência de soluções alternativas para avaliar os resultados da aprendizagem Qualitativo

aprendizagem

I.B.3 Critérios de verificação do processo de

Resultados da inspeção e análise dos critérios da prática laboral

Qualitativo

I.B.4 Ferramentas de avaliação amigas do

Existência de instrumentos de avaliação que são ambientalmente mais

Qualitativo

ambiente

eficientes

I.B.5 Práticas de transparência e anticorrupção

Compartilhar evidências em relação aos resultados de aprendizagem dos

trabalho

Qualitativo

formandos e às atividades de avaliação.
Projeto Nr.: 2014-1-RO01-KA202-002758
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corrupção podem variar de país para país. Implementar boas práticas nesta
área inclui proibir formas tanto ativa como passiva de corrupção no processo de
formação

I.B.6 Avaliação não discriminatória

Evitar a interpretação pessoal do formador no processo de avaliação de

Qualitativo

conhecimentos e competências que os formandos demonstraram

I.B.7 Envolvimento e participação de empresas e

Envolvimento das empresas e dos parceiros nos processos de avaliação.

Qualitativo

parceiros
Organização de um "Conselho de Avaliação" para avaliação e acreditação de
competências e avaliação de aprendizagem nas empresas na avaliação final do
curso de formação
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E. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO| E.A. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

E.A.1 Atribuição de mecanismos de

Definição das pessoas responsáveis e dos períodos temporais para realizar a

monitorização

avaliação da satisfação

E.A.2 Grau de satisfação dos participantes

Medição de satisfação dos formandos em relação aos resultados de

Qualitativo

Quantitativo & Qualitativo

aprendizagem alcançados

E.A.3.1 Grau de satisfação dos trabalhadores

Avaliação da satisfação dos colaboradores em relação aos resultados obtidos

Quantitativo & Qualitativo

após a implementação da formação
Questionários, trabalho em equipa e
reuniões

E.A.3.2 Grau de satisfação dos formadores

Nível de satisfação de acordo com as condições dadas pela organização de EFP

Quantitativo
Nr. de respostas positivas vs nr. de
questionários respondidos

E.A.6 Grau de satisfação dos clientes

Avaliação da satisfação dos participantes após o término da formação, em

Quantitativo & Qualitativo

relação às suas expectativas iniciais
Questionários, entrevistas e discussões
abertas com todos os participantes

E.A.7 Grau de satisfação das empresas,

Medição da satisfação entre os participantes sobre envolvimento e participação Quantitativo & Qualitativo
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parceiros e partes interessadas

das empresas (local de trabalho, curso de formação dirigido por gestores ou

Questionários, entrevistas, mesas

técnicos, fóruns...)

redondas

Avaliação da abordagem e conteúdo pedagógico a partir do ponto de vista dos
formandos, formadores e empresas.

30
Projeto Nr.: 2014-1-RO01-KA202-002758
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a opinião do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada pela informação nela presente.

E. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO | E.B. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA FORMAÇÃO
INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

E.B.1 Mecanismos de monitorização da avaliação Definição de intervalos periódicos para realizar a avaliação da eficácia

Qualitativo

E.B.2.1 1 Percentagem de resultados positivos

Medir se a decisão de ter em consideração a especificidade dos clientes teve

Quantitativo

identificados

impacto sobre os resultados
Nr. de programas especificamente
direcionados vs nr. de resultados
positivos após o fim do programa de
formação

E.B.2.2 Melhoria de acesso ao trabalho

Medir o impacto da formação no que diz respeito ao acesso ao trabalho

Qualitativo

E.B.3 Melhoria das condições de trabalho

Lista de aspetos detetados de melhoria das condições de trabalho e de mudança Qualitativo
na execução do trabalho/tarefas

E.B.4 Melhoria do consumo ambiental

Lista de aspetos detetados de melhoria da condição ambiental e fortalecimento Qualitativo
das considerações das condições ambientais

E.B.5 Parcerias de formação a longo prazo

Analisar os relacionamentos de longo prazo com empresas de EFP

Qualitativo & Quantitativo
Nr. de contactos de parcerias
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E.B.6 Impacto da formação sobre o desempenho

Medir a satisfação dos formandos para com o percurso de formação é um

laboral dos formandos

instrumento de diagnóstico útil para avaliar a eficácia e qualidade da formação

Qualitativo

Determinar a relação entre a formação e o seu impacto sobre a qualidade do
desempenho no trabalho

E.B.7 Empregabilidade dentro da comunidade

Medir novos empregos na comunidade como resultado direto da implementação Quantitativo
dos percursos formativos
Nr. de novos empregos como resultado
direto da implementação de percursos
formativos na comunidade
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R. MELHORIA CONTÍNUA | R.A. AUTOAVALIAÇÃO

INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

R.A.1 Ferramentas de autoavaliação

R.A.2 Garantia da liberdade de expressão

Lista de ferramentas para autoavaliação qualitativa e quantitativa

Registo do feedback recolhido dos participantes com sugestões e observações

Qualitativo & Quantitativo

Qualitativo

para uma melhoria contínua da oferta formativa

R.A.3.1 Reuniões com todos os trabalhadores

Ferramentas para recolher um feedback avaliativo por parte de todos os

Quantitativo

colaboradores
Nr. de respostas aos questionários que
avaliam o desempenho da organização

R.A.3.2 Mecanismos para uma vida equilibrada

Iniciativas para promover uma vida equilibrada entre todos os colaboradores

Quantitativo
Nr. instrumentos de apoio para uma
vida equilibrada (por exemplo: a
implementação de horários flexíveis,
etc.)

R.A.4 Mecanismos para monitorar o consumo

Medir o consumo de energia e resíduos

Quantitativo

de energia e resíduos
Resultados do consumo de energia e de
água
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R.A.5 Feedback à equipa de prestadores de EFP

Partilhar os resultados da avaliação com todos os funcionários garante a

Qualitativo

fiabilidade, transparência e honestidade da organização que são uma chave para
alcançar práticas institucionais justas.

R.A.6 Gestão de reclamações

Mecanismos/ferramentas para identificar e resolver reclamações

Quantitativo
Nr. de reclamações vs o número de de
percursos de formação implementados

R.A.7 Iniciativas com a comunidade

Medir o número de iniciativas realizadas com a participação da comunidade

Quantitativo
Nr. de iniciativas
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R. MELHORIA CONTÍNUA | R.B. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO

INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR & MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

R.B.1 Modificações feitas ao plano de formação

Modificações feitas com base nos comentários/sugestões dos colaboradores,

Quantitativo

formadores, clientes e partes interessadas
Nr. de modificações efetuadas no plano
de formação existente
Nr. de formações eliminadas

R.B.3.1 Modificações de processos de trabalho

Protocolo de inspeção de segurança no trabalho

Qualitativo

relacionados com as condições de saúde e
segurança

R.B.3.2 Alterações logísticas

Alteração nas condições das instalações com base nas sugestões dos funcionários, Quantitativo
formadores e clientes
Nr. de alterações implementadas nos
espaços físicos destinados à formação

R.B.4 Medidas ambientais

Existência de medidas de melhoria ambiental

Quantitativo
Nr. de medidas de melhoria da
eficiência ambiental

R.B.5 Fortalecimento do reconhecimento e

Análise dos comentários dos clientes e das partes interessadas

Qualitativo & Quantitativo

reputação
Nr. de comentários postivos vs
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comentários negativos dos clientes

R.B.6 Reavaliação da estratégica de preços

Avaliação da razoabilidade e justificação dos preços praticados, tendo em

Qualitativo

consideração o contexto económico atual

R.B.7 Boas práticas e transferência de

Envolvimento dos profissionais e das partes interessadas nos programas de

experiências

formação e reestruturação dos planos formativos, tendo em conta as
necessidades e oportunidades da zona geográfica.

Qualidade
Pesquisa prévia e análise das
necessidades para a localidade,

Promoção da excelência para posterior aplicação no contexto Europeu

empresas e beneficiários finais.
Investigação de programas inovadores
e conteúdos centrados nos temas e
problemas a resolver.
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Glossário
Acreditação de um formador ou educador
O processo de qualidade que assegura a certificação é acreditada a um formador ou educador, demonstra que
foi aprovado pelas entidades acreditadoras e legislativas por ter cumprido normas pré-determinadas.
Fonte: Glossário CEDEFOP – Qualidade na educação e formação, 2011

Avaliação dos resultados da aprendizagem
Processo de avaliação de conhecimentos, competências e / ou competências de um indivíduo em função de
critérios pré-definidos (expectativas de aprendizagem, medição dos resultados de aprendizagem).
Fonte: CEDEFOP Terminologia das politicas de educação e formação Europeias, 2014

Certificação
Processo pelo qual um terceiro garante por escrito que um produto, processo ou serviço está em conformidade
com os requisitos especificados.
Fonte: Glossário CEDEFOP – Qualidade na educação e formação, 2011
Estrutura que assegura a qualidade comum
Conjunto de princípios, orientações e instrumentos comuns desenvolvidos pelo Fórum Europeu sobre a VET
(2001-2002) e o grupo de trabalho técnico sobre a qualidade da VET (TWGQ, 2003-2005) no contexto do
processo de Copenhaga, a fim de apoiar:
• Estados-Membros na promoção da melhoria contínua da qualidade dos sistemas de VET;
• Provedores de VET na melhoria da oferta de formação;
• Indivíduos na aquisição de melhores habilidades e competências.
Fonte: Glossário CEDEFOP – Qualidade na educação e formação, 2011
Educação e Formação Continua
A educação e formação inicial ou após a entrada na vida profissional, tem como objetivo ajudar os indivíduos
a: melhorar ou atualizar os seus conhecimentos e / ou aptidões; adquirir novas competências para uma
mudança de carreira; Continuar o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Fonte: CEDEFOP Terminologia das politicas de educação e formação Europeias, 2014
Ação Corretiva
Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade detectada ou outra situação indesejável.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Satisfação do cliente
Medida para determinar se os serviços prestados por um fornecedor corresponderam ou superaram a
expectativa do cliente.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a opinião do autor, e a Comissão não pode ser
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Currículo
Inventário de actividades relacionadas com a concepção, organização e planeamento de uma ação de educação
ou formação, incluindo a definição de objectivos de aprendizagem, conteúdos, métodos (incluindo avaliação) e
material, bem como disposições para a formação de professores e formadores.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014

Cancelamento
Retirada de um programa de educação ou formação antes da sua conclusão.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Percurso de educação ou formação
Soma de sequências de aprendizagem seguidas por um indivíduo para adquirir
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Caminho de educação / formação / Caminho de aprendizagem
Conjunto de programas de educação ou de formação relacionados e fornecidos por escolas, centros de
formação, instituições de ensino superior ou prestadores de VET, o que facilita a progressão de indivíduos
dentro ou entre sectores de actividade.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Prestador de educação / formação / prestador de VET
Qualquer organização ou indivíduo que preste serviços de educação ou formação
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Garantia de qualidade europeia no ensino e na formação profissionais (EQAVET)
Quadro de referência para ajudar os Estados-Membros da UE e os países participantes a desenvolver,
melhorar, orientar e avaliar a qualidade dos seus próprios sistemas de ensino e formação profissionais.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Avaliação da educação e da formação
Julgamento sobre o valor de uma intervenção, programa ou metodologia de formação com referência a
critérios e padrões (como a sua relevância ou eficiência).
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Aprendizagem formal
Aprendizagem que ocorre num ambiente organizado e estruturado (como numa instituição de ensino ou de
formação ou no trabalho) e é explicitamente designada como aprendizagem (em termos de objectivos, tempo
ou recursos). A aprendizagem formal é intencional do ponto de vista do aprendiz. Geralmente leva à
certificação.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
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Grupos de risco
Na agenda política europeia, um grupo pertencente a uma das seguintes categorias:
• Pessoa pobre;
• Famílias monoparentais;
• Minorias;
• Pessoas idosas;
• Pessoas com deficiência;
• Sem casa;
• Abuso de álcool e drogas;
• Abandono escolar precoce;
• Desempregados de longa duração.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011

Governação em educação e formação
Envolvimento e participação da sociedade civil na formulação, implementação e monitoramento de estratégias
de desenvolvimento educacional.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Capital humano
Conhecimento, habilidades, competências e atributos incorporados em indivíduos que promovem o bem-estar
pessoal, social e económico.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Impacto
Termo geral usado para descrever os efeitos de um programa, política ou mudança socioeconómica.
O impacto pode ser positivo ou negativo, assim como previsto ou imprevisto.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Indicador
Fator ou variável quantitativo ou qualitativo que fornece meios simples e confiáveis para medir a realização,
refletir as mudanças ligadas a uma intervenção ou ajudar a avaliar o desempenho de um ator de
desenvolvimento.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Organização Internacional de Normalização (ISO)
Rede global que identifica quais padrões internacionais exigidos pelas empresas, o governo e a sociedade, e os
desenvolve em parceria com setores que os usarão, adota-os por procedimentos transparentes baseados em
produtos nacionais e os entrega para serem implementados em todo o mundo.
As normas ISO especificam os requisitos para produtos, serviços, processos, materiais e sistemas de última
geração e para uma boa avaliação de conformidade, práticas de gestão e organizacionais.

Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
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Aprendizagem informal

Aprendizagem resultante de actividades diárias relacionadas com o trabalho, a família ou o lazer. Não é
organizada ou estruturada em termos de objectivos, tempo ou apoio à aprendizagem. A aprendizagem informal
é na maioria dos casos não intencional da perspectiva do aluno.

Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Ensino e formação inicial
Formação geral ou profissional efectuada no sistema de ensino inicial, geralmente antes da entrada em
actividade.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Aprendizagem
Processo pelo qual um indivíduo assimila informação, ideias e valores e assim adquire conhecimentos, saberfazer, competências e / ou competências.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Conteúdo de aprendizagem
Tópicos e atividades que compõem o que é aprendido por um indivíduo ou grupo de alunos durante um
processo de aprendizagem.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Organização de aprendizagem
Organização que promove a aprendizagem e onde os indivíduos aprendem e se desenvolvem através do
contexto de trabalho, em benefício de si mesmos, uns aos outros e a toda a organização, com tais esforços
sendo divulgados e reconhecidos.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Resultados da aprendizagem / Certificações de aprendizagem
Conjunto de conhecimentos, habilidades e / ou competências que um indivíduo adquiriu e / ou é capaz de
demonstrar após a conclusão de um processo de aprendizagem, formal, não-formal ou informal.
Declarações do que um aprendiz sabe, entende e é capaz de fazer na conclusão de um processo de
aprendizagem, que são definidos em termos de conhecimento, habilidades e competências.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Aprendizagem ao longo da vida
Toda a actividade de aprendizagem desenvolvida ao longo da vida, que resulte na melhoria dos
conhecimentos, saber-fazer, competências e / ou qualificações por razões pessoais, sociais e / ou profissionais.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Processo de medição
Conjunto de operações para determinar o valor de uma quantidade.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Aprendizagem não-formal
Aprendizagem incorporada em actividades planeadas não explicitamente designadas como aprendizagem (em
termos de objectivos de aprendizagem, aprendizagem ou apoio à aprendizagem). A aprendizagem não-formal
é intencional do ponto de vista do aluno.
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Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Treinamento no local de trabalho
Formação profissional dada na situação normal de trabalho. Pode constituir toda a formação ou ser combinado
com formação fora do local de trabalho.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Desempenho
Medida do nível de desempenho alcançado por um indivíduo, equipe, organização ou processo.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Indicador de desempenho
Dados, geralmente quantitativos, que fornecem uma medida do nível de realização de um indivíduo, equipe ou
organização contra a qual o nível de outros pode ser comparado.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Ação preventiva
Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou outra situação potencial indesejável.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Procedimento
Modo especifico derealizar uma atividade ou processo.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Processo
Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam a entrada em saída.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Programa de educação ou formação
Inventário de actividades, conteúdos e / ou métodos implementados para atingir objectivos de educação ou de
formação (aquisição de conhecimentos, competências e / ou competências), organizados numa sequência
lógica ao longo de um determinado período de tempo.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Qualidade
Todas as características de uma entidade que suportam sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas
e implícitas.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Abordagem da qualidade
'Abordagem' é usado como um termo geral porque o termo “sistema” é frequentemente usado em contextos
mais especificos. Assim, "abordagens" é usado para compreender tanto os sistemas reais standirzados e
formalizados e qualquer conjunto de comportamento mais sistemático destinado a regular e ou desenvolver a
qualidade de desempenho de um sistema de VET.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Garantia da qualidade na educação e na formação
As atividades que envolvem planeamento, implementação, avaliação, relatórios e melhoria da qualidade,
implementadas para garantir que a educação e treinamento (conteúdo de programas, currículos, avaliação e
validação de resultados de aprendizagem, etc.) atendam aos requisitos de qualidade esperados pelas partes
interessadas.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Ciclo de qualidade / ciclo PDCA
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Processo de resolução de problemas interativo de quatro passos normalmente utilizado na melhoria dos
processos de negócios.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Critérios de qualidade para a avaliação da qualidade no VET
Qualidade de um sistema de VET ou qualidade das actividades de VET de uma organização. Os critérios de
qualidade devem ser fornecidos com um ou vários indicadores, dependendo da complexidade dos critérios.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Indicador de qualidade
Figura (s) formalmente reconhecida (s) ou razão (s) utilizada (s) como critério para avaliar e avaliar o
desempenho da qualidade.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011

Indicador de qualidade para a avaliação da qualidade no VET
10 indicadores de qualidade que podem ser utilizados para apoiar a avaliação e a melhoria da qualidade dos
sistemas de VET e / ou prestadores de VET são:
• Relevância dos sistemas de garantia de qualidade para os prestadores de VET;
• Investimento em formação de professores e formadores;
• Taxa de participação nos programas de VET;
• Taxa de conclusão nos programas de VET;
• Taxa de colocação nos programas de VET;
• Utilização das competências adquiridas no local de trabalho;
• Taxa de desemprego segundo critérios individuais;
• Prevalência de grupos vulneráveis;
• Mecanismos para identificar as necessidades de formação no mercado de trabalho;
• Regimes utilizados para promover um melhor acesso ao VET.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Laço de qualidade
Modelo conceitual de atividades interativas que influenciam a qualidade em vários fases, desde a identificação
das necessidades até a avaliação da satisfação dessas necessidades.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Gerenciamento de qualidade
Todas as atividades de gestão que determinam a política de qualidade, objetivos e responsabilidades, e
implementá-las por meio de um plano de qualidade, controle de qualidade e garantia de qualidade dentro de
um sistema de qualidade.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
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Abordagem da gestão da qualidade no VET
Qualquer conjunto integrado de políticas, procedimentos, regras, critérios, ferramentas e instrumentos e
mecanismos de verificação que, em conjunto, assegurem e melhorem a qualidade proporcionada por uma
instituição de VET.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Gestão da qualidade na educação e na formação
Processo de controlo do nível de desempenho da educação e da formação, utilizando indicadores de
desempenho e qualidade, tanto para a auto-avaliação como para a inspecção externa.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Sistema de gestão da qualidade
Sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização em relação à qualidade.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011

Monitoramento da qualidade
Recolha e análise sistemática de indicadores de qualidade para determinar se a qualidade do ensino e
formação cumprem as normas estabelecidas.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Sistema de qualidade
Estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos necessários para implementar a gestão da
qualidade. O sistema de qualidade fornece o quadro para o planeamento, implementação e avaliação dos
serviços prestados e para a realização da garantia de qualidade e do controlo de qualidade necessários.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Revisão
Avaliação do desempenho de uma intervenção, periodicamente ou numa base ad hoc.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Coesão social
Grau em que diferentes grupos de uma sociedade podem viver juntos e compartilhar valores comuns.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Diálogo social
Processo de intercâmbio entre os parceiros sociais para promover a consulta e a negociação colectiva.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
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Inclusão social
Integração de indivíduos - ou grupos de indivíduos - na sociedade como cidadãos ou como membros de várias
redes sociais públicas. A inclusão social está fundamentalmente enraizada na inclusão económica ou no
mercado de trabalho.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Parceiros sociais
Associações de empregadores e sindicatos que constituem os dois lados do diálogo social.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Educação especial
Atividade educacional e apoio projetado para atender necessidades específicas de crianças com deficiência ou
crianças falhando na escola por razões que dificultam o progresso.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Intervenientes no VET
Todos aqueles que têm interesse, financeiro ou não, nas actividades de VET, por exemplo, decisores políticos,
cidadãos / clientes, empregadores / trabalhadores, sociedade, organizações de serviço público, etc.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
Treinador
Qualquer pessoa que exerça uma ou mais atividades ligadas à função de formação (teórica ou prática), quer
numa instituição de ensino ou formação, quer no local de trabalho.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Planeamento e concepção de cursos de formação
Conjunto de atividades metodológicas consistentes empregadas na concepção e planejamento de iniciativas de
treinamento e esquemas contra objetivos estabelecidos.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014

Análise das necessidades de formação
Avaliação sistemática das necessidades de competências actuais e futuras face às competências disponíveis
para implementar uma estratégia de formação eficiente.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Gestão da qualidade total (TQM)
Abordagem para melhorar a qualidade geral dos bens e serviços através da integração de todas as funções e
processos em toda a organização. TQM inclui gerenciamento de qualidade de design e desenvolvimento,
controle de qualidade e manutenção, melhoria da qualidade e garantia de qualidade. A TQM exige medidas
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tomadas em todos os níveis e envolvendo todas as partes interessadas.
Fonte: CEDEFOP Glossário - Qualidade na educação e formação, 2011
O ensino e a formação profissionais VET)
Educação e formação que visa dotar as pessoas de conhecimentos, know-how, competências e / ou
competências exigidas em determinadas profissões ou, de um modo mais geral, no mercado de trabalho.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
Aprendizagem baseada no trabalho
Aquisição de conhecimentos e competências através da realização e reflexão de tarefas num contexto
vocacional, quer no local de trabalho (como a formação em alternância) quer numa instituição de VET.
Fonte: CEDEFOP Terminologia da política europeia de educação e formação, 2014
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