Uma solução inovadora elaborada em parceria, sob as novas
recomendações EQAVET, que consiste em:
eQvet-us quadro de referência - estabelece uma série de
indicadores dirigidos a prestadores de EFP que já têm sistemas
de Gestão da qualidade implementados e desejam melhorar
continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade
através do estabelecimento de indicadores de qualidade para
monitorizar e promover o desenvolvimento sustentável. Foi
desenvolvido com base nos 3 pilares do desenvolvimento
sustentável: económico, social e ambiental, e aborda os 7
temas centrais da responsabilidade social referenciados na
ISO26000, adaptado para o contexto específico da formação
profissional.
eQvet-us guião prático - um guia para a
execução, avaliação, revisão e uma ferramenta de autodiagnóstico que serve para implementar e usar o quadro de
referência eQvet-us para a melhoria da organização no sentido
de promover o desenvolvimento sustentável. É composto de
3 partes: quadro para o desenvolvimento sustentável,
ferramenta de auto-diagnóstico, guia de implementação.
eQvet-us guia de recomendação, que contém as
atividades relacionadas com a manutenção de sistemas de
garantia de qualidade implementado por prestadores de EFP:
boas práticas, estratégias para apoiar a futura
implementação. É um resultado da implementação e teste
de quadro de referência e guião prático eQvet-us dos EUA em
organizações parceiras e eventos multiplicadores organizados
em 6 países parceiros.
Poderá fazer download dos produtos eQvet-us em 6 línguas:
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O que aconteceu entretanto? Em Fevereiro de 2015
Uma sessão de mediação comum foi realizada em Viena, Áustria onde o quadro de referência
eQvet-us começou a ser desenvolvido. Foi discutido entre os parceiros em Junho de 2016 em
Sófia Bulgária. A forma final doquadro de referência eQvet-us e conjunto de práticas foi criado
em Novembro de 2016 durante a reunião de parceria em Berlim, Alemanha. No intervalo de
Novembro de 2015 - Janeiro de 2016 os parceiros implementaram o quadro de referência e o
guião prático eQvet-us nas suas organizações num processo de auto-avaliação. Em Fevereiro
de 2016 foram organizados eventos multiplicadores nos 6 países parceiros. Pode seguir todas
as nossas atividades no site do projeto Http://eqvet-us.upm.ro.
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