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A recomendação 2009/C155/01, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 18
de junho de 2009, estabelece um Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para
a Educação e Formação Profissional («Quadro de Referência ou EQAVET- European Quality
Assurance in Vocational Education and Training»), enquanto instrumento de referência para
ajudar os Estados Membros a promover e supervisionar a melhoria contínua dos sistemas de
ensino e formção profissionais (EFP). Ver Vídeo – What is EQAVET?
No ano letivo 2019/2020, o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento iniciou
a implementação de um sistema de qualidade alinhado com o Quadro de Referência EQAVET,
com os seguintes fins:
i) para promover uma cultura de garantia e melhoria da qualidade baseada em práticas de
autoavaliação;
ii) garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os
objetivos estratégico;
iii) promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do
Quadro EQAVET – quatro fases do ciclo de qualidade, critérios de qualidade EQAVET e
respetivos descritores indicativos;
iv) recolher dados e analisar de forma sistémica os resultados alcançados e refletir esse
exercício na melhoria contínua das praticas de gestão, obter o selo EQAVET que comprova
que o sistema de garantia da qualidade está alinhado com o Quadro Europeu.
(Poderá consultar o cronograma aqui.)

O Quadro EQAVET inegra quatro componentes fundamenais: Um ciclo de
garantia e melhoria da qualidade, constituido por quatro fases (planeamento,
implementação, avaliação e revisão).
No Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento o projeto de
implementação do sistema de garantia da Qualidade EQAVET será acompanhado pela
Equipa de trabalho constituída por: Elsa Batista, Teresa Rodrigues, Rosa Aranha e
Manuela Gonçalves.
Para que seja garantido o sucesso neste projeto, toda a comunidade educativa docentes, não docentes, alunos, encarregados de educação, ex-alunos e parceiros da
comunidade - é convidada a participar ativamente nele, procurando sempre melhorar e
ir ao encontro das expetativas de todos.

