PROCESSO DE ALINHAMENTO COM O QUADRO EQAVET

Fase 1 do ciclo de garantia e melhoria da qualidade – Planeamento

Critério de Qualidade
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores
adequados
Descritores Indicativos
As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP;
São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos;
É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas;
Princípios EQAVET

As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas;
O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade;
Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP;
As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais;
Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente.

Práticas de gestão da EFP

Visão estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na gestão
da EFP

Envolvimento dos
stakeholders internos
e externos
Melhoria contínua da
EFP utilizando os
indicadores
selecionados

Situação aplicável
Sim - Sim
Não - Não
P - Parcialmente

P1

As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, nacionais e regionais.

P2

As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e externos.

P3

A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores é explícita.

Sim

P4

A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita.

Sim

P5

Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas.

Sim

P6

O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos e externos.

Não

P7
P8
P9
P10

Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta formativa, incluindo o
processo de garantia da qualidade.
Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de necessidades locais
(alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta na definição da oferta formativa.
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida pelos indicadores
selecionados.
O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos e externos, é organizado com base na
informação produzida pelos indicadores selecionados.

Sim
P

Não
Sim
Sim
P

