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5.º Encontro Regional da Educação e Formação 
Profissional 

Projeto QMS4VET - Gestão da Qualidade na Educação e Formação Profissional 

‐ Durk van Wieren, Aventus (Holanda) - Coordenador Projeto (Comunicação em Língua Inglesa)

‐ João Alves, ATEC
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Informações gerais do projeto

▪ Título do projeto: Integration of Learning Outcomes into Quality 

Management and Harmonization of Quality Standards in Vocational 

Education and Training in Europe

▪ Programa: Erasmus+ ação chave 2 – Parcerias Estratégicas

▪ Duração: Setembro 2018 a Setembro 2020 (extensão até Março 2021 devido à COVID-19)

▪ Financiamento global: 203.315€

▪ Agência Nacional: Holanda
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Agenda

1.
Enquadramento e objetivos do projeto

Porquê e o que fizemos?

2.
Parceiros

Quem somos?

3.
Metodologia

Como o fizemos?

4.
Atividades realizadas e principais resultados

O que alcançámos?
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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 
DO PROJETO1.
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Enquadramento do projeto

▪ Expansão, diversificação e descentralização na oferta de educação e 

formação profissional (EFP)

▪ Evolução tecnológica e a necessidade de mudanças nas ocupações, 

qualificações e competências exigem a adaptação de conteúdos e dos 

métodos de aprendizagem

▪ A EFP na Europa está a evoluir para uma maior flexibilidade

Requerem mecanismos de garantia de qualidade para promover a 

confiança mútua entre as instituições de ensino, bem como entre estas o 

mercado de trabalho e os cidadãos/alunos.
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Objetivos do projeto

Promover a transparência e a confiança entre os parceiros para 

garantir a comparabilidade entre qualificações.

▪ Partilhar, comparar e avaliar as práticas implementadas em cada

Sistema de gestão da qualidade, no que respeita à aprendizagem, 

orientação e suporte, e avaliação.

▪ Disponibilizar o apoio necessário para a implementação prática

e aprofundar a integração dos resultados de aprendizagem

(abordagem ao Sistema de créditos ECVET) como parte dos Sistemas 

de garantia da qualidade.
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PARCEIROS DO PROJETO2.
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Holanda
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus

Alemanha
BBS Syke EUROPASCHULE 

Portugal
ATEC – Academia de Formação

Áustria
bit Schulungscenter GmbH

Escócia
West Lothian College

Finlândia
Kainuun ammattiopisto

Parceiros do projeto

Sobre os parceiros:

100%
Certificação ao nível dos 
programas de qualidade 
nacionais

83% 50%
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METODOLOGIA3.
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Elementos orientadores

São 3 os elementos orientadores

do projeto referidos na descrição

da metodologia: Aprendizagem, 

Orientação e Avaliação. Estes 

elementos pretendem servir de 

base para a seleção dos projetos 

de qualidade designados por cada 

parceiro na sua semana de 

responsabilidade.

APRENDIZAGEM ORIENTAÇÃO AVALIAÇÃO

Práticas relacionadas com o 
processo de Ensino, dentro de 

sala ou em contexto de 
trabalho.

Exemplos: métodos, 
estratégias, recursos e 

necessidades e competências
específicas de formadores

Práticas de suporte ao 
processo de aprendizagem.

Exemplos: apoio psicológico, 
social ou financeiro durante o 

processo de aprendizagem

Práticas relacionadas com a 
garantia de que os resultados 

de aprendizagem são 
verificados.

Exemplos: processo de 
examinação
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1.

Relatório
Preparação do relatório final da 
semana de projeto e realização 
da sua disseminação

6

5

Job shadowing

Acompanhamento de trabalhos com foco nas 
práticas do parceiro anfitrião em relação aos 
tópicos de qualidade selecionados

2

Get together
Chegada e Reunião preparatória 
da semana de projeto

1

SWOT Analysis
Acompanhamento de trabalhos com foco 
na avaliação das práticas apresentadas, 
usando uma análise SWOT

3

Documentar
Documentar as práticas avaliadas em documento standard 
do projeto QMS4 VET que inclui os seguintes tópicos: (I) 
Objetivos das práticas analisadas, (II) Metodologia utilizada, 
(III) Análise SWOT, (IV) Recomendação para implementação 
passo a passo e (V) Avaliação.

4

Metodologia - Visão global da semana de projeto

Viagem de regresso
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▪ O que fazemos extremamente bem?

▪ Que vantagens temos?

▪ Que recursos existem ao dispor?

▪ Qual a percepção dos outros sobre as nossas forças?

▪ Será que as melhores práticas contribuem para os

resultados de aprendizagem esperados?

▪ O que podíamos fazer melhor?

▪ De que somos criticados ou quais sao as queixas que 

nos fazem?

▪ Qual a percepçao dos outros sobre as nossas fraquezas?

▪ A que somos vulneráveis?

▪ Quais são as oportunidades que conhecemos, mas 

nao aproveitamos?

▪ Que condições poderão influenciar positivamente?

▪ Existem oportunidades próximas que possamos

capitalizar?

▪ Quais são os obstáculos internos que nos impedem o 

progresso?

▪ Existe suporte financeiro sólido?

▪ Qual o impacto que as fraquezas poderão ter sob as ameaças?

▪ Existem mudanças significativas a acontecer em breve no setor?

Metodologia

FORÇAS

AMEAÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES
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Metodologia

Estrutura do 
relatório:

(I) Objetivos das práticas analisadas
(II) Metodologia utilizada,
(III) Análise SWOT
(IV) Recomendação para implementação passo a passo
(V) Avaliação

Cada um destes elementos serão parte integrante do 
Quality Management Toolkit do projeto.
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Voltar ao índice

ATIVIDADES E PRINCIPAIS 
RESULTADOS4.
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Cronograma do projeto

Kick-off do projeto
Gestão, procedimentos 
e planeamento

Nov. 2018

Janeiro 2019

Semana 1
Aventus (Holanda) (3)
BBS-Syke (Alemanha) (5)

Maio 2019

Semana 2
West Lothian (Escócia) (4)

Reunião acompanhamento
Gestão, Procedimentos e 
atualização do Projeto

Junho 2019

Semana 3
ATEC (Portugal) (1) (6)

Outubro 2019

Semana 4
Kainuun (Finlândia) (2) 

Janeiro 2020

Semana 5
Bit (Áustria)

Fevereiro 2021

A fase final do projeto foi recalendarizada devido à 
pandemia mundial COVID-19

Disseminação dos resultados
Apresentação dos resultados do Projeto 
(Portugal, Áustria, Escócia, Finlândia)

Março 2021

Reunião avaliação
Gestão e procedimentos 

do Relatório

Maio 2021
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Elementos orientadores  

APRENDIZAGEM

ORIENTAÇÃO

AVALIAÇÃO

▪ Integração de Microbit na formação de Nível 4 (Portugal)

▪ Processo de aprendizagem individual da Kainuun ammattiopisto (Finlândia)

▪ Programa de aprendizagem digital (Áustria)

▪ Metodologia de atrair e reter estudantes com historial de desistências anteriores (Alemanha)

▪ Sistema de suporte e intervenção integrado da West Lothian College (Escócia)

▪ Processo Exames da Aventus (Holanda)

▪ Certificação externa de competências através de aplicação de exame Alemão da AHK (Portugal)


