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QUALITY ASSURANCE IN VET: PLACING PEOPLE FIRST  

No decorrer da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, a 
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) 
promoveu no dia 2 de junho, em formato digital, a conferência “Quality 
Assurance in VET: Placing People First”. Este evento teve como tema 
aglutinador da discussão a garantia da qualidade na educação e formação 
profissional, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. 

 

  

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                  

Nº7 

QUALIFICA – Percursos… 

O que é o EQAVET? 
O EQAVET, (European Quality 
Assurance Reference Framework for 
Vocational Education and Training) 
Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para a Educação 
e Formação Profissional, é o 
instrumento de referência para 
promover e monitorizar o 
aperfeiçoamento dos sistemas 
europeus de ensino e formação 
profissional. 
 

Um dos temas abordados foi a 

garantia de qualidade na educação e 

formação de adultos tendo em conta dois 

projetos: a Agenda Europeia para a Educação de 

Adultos em Portugal e Reforçar a Garantia de 

Qualidade na Educação e Formação de Adultos em 

Portugal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

  

 Contacte-nos através do email 

  aemoita@centroqualifica.gov.pt 

Visite o nosso site            Siga-nos no      

https://centroqualificamoita.wixsite.com/centroqualifica 

 

Sobre a importância da leitura 

dizia William Faulkner: 
“O que a literatura faz é o mesmo que 
acender um fósforo no campo no meio 
da noite. Um fósforo não ilumina 
quase nada, mas permite-nos ver 
quanta escuridão existe ao redor.” 
 

 

                                           Os Centros Qualifica 
 e a educação e formação de adultos 

Os Centros Qualifica, para além de proporcionarem o reconhecimento de competências prévias 

adquiridas pelos adultos, resultantes de aprendizagens formais, informais e não formais, processos 

RVCC, asseguram ainda a orientação e o encaminhamento para outras modalidades de 

qualificação, tais como cursos de Educação e Formação de Adultos, Formações Modulares 

Certificadas, Vias de Conclusão do Nível Secundário de Educação, etc. 

Entre os objetivos essenciais do Programa Qualifica encontramos o: 

 Aumentar os níveis de qualificação e melhorar a empregabilidade dos ativos, dotando-os 
de competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho; 

 Reduzir significativamente as taxas de analfabetismo, literal e funcional, combatendo 
igualmente o analfabetismo e a iliteracia. 

 

“Os livros que mais gosto de ler são 
histórias verídicas, principalmente obras 
do escritor Paulo Coelho. 

Li também obras da escritora Danielle 
Steel, outra das minhas escritoras 
favoritas. 

Gosto de histórias baseadas em factos 
verídicos porque conseguimos perceber 
que todos nós temos problemas na vida, 
ninguém tem vidas perfeitas, de sonho, 
mas o que realmente importa é lutarmos e 
irmos vencendo os obstáculos.” 

Florbela Tavares, do Grupo 12B 

 

Os nossos formandos e as leituras… 

“Uma das histórias que li e que mais me agradou foi o conto 

A Aia de Eça de Queirós. 

Este conto agradou-me pela simplicidade da história que, no 

entanto, passa uma mensagem forte de lealdade e coragem.” 

Flávio Ramalho, do Grupo 12B 
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