Parceiros do projeto

Para mais informações sobre o DeSqual
Por favor contacte:
Fundação afid Diferença
Vanessa Ferreira
vanessa.ferreira@fund-afid.org.pt
www.desqual-leonardo.eu

DeSqual
Desenvolvimento

da

garantia

de

qualidade Sustentável em Educação e
Formação Profissional
Porquê
Em muitos projectos de qualidade para a
Educação e Formação Profissional (EFP),
como

o

EQAVET

(European

Quality

Assurance in Vocational Education and
Training),

foi

valorizada

a

criação

e

implementação de uma estrutura sólida do
Grue Service AS

sistema
Este projecto é financiado com o apoio da
Comissão Europeia. Esta publicação reflecte
apenas as opiniões do autor, e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer uso que
possa ser feito da informação aqui contida.

de

qualidade.

Uma

vez

estabelecido e implementado um sistema,
o prestador de EFP pode ser avaliado por
revisão por pares e por uma avaliação
externa

independente.

Frequentes

avaliações externas mostram que muitos
prestadores de EFP enfrentam o desafio de

manter os requisitos de desempenho de

partir

de

programas

de

sucesso

acordo com os requisitos EQAVET no seu

existentes para a garantia da qualidade.

já

dia a dia. Por outras palavras: eles têm o
desafio de assegurar a implementação

O resultado tangível deste projecto pode

O Consórsio

sustentável dos requisitos EQAVET nos seus

ser descrito como: aumento da consciência

O consórcio do projecto DeSqual consiste

sistemas de qualidade.

de

em 10 parceiros Europeus.

qualidade

e

comportamento

de

qualidade através da implementação de

Existem quatro tipos de parceiros:

um programa de treino feito sob medida



Organizações especialistas que trazem

baseado em evidências, que preenche as

conhecimentos

condições

e

programas de treino que contribuem

desenvolvimento sustentável da qualidade

para a consciência da qualidade,

e

comportamento

para

a

criação

para a implementação dos requisitos

EQAVET em organizações prestadores de

experiências

de

em

qualidade

individual e cultura de qualidade


EFP para pessoas com um deficiência.

e

Especialistas que têm experiência em
consultoria de formação

Valor Acrescentado
Entrada

Objetivo do projeto
O principal objetivo do DeSqual é criar
garantia de qualidade sustentável nos
prestadores de EFP para pessoas com
deficiência

a

sustentabilidade

um

nível
será

europeu.

A

alcançada,

melhorando e aumentando a consciência,
cultura e comportamento de qualidade dos
colaboradores dos prestadores de EFP.
Vamos desenvolver e testar um programa
modular de formação feito à medida para
a garantia da qualidade nos prestadores de
EFP para pessoas com deficiência. O
programa de formação será adaptado a

de

inovação


proveniente

Prestadores de FP que querem criar um

da

desenvolvimento sustentável através

experiência do setor social, do sector do

da melhoria da cultura de qualidade,

ensino e formação profissional, do setor da

consciência

indústria e do setor de saúde social,

comportamento de qualidade

representado por um número de parceiros



da

qualidade

e

Uma organização externa especializada

europeus.

que irá avaliar o processo e o produto

O programa de treino desenvolvido neste

e avaliar o efeito do programa de

projeto terá impacto tanto nacional como

treino

internacional. O DeSqual também facilitará
a transferência de inovação entre os
diferentes sectores, criando um contexto
de aprendizagem mútua.

