
REGIMENTO INTERNO 

 

Equipa de EQAVET 

Equipa de implementação do sistema de qualidade e melhoria contínua do ensino 

profissional, 

 

Competências da Equipa 

 

● Aplicação do ciclo de qualidade (planeamento, implementação, avaliação e 

revisão)  

● Diálogo, envolvimento e participação dos stakeholders internos e externos para a 

melhoria da oferta de ensino e formação profissional 

● Criação de instrumentos com vista à recolha de dados acerca dos indicadores 

EQAVET 

● Elaborar estatísticas e relatórios; 

● Avaliar resultados; 

● Propor ações de melhoria 

● Divulgação e publicação de resultados do processo 

 

Competências do Coordenador da Equipa 

 

O coordenador tem todas as competências dos restantes elementos da equipa e ainda 

a de coordenar e dinamizar o processo de implementação do sistema de qualidade e 

melhoria contínua do ensino profissional.  

Compete também ao Coordenador:  

● Presidir às reuniões da Equipa;  

● Convocar os elementos da Equipa;  

● Manter o arquivo da documentação relativa ao processo de autoavaliação.  

 

 

Constituição 

 

A equipa EQAVET é constituída por, pelo menos, um diretor de curso, um diretor de 

turma, um docente do grupo 550, informática, outro do 410, com formação em 

psicologia, e outros elementos que se ache pertinentes para trabalhar no projeto. 

 

Mandato 

      

O mandato de representação da equipa EQAVET é de 4 anos e cessa com o mandato 

do diretor. 

O mandato de coordenador da equipa EQAVET  tem a duração de 4 anos e cessa 

com o mandato do diretor.  

Os mandatos podem cessar a todo o momento, por decisão do diretor, ou mediante 

proposta fundamentada dos próprios. 

 

 



Funcionamento 

 

A equipa EQAVET reúne uma vez por trimestre ordinariamente, convocada pelo seu 

coordenador.  

Estas reuniões serão secretariadas, por um dos docentes da equipa e funcionam se  

estiver presente mais de metade dos seus elementos, caso contrário terão lugar 48 

horas depois. 

Esta equipa reúne ainda, total ou parcialmente, uma vez por semana. 

A equipa EQAVET  funcionará através de:  

- reuniões da equipa;  

- trabalho autónomo;  

- trabalho colaborativo;  

- circulação eletrónica de documentos. 

 

Revisão do Regimento 

 

O presente Regimento é revisto anualmente, no início do ano escolar, ou quando a 

legislação assim o indique. 

 

Omissões 

 

Nos casos omissos no presente Regimento aplica-se a lei, designadamente o Código 

de Procedimento Administrativo e o Regulamento Interno do Agrupamento. 

 


