GT1 | grupo de trabalho para a
qualidade no ensino e formação

GT1 | quality management
in education and training

objetivos

goals

No âmbito da missão da CS11, o Grupo de
Trabalho 1 tem como principais objetivos: partilhar
informação sobre o setor da educação e da
formação profissional através da apresentação de
boas práticas, de estudos ou de relatórios que
versam as temáticas da qualidade neste setor.

. To share information on Quality management
systems aiming the sectors of education and
training.

missão

mission

Funcionar como observador atento e crítico das
transformações do setor da educação e formação
em Portugal e na União Europeia sempre focados
na importância da qualidade como impulsionador
de sucesso.

. To focus on the importance of quality as a driver
for success.

visão

vision

Ser um grupo de referência em matéria de
qualidade no setor da educação e formação.

To be a reference group in terms of Quality
management systems in education and training.

valores

values

. Qualidade: Focados na procura de soluções para
os problemas do setor da educação/formação que
integrem a qualidade na sua estratégia.

. Quality: The group is focused in finding solutions
that may help the sectors institutions to incorporate
quality systems ın theır strategıes towards the

. To organize workshops or invite guests to present
good practices, studies or reports that relate the
themes of quality in this sector, on a benchmarking
perspective.

. To work as attentive observers and reviewers of
new realities in the sector of education and training,
in Portugal as well as in other European countries.

pursuit of continual improvement of performance.
. Imparcialidade: Os membros do GT1 pautam-se
pela reflexão crítica e pela a partilha de ideias
sustentada na confiança e na neutralidade.

. Impartiality: the members of GT1 respect critical
thinking and sharing of ideas based on trust and
objectivity.

Instituições que participam no GT1
GT1 members
AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo
ANESPO – Associação Nacional das Escolas Profissionais
ANP – Associação Nacional de Professores
ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
Casa Pia de Lisboa I.P.
CITEFORMA – Centro Formação Profissional Trabalhadores de escritório, comércio, serviços
e novas tecnologias
CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais
CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
IGEC – Inspeção Geral da Educação e Ciência
ISQ – Instituto de Soldadura e qualidade
Turismo de Portugal, I.P.
UGT – União Geral de Trabalhadores

Alguns dos Temas apresentados pelo GT1
Some themes presented by GT1
•

“Ecvet European credits for vet. O que é? Vantagens e estado da arte em Portugal e Europa”, ISQ;

•

“Boas Práticas de Educação para a Responsabilidade Social”, Turismo de Portugal;

•

“Monitorização e análise da eficácia e eficiência do sistema educativo“, DGEEC;

•

“O modelo de avaliação externa concebido no seio da CNEF“, AEEP;

•

“Relação da Normalização, Metrologia e Acreditação com os pressupostos de qualificação do
Ensino da Fotografia nos seus diferentes graus", IPF;

•

“Guia de referência para a Garantia da Qualidade nos CQEP”, ANQEP;

•

“A rede RSO PT e os trabalhos desenvolvidos pelo GT ISO26K”, APEE;

•

“Estratégia EUROPA 2020: Reforço da I&D e da Inovação, Melhor e Mais Educação, Clima/Energia,
Aumentar o Emprego, Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais”, gestor do PO Inclusão
Social e Emprego;

•

“A importância da educação pré-escolar para o sucesso” pela IGEC;

•

“Novas abordagens EQAVET: apresentação de 1 boa prática Europeia -Projeto EQAVET US”, ISQ;

•

“Evolução dos referenciais normativos dos Sistemas de Gestão da Qualidade”, CT80;

•

“Peer Review for Quality Assurance in Validation of Non Formal and Informal Learning”, Citeforma;

•

“INMA-Agente de Gestão da Inovação em organizações”, ISQ.
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