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ANEXO II · SUBMISSÃO DA CANDIDATURA À ACREDITAÇÃO

Tipo de Actividade formativa/nº participantes previstos VALOR

Formação contínua (com ou sem avaliação), workshops, seminários, conferências, congressos, mestrados e doutoramentos até 50 participantes 

Formação contínua (com ou sem avaliação), workshops, seminários, conferências, congressos, mestrados e doutoramentos para mais de 50 participantes 

Congresso de nível Nacional independente do número de participantes

Congresso de nível Internacional independente do número de participantes

150,00 €

200,00 €

350,00 €

500,00 €

ANEXO I · SISTEMA DE CRÉDITOS DE FORMAÇÃO

Tipo de Actividade Créditos

Formação contínua com avaliação sumativa

Formação contínua sem avaliação sumativa

Workshops e  seminários

Conferências e congressos

Mestrados* 

Doutoramentos

Outras Actividades não enquadradas nos itens anteriores

1h = 0,5 créditos**

1h = 0,3 créditos**

1h = 0,3 créditos**

1h = 0,2 créditos**

240 créditos**

700 créditos**

Sujeitos a avaliação pela CA e validação da DN

Formação Profissional Pós-Graduada

* Não se consideram os Mestrados que dão acesso à profissão

** No total das horas que recebem créditos, apenas 10% poderão ser consideradas horas de não contacto
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ANEXO III · ÁREAS DE FORMAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA 

ANEXO IV · FORMULÁRIOS DE CANDIDATURA

1. Psicologia clínica e da saúde; 
2. Psicologia da educação;
3. Psicologia do trabalho, social e organizações

A listagem apresentada a seguir preten-
de apoiar as entidades na preparação dos 
seus formulários de candidatura a Acredita-
ção, procurando garantir que informações e 
elementos de avaliação relevantes na óptica 
do sistema de Acreditação não deixem de ser 
considerados pelas entidades candidatas.

Destina-se, portanto, a uma utilização ex-
clusiva das entidades, não tendo outro ob-
jectivo que não seja ajudá-las a estruturar o 
seu processo de Acreditação de acordo com 
o exigido.

Suportes de Informação Aceites
A informação integrante do dossier de Acre-
ditação é apresentada na totalidade, sob 
compromisso de honra. 

Apoio à preparação do dossier
de Acreditação
Para apoiar as entidades candidatas na ela-
boração dos seus formulários de Acreditação 
apresenta-se em ANEXO uma checklist de 
todas as informações e elementos relevantes 
na perspectiva do sistema, susceptíveis de 
integrar o Processo de Acreditação.

A equipa que assegura a coordenação do 
sistema está disponível para apoiar as 

entidades candidatas na preparação dos 
seus dossiers de Acreditação, através dos 
esclarecimentos e informações que se reve-
lem necessários.

Dossier de Acreditação
FCE -  Formulário de identificação e caracte-
rização da entidade 
FCRH - Formulário de identificação e carac-
terização dos recursos humanos 
FCAF  – Formulário de caracterização da ac-
tividade formativa para acreditação  
FEA – Formulário de Elementos de Avaliação
PF – Programa de Formação
ACP  - Pedido de actualização do perfil de 
acreditação 
RP – Pedido de renovação

Fases Processo Formativo 3 Identifica as diferentes fases do processo formativo

Áreas de Formação 4 Identifica as áreas de formação sobre que incidem as suas intervenções formativas

Tipos de actividade formativa 6 Identifica os tipos de actividade formativa adoptadas

Modalidades de Formação 5 Identifica as modalidades de formação que desenvolve no âmbito da sua actividade formativa

Populações-alvo 7 Identifica as populações-alvo a que se dirigem as suas intervenções

I · Parâmetros de Caracterização

Identificação
1 Caracteriza globalmente o projecto da entidade, identificando os seus objectivos, missão e contextos de intervenção

2 Apresenta Organigrama Funcional da Organização com a função formativa representada

Elementos de Avaliação *

* Adaptado de Inofor, 2002.
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Planeamento 11 Apresenta planos de formação/projectos de intervenção resultantes do planeamento ou outros produtos

II- Apresentação dos elementos de avaliação básicos por Evento

Diagnóstico

8 Apresenta plano de execução do trabalho

9

10

Apresenta relatórios/produtos de trabalhos realizados

Demonstra a utilização dos resultados da avaliação (executada ou prevista) nos planos de formação, nos termos dos Requisitos de Acreditação

13 Apresenta exemplos de recursos pedagógicos concebidos e do respectivo suporte de apoio à aprendizagem

Concepção
12

Apresenta exemplos de programas ou projectos de formação representativos das modalidades de formação, formas de organização da 
formação, populações-alvo a que se dirigem as intervenções, acompanhados dos respectivos packages de formação e da documentação 
de apoio aos formandos, elaborados de acordo com os Requisitos de Acreditação

34

33

32

Demonstra a utilização dos resultados da avaliação (executada ou prevista) nos planos de formação, nos termos dos Requisitos de Acreditação

Apresenta procedimentos/práticas de controlo e monitorização das diversas fases da avaliação

Apresenta plano de execução do trabalho

AVALIAÇÃO

24

25

26

27

28

29

30

31

(No caso da Formação à Distância caracteriza também o dispositivo de formação )

Apresenta programas ou projectos de formação para todas as Áreas de Formação indicadas no formulário de Identificação e Caracteri-
zação da Actividade Formativa (nos quais deve ser indicado o código da Área de Formação em que se enquadram)

No caso da Formação à Distância, apresenta os sistemas de tutoria.

Apresenta a forma de articulação entre coordenadores, formadores, outros agentes e participantes

Apresenta política de estágios e tipos de diligências desenvolvidas para a sua execução, acompanhamento e avaliação, quando aplicável

Apresenta estratégia, com exemplos, para promover a integração profissional dos formandos, quando aplicável

Apresenta Regulamento de Funcionamento (de acordo com os Requisitos de Acreditação)

No caso da Formação à Distância, apresenta metodologia de avaliação do próprio dispositivo da formação

Desenvolvimento

23
Apresenta exemplos de programas ou projectos de formação representativos das modalidades de formação, formas de organização da 
formação, populações-alvo a que se dirigem as intervenções, acompanhados dos respectivos packages de formação e da documentação 
de apoio aos formandos.

14

16

17

18

19

20

21

22

Identifica os suportes de apoio à organização e promoção das intervenções

Identifica os meios logísticos de apoio às intervenções, aos formandos e aos formadores

Identifica os meios pedagógicos, equipamentos e materiais didácticos afectos ao desenvolvimento das intervenções formativas

(No caso da Formação à Distância, caracteriza o suporte tecnológico associado)

Identifica e caracteriza os espaços e instalações afectos às actividades formativas, demonstrando o cumprimento dos Requisitos de Acreditação.

Apresenta os processos e metodologias de selecção e orientação dos formandos

Identifica os meios de consulta e desenvolvimento disponibilizados aos formandos ou orientação para estruturas alternativas

No caso da Formação à Distância junta acordos/protocolos/contratos que suportem as parcerias desenvolvidas e a desenvolver para 
avaliação do grau de intervenção de todas as entidades envolvidas 

Organização

15
Apresenta exemplos de suportes, documentação e outras peças informativas de apoio à organização e promoção das intervenções, 
situando-os face aos respectivos objectivos, populações-alvo, contextos de utilização e formas de divulgação (incluindo os suportes e 
instrumentos constantes no dossier técnico-pedagógico, de acordo com os Requisitos de Acreditação )
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Se tem intervenções e/ou 
estruturas descentralizadas

35 Apresenta as suas especificidades ao nível dos elementos de avaliação em cada fase do processo formativo

36 Apresenta projectos de intervenção exemplificativos

Elementos Transversais

44 Apresenta Plano de Formação (ou da actividade relevante para a Acreditação)

45

46

47

48

49

50

51

Descreve os procedimentos aplicados à recepção e tratamento de queixas e reclamações

Apresenta os procedimentos de averiguação de causas de desistências e respectivos resultados

Apresenta as metodologias e instrumentos técnicos utilizados

Apresenta exemplos de instrumentos e suportes ilustrativos

Apresenta metodologias de acompanhamento e avaliação: exemplos de procedimentos, instrumentos e suportes ilustrativos

Refere os Recursos Humanos envolvidos com descrição das respectivas funções

Identifica o coordenador do trabalho

Outras formas de intervenção

37

39

40

41

42

43

Identifica os suportes de apoio à organização e promoção das intervenções

Identifica os meios logísticos de apoio às intervenções, aos formandos e aos formadores

Identifica os meios pedagógicos, equipamentos e materiais didácticos afectos ao desenvolvimento das intervenções formativas

Identifica e caracteriza os espaços e instalações afectos às actividades formativas

Apresenta os processos e metodologias de selecção e orientação dos participantes

Identifica os meios de consulta e desenvolvimento disponibilizados aos participantes

38 Apresenta exemplos de suportes, documentação e outras peças informativas de apoio à organização e promoção das intervenções, 
situando-os face aos respectivos objectivos, populações-alvo, contextos de utilização e formas de divulgação

VI- Apresenta informação sobre 
os elementos de avaliação 

suplementares transversais

Ainda que suplementares na 
avaliação, a informação relativa 

a estes elementos deve ser 
apresentada e sempre que algum 

deles não for aplicável a entidade 
deve referi-lo expressamente

52 Identifica as condições de desenvolvimento e actualização proporcionadas aos colaboradores (formadores, coordenadores pedagógicos, 
consultores, etc.) 

53

54

55

56

57

58

59

Identifica as parcerias e protocolos estabelecidos com outras entidades, explicitando claramente os seus objectivos, os seus âmbitos e as 
formas de colaboração, de cooperação e de articulação envolvidas

Junta acordos/protocolos/contratos que suportem as parcerias desenvolvidas e a desenvolver

Identifica os benefícios e resultados esperados para a entidade (designadamente, complementaridade de capacidades, competências e 
meios, reforço da capacidade de intervenção, sinergias geradas, potenciação da eficácia das intervenções, etc.) e para os destinatários das 
intervenções

Identifica o know-how técnico incorporado pela entidade em resultado das parcerias e protocolos estabelecidos, bem como eventuais 
licenciamentos para utilização credenciada de saberes, metodologias ou instrumentos

Identifica a participação em redes de âmbito local, regional, nacional ou transnacional, explicitando claramente os seus objectivos, os 
seus âmbitos ou contextos e as formas de participação, de cooperação e de inter-relacionamento envolvidas

Identifica os benefícios e resultados esperados para a entidade (designadamente, intercâmbio de informações, partilha de saberes, 
experiências e recursos, acesso a metodologias e práticas formativas inovadoras, sinergias geradas, potenciação da eficácia das interven-
ções, etc.) e para os destinatários das intervenções

Identifica sistemas de monitorização e de auditoria da actividade formativa com “enfoque” sobre os processos, metodologias e práticas 
pedagógicas, acompanhamento e controlo de projectos de formação, detecção de necessidades de formação dos colaboradores, etc.

Critérios Opcionais
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60 Apresenta indicadores da actividade formativa relativos aos últimos três anos (ou, na sua inexistência, últimos dados disponíveis), 
acompanhados de breve análise e interpretação

61

62

Apresenta “portfolio” de realizações e clientes (por domínios de intervenção), bem como avaliações documentadas de intervenções 
anteriormente realizadas

Refere cursos, formadores e serviços certificados por entidade competente, identificando claramente o objecto e o âmbito de certificação

ANEXO V · CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO *

Curricula dos colaboradores

Adequação aos domínios de intervenção da entidade ou estrutura de formação, às áreas temáticas de formação e às populações-alvo

Formação científica, técnica e/ou tecnológica

Formação e experiência pedagógicas

 Experiência profissional

Composição e estrutura do corpo de colaboradores/profissionais de formação

Experiência e qualificação pedagógica do dirigente da entidade formadora ou estrutura de formação

Programas e projectos de 
formação e respectivos 

suportes e documentação

Adequação aos objectivos, às formas de organização das intervenções e às populações-alvo (adequação pedagógica)

Adequação científica e técnica dos conteúdos

Adequação e qualidade da documentação e dos suportes

Inovação pedagógica dos packages de formação

Acessibilidade, navegabilidade, flexibilidade, autonomia, interactividade dos suportes de apoio à aprendizagem (só para Formação à Distância)

Metodologias e instrumentos 
técnicos utilizados

Adequação aos domínios de intervenção, aos objectivos, às formas de organização das intervenções e às populações-alvo

Nível de estruturação e sustentação científica e técnica

Inovação pedagógica dos processos formativos

Originalidade das abordagens, dos métodos e das técnicas

Metodologias de 
acompanhamento e de 

avaliação

Adequação aos domínios de intervenção, aos objectivos, às formas de organização das intervenções e às populações-alvo

Nível de estruturação e sustentação científica e técnica

Profundidade e diversidade dos níveis de análise

 Inovação e originalidade das abordagens e dos métodos

Elementos de avaliação básicos

* Adaptado de Inofor, 2002.
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Suportes de apoio à 
organização e promoção das 

intervenções

Adequação aos objectivos, às formas de organização das intervenções e às populações-alvo/efeito motivador

Qualidade e inovação de produção e divulgação

Acessibilidade, navegabilidade, funcionalidades dos canais de comunicação (só para Formação à Distância)

Meios logísticos de apoio às 
intervenções, aos formandos 

e aos formadores

Adequação aos objectivos, às formas de organização das intervenções e às populações-alvo

Complementaridade e qualidade dos meios

Meios pedagógicos, 
equipamentos e materiais 

didácticos

Adequação aos objectivos, às formas de organização das intervenções, às áreas temáticas de formação e às populações-alvo

Complementaridade e qualidade dos meios

Espaços e instalações 
afectos às actividades 

formativas
Adequação aos objectivos, às formas de organização das intervenções, às áreas temáticas de formação e às populações-alvo

Processos e metodologias 
de selecção e orientação de 

formandos

Adequação às modalidades de formação, às formas de organização das intervenções, às áreas temáticas e às populações-alvo

Nível de estruturação e de sustentação técnica dos instrumentos e da sua aplicação

Condições de desenvolvimento 
e actualização proporcionadas 

aos colaboradores

Formação estruturada de desenvolvimento de competências

Acesso periódico/regular a eventos formativos de actualização

Acesso a informação actualizada/redes de saber inovadoras

Incentivos ao desenvolvimento e actualização

Participação em redes nacionais 
ou transnacionais

Acesso e partilha de informações e experiências

Incorporação de saberes e competências

Acesso a metodologias e práticas formativas inovadoras

Benefícios resultantes para os destinatários das intervenções

Parcerias e protocolos 
estabelecidos

Incorporação de know-how/reforço ou alargamento de competências

Complementaridade de capacidades e competências

Benefícios resultantes para os destinatários das intervenções

Grau de implicação/envolvimento do meio empresarial e social na orientação e/ou gestão da entidade ou estrutura de formação

Licenciamento de metodologias e instrumentos técnicos

Meios de consulta e 
desenvolvimento disponibilizados 

aos formandos

Adequação às áreas temáticas de formação, às formas de organização das intervenções e às populações-alvo

Complementaridade e qualidade dos meios

Sistemas de monitorização e de 
auditoria interna da actividade 

formativa

Grau de estruturação dos sistemas internos de monitorização e de auditoria de processos, metodologias e práticas pedagógicas

Grau de estruturação dos sistemas internos de diagnóstico de necessidades de formação dos colaboradores

Elementos suplementares de avaliação
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Indicadores da actividade 
formativa

Adequação e consistência dos indicadores

Dimensão e extensão da actividade formativa realizada

Cursos, formadores e serviços 
certificados

Objecto e âmbito de certificação

“Portfolio” de realizações e 
clientes / avaliações documentadas

Dimensão do “portfolio” de realizações e clientes

Qualidade e sustentação técnica das avaliações

Grau de adesão/satisfação dos clientes

ANEXO VI · REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS *

REQUISITOS GERAIS

1. Política e Planeamento Estratégico

A entidade deve ter uma política e estratégia de actuação, claramente definidas, consistentes com a sua missão e que tenham em consideração o seu contexto de 
intervenção e os seus destinatários.

Fontes de Verificação:

Parâmetros de Caracterização; Estatutos/Pacto Social; Projectos de intervenção, Planos e Programas de Formação.

A entidade deve ser capaz de descrever claramente a sua vocação, missão e estratégia de desenvolvimento, especialmente no que à actividade alvo da acreditação diz respeito.

A entidade deve demonstrar que o seu projecto formativo vai de encontro às necessidades dos seus utilizadores, devendo justificar as suas opções em matéria de oferta formativa, nomeada-
mente, com levantamentos/diagnósticos de necessidades feitos por si ou por terceiros.

A entidade deve dispor de um Plano de Formação, com regularidade mínima anual, em que esteja contextualizada a actividade relevante para a Acreditação e que inclua estratégias de financia-
mento (se aplicável).

G.1.1.

G.1.2.

G.1.3.

Observações: 

É relevante a apresentação de orçamentos, pedidos ou planos de financiamento, e/ou as opções/alternativas de financiamento ponderadas, estudadas pela entidade no que diz respeito à actividade forma-
tiva. No plano de formação deverá ficar claro se a actividade alvo da Acreditação é assegurada exclusivamente pela entidade ou se existem acordos, protocolos ou outro tipo de colaborações com outros 
organismos evidenciando o conteúdo das respectivas participações.

* Adaptado de Inofor, 2002.
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2. Gestão e Recursos Humanos

A entidade deve assegurar uma gestão eficaz da actividade relevante para a acreditação assente numa liderança e numa clara repartição de funções atribuídas a 
recursos humanos com competências adequadas.

A entidade deve designar uma pessoa com responsabilidades de gestão da actividade em que assenta o pedido de Acreditação - Responsável de Formação (RF) - que assuma, entre outras, 
as seguintes funções:

1. Assegurar o cumprimento dos objectivos do Plano de Formação, no que à formação diz respeito;

2. Assegurar o cumprimento dos Requisitos de Acreditação e a ligação ao Sistema;

3. Assegurar a articulação da função formativa às restantes funções dentro da organização;

4. Ser o elo de ligação das intervenções com a gestão de topo ou direcção e os clientes ou utilizadores.

O Responsável de Formação deve preferencialmente ser interno à entidade. No caso de ser um colaborador externo, deverá ter uma colaboração de carácter permanente e devidamente 
formalizada por contrato.

G.2.1.

A direcção ou gestão de topo deve proporcionar evidências do seu envolvimento nas actividades que sustentam a Acreditação, articulando-se visivelmente com o Responsável de Formação 
e participando nos actos promovidos ou dirigidos ao sistema.G.2.2.

A entidade deve dispor de um organigrama funcional, onde esteja representada a área formativa.G.2.3.

A entidade deve manter registo actualizado das qualificações e competências do pessoal envolvido na actividade abrangida pela acreditação.G.2.5.

A entidade deve assegurar que cada pessoa tenha as competências adequadas para a função que desempenha, nomeadamente, nos termos definidos nos requisitos dos vários domínios de 
intervenção. Com esse propósito, a entidade deve induzir a participação dos seus colaboradores em acções de formação/actualização.G.2.4.

Fontes de Verificação:

Curricula (fichas curriculares) dos recursos humanos; parâmetros de caracterização; documentação da entidade a verificar em sede de Acompanhamento; 
formulários de candidatura.

3. Orientação para Resultados e Melhoria Contínua

A entidade deve promover uma permanente auto-avaliação da sua actividade com reflexos ao nível da melhoria contínua dos seus produtos e serviços. As acções correctivas 
e de melhoria devem ter como objectivo a promoção da qualidade das intervenções, incluindo necessariamente a revisão de conteúdos, metodologias, instrumentos e 

composição de equipas, no sentido da sua constante actualização, por forma a permitir uma contínua adequação das suas intervenções aos objectivos propostos.

A entidade deve promover o desenvolvimento e melhoria contínua da sua actividade, garantindo o controlo de todo esse processo, através de:

1. Elaboração de Balanços de Actividade (periodicidade mínima anual) que incluam, no mínimo:

1.1. Dados sobre execuções físicas;

1.2. Resultados e respectiva interpretação da actividade desenvolvida por comparação aos objectivos iniciais (avaliação da formação);

1.3. Resultados e respectiva interpretação de avaliações de reacção e satisfação dos destinatários das intervenções, com base em indicadores e critérios pré-definidos (no caso de existir 
desenvolvimento de formação);

1.4. Resultados relativos ao desempenho de coordenadores e formadores (ou outras funções chave do processo formativo);

1.5. Identificação de áreas/aspectos com necessidade de ajustamentos e correcções e definição de acções correctivas e de melhoria.

2. Verificação contínua de que os seus serviços correspondem às necessidades e satisfazem os seus clientes ou utilizadores, nomeadamente, através da sua auscultação pelos métodos 
mais adequados.

3. Averiguação das causas de desistências (cujos resultados devem ser incluídos no âmbito do ponto 1.2. dos Balanços de Actividade), através de procedimento próprio usado de forma 
sistemática.

G.3.1.
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Em resultado da actuação descrita no ponto anterior, a entidade deve rever regularmente as condições de desenvolvimento da sua actividade, introduzindo acções correctivas e de melhoria. 
A entidade deve ainda assegurar a manutenção de registos actualizados das revisões e actualizações efectuadas.G.3.2.

As acções correctivas e de melhoria devem ser fundamentadas em dados recolhidos sobre a evolução das necessidades e exigências do público-alvo, bem como sobre as suas opiniões 
transmitidas em avaliações anteriormente efectuadas.G.3.3.

Em situações de recurso a entidades externas que executem intervenções formativas não asseguradas pela própria entidade, a mesma deve dispor de uma metodologia de acompanhamento e 
avaliação que assegure o controlo de qualidade do serviço prestado.G.3.4.

Fontes de Verificação:

Projectos de intervenção, planos e programas de formação; metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de acompanhamento e avaliação; indicadores de 
renovação (formulários); balanços de actividade.

Observações: 

No que diz respeito às acções de melhoria e correctivas, estas devem basear-se, para além da informação recolhida no âmbito dos balanços de actividade:

· Na evolução observada nos contextos em que incide a actividade da entidade (profissões, sectores...) e consequentes necessidades dos seus destinatários;

· Na evolução observada ao nível dos meios técnicos e tecnológicos podem ser usados no desenvolvimento da actividade, melhorando os seus resultados;

· Nas recomendações para melhoria de origem interna ou externa.

4. Práticas e Normas de Conduta

A entidade deve preservar a sua idoneidade, seguindo uma conduta exemplar no respeito pelos interesses e direitos de terceiros.

A entidade deve pautar a sua conduta pelo respeito dos princípios de igualdade e tratamento de todos os agentes envolvidos na sua actividade formativa (por exemplo, não praticando qualquer 
tipo de discriminação assente em questões do género, da pertença étnico-religiosa ou outra característica que não advenha das exigências específicas da actividade formativa.

Igualmente, no seu relacionamento com terceiros, a entidade deve prosseguir uma conduta baseada nos princípios de lealdade, da ética e da correcção.

G.4.1.

No âmbito da divulgação e promoção da actividade que sustenta a acreditação, a entidade deve pautar a sua conduta por princípios legais e éticos, nomeadamente:

1. O material promocional usado deve conter informação clara que corresponda a situações verdadeiras não devendo permitir quaisquer equívocos de interpretação;

2. Não devem ser usados logotipos de quaisquer organismos sem que exista uma autorização prévia dos mesmos ou um suporte legal/contratual para esse efeito; 

3. Não devem ser invocados reconhecimentos externos que não tenham sido atribuídos ou, no caso oposto, tenha já o respectivo prazo terminado.

G.4.6.

A entidade deve actuar no respeito das normas nacionais de protecção de dados pessoais, nomeadamente, incluindo referência, nas fichas de inscrição e nos contratos de formação e de 
prestação de serviços em que condições e para que efeitos os mesmos podem ser divulgados.

Nesses instrumentos deve incluir-se a possibilidade de divulgação de dados pessoais - identificação e contactos - para efeitos de eventual auscultação por parte do Sistema de Acreditação, 
sujeita a uma aceitação da parte dos visados.

G.4.7.

A entidade deve actuar no respeito pelas normas legais que afectem a sua actividade, incluindo a legislação laboral em vigor e a relativa aos direitos do consumidor, bem como deve cumprir 
as obrigações a que se comprometa contratualmente com terceiros.G.4.2.

A entidade deve dispor e publicitar procedimentos relativos ao tratamento de reclamações, assegurando uma análise e decisão imparciais, bem como uma resposta oportuna ao(s) seu(s) 
autor(es). No Balanço de Actividade deve constar informação a este respeito (ocorrências e tratamento dado).G.4.5.

Quando incidam sobre a actividade relevante para a acreditação, estes acordos devem ser escritos e definir claramente as funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas.G.4.3.

A entidade deve emitir certificados de formação profissional ou de frequência de formação profissional, nos termos do Decreto Regulamentar nº 35/2002 de 23 de Abril.G.4.8.

Quando a actividade formativa for dirigida a participantes individuais externos, devem ser formalizados contratos de formação com os formandos. 

Quando haja recurso a colaboradores externos, colectivos ou individuais, deve essa colaboração ser formalizada por contratos de prestação de serviços.
G.4.4.
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Fontes de Verificação:

Processos e suportes de apoio à organização e à promoção das intervenções formativas; apreciação de formandos, formadores e clientes.

Observações: 

Os procedimentos relativos ao tratamento de reclamações devem incluir as seguintes indicações: pessoa/cargo a quem deve ser dirigida a reclamação; forma e prazo de apresentação; a quem compete a 
apreciação; prazo de resposta da entidade.

1. Diagnóstico de Necessidades de Formação

Nas fases da intervenção devem estar incluídas, entre outras possíveis, as seguintes vertentes: 

1. caracterização do contexto onde vai incidir o diagnóstico;

2. Definição das metodologias e instrumentos a utilizar;

3. Estabelecimento de estratégias de envolvimento de actores;

4. Recolha de dados;

5. Análise de problemas e causas;

6. Identificação de uma situação de referência;

7. Identificação e análise de desvios ou diferenciais;

8. Estabelecimento de prioridades de acção;

9. Proposta de solução adequada às necessidades detectadas (assente no tipo de competências profissionais a desenvolver);

10. Uma orientação antecipada e/ou prospectiva.

E.1.6.

Deverá existir um coordenador que garanta a implementação do projecto de acordo com os objectivos pré-estabelecidos. Poderá tratar-se de um colaborador interno da entidade ou, quando 
externo, exercer uma colaboração regular formalizada em contrato.E.1.2.

Deve estar prevista uma forma eficaz de envolvimento dos responsáveis máximos e de outros colaboradores da entidade alvo do estudo que exerçam funções com conteúdo pertinente para o 
diagnóstico.E.1.4.

Deve ser elaborado um plano de execução que contemple, nomeadamente, a calendarização das diversas fases da intervenção e a afectação dos meios humanos e materiais adequados.E.1.5.

Deverão existir procedimentos/práticas de controlo e monitorização das diversas fases de diagnóstico.E.1.8.

A recolha de informação deve ser suportada na consulta de fontes credíveis e tão diversificadas quanto possível (por exemplo, não assente exclusivamente em inquéritos) e as amostras 
devem ser representativas.E.1.7.

A Entidade candidata deverá ser capaz de demonstrar que os resultados dos diagnósticos realizados têm repercussões concretas ao nível da respectiva tomada de decisão, designadamente, 
no que diz respeito à elaboração de subsequentes planos de formação.E.1.9.

Os recursos humanos envolvidos deverão ter as competências adequadas, devendo existir na equipa elementos com experiência e/ou formação em diagnóstico de necessidades da formação, 
formação técnica e/ou experiência profissional adequada ao objecto de análise e estudo, bem como experiência e/ou formação pedagógica.E.1.1.

A entidade deverá dispor de um referencial metodológico com instrumentos associados, adequado aos objectivos da actividade, que contemple o disposto nos pontos seguintes.E.1.3.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
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2. Planeamento

O Planeamento deverá resultar num Plano de Intervenção (Formação) que contemple, nomeadamente:

1. Fundamentação das intervenções face à estratégia e necessidades detectadas;

2. Definição do tipo de intervenção (formas de organização, modalidades, ...);

3. Designação das acções a desenvolver, respectivos objectivos e destinatários;

4. Execução física (e financeira) previstas; 

5. Definição das metodologias a aplicar nas várias fases da intervenção;

6. Definição dos recursos humanos a afectar (perfis e eventual identificação) - internos ou externos;

7. Identificação dos meios e dos recursos a utilizar (apoio logístico, material, equipamento, espaços...); 

8. Identificação de possíveis parcerias e respectivos âmbitos de actuação;

9. Identificação das metodologias de acompanhamento e avaliação a aplicar durante e após a intervenção.

E.2.4.

Os recursos humanos envolvidos deverão ter as competências adequadas, devendo existir na equipa elementos com experiência prévia em planeamento e/ou formação ou experiência em 
gestão da formação.E.2.1.

O Planeamento deverá ter em conta, de forma evidenciada nos seus objectivos, as necessidades de formação detectadas.E.2.2.

Ao nível organizacional, deverá existir uma metodologia de envolvimento dos responsáveis gerais e intermédios no planeamento das intervenções.E.2.3.

3. Concepção

Os recursos humanos envolvidos deverão ter as competências adequadas, devendo existir na equipa elementos com formação de base ou experiência profissional relevante nas áreas de 
conhecimento em causa e com formação ou experiência pedagógica.E.3.1.

A concepção deve ser orientada por informação previamente obtida, condicionante das características exigidas ao produto final, tais como: necessidades que pretende satisfazer, características 
do público-alvo, informação resultante de trabalhos anteriores e eventuais requisitos normativos associados à área de formação a desenvolver.E.3.2.

A concepção dos programas deve ser pautada por critérios pedagógicos, prevendo uma adequação dos conteúdos aos objectivos específicos e ao público-alvo e uma utilização equilibrada e 
adequada das várias formas de organização.E.3.4.

Os suportes de apoio à aprendizagem concebidos devem contemplar uma caracterização com objectivos, benefícios e condições de utilização adequada ao público-alvo e à forma de organi-
zação da formação a que se destinam.E.3.5.

A entidade deve identificar no produto final todas as fontes, títulos e autores que serviram de base ou contribuíram para a sua concepção ou adaptação.E.3.6.

Deverá existir pelo menos um procedimento/prática de controlo e monitorização dos resultados da concepção.E.3.7.

A concepção de programas de formação deve contemplar e ter associada a seguinte informação de orientação para a sua aplicação: objectivo geral, objectivos específicos, população-alvo, 
modalidade de formação, formas de organização, metodologias de formação e avaliação, conteúdos programáticos, cargas horárias, recursos materiais e pedagógicos, espaços e respectivos 
requisitos.

E.3.3.

Fontes de Verificação:

Curricula dos recursos humanos; projectos de intervenção, planos e programas de formação.

Metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de acompanhamento e avaliação; relatórios e produtos de trabalhos desenvolvidos.

Observações: 

A renovação ou continuação exige evidência de aplicação concreta das metodologias e instrumentos apresentados e aprovados aquando da acreditação traduzidos, em Planos de Formação com as 
características e amplitude previstas.
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Para a validação suplementar da actuação na Formação à Distância:

Nos recursos humanos deve estar incluído um especialista com formação em metodologias de concepção e desenho de estratégias e programas de formação/ensino a distância ou experiência 
relevante na implementação de soluções/programas de formação/ensino à distância.ED.3.1.

Deve ser aplicada uma metodologia específica de concepção de cursos a distância suportada em ferramentas de autor integradas em sistemas de gestão de aprendizagens e conteúdos. Esta 
metodologia deve ser consonante com os canais de distribuição e as opções pedagógicas assumidas.ED.3.2.

Os produtos concebidos devem contemplar a definição de objectivos de aprendizagem, estruturação de itinerários de aprendizagem a distância, estruturação de unidades/sequências de 
aprendizagem, definição de momentos de consolidação e aplicação de conhecimentos/aprendizagens.ED.3.3.

Os conteúdos de aprendizagem estruturados para ambiente de Formação à Distância, devem ter as características seguintes:

Acessibilidade (fácil acesso pelos destinatários);

Legibilidade (qualidade da apresentação de gráficos, textos, imagens...);

Autonomia (capacidade de potenciar a aprendizagem com intervenção reduzida do tutor);

Interactividade (potencia a relação activa entre o conteúdo e o utilizador);

Sequência pedagógica (de acordo com uma lógica construtivista de aquisições);

Navegabilidade interna (orientação e progressão dentro do conteúdo);

Flexibilidade (ajustado a ritmos de aprendizagem diferentes);

Práticas com retorno /”feedback” (possibilidade de o utilizador praticar e receber orientação/comentário ao seu trajecto de Aprendizagem);

Reutilização (o conteúdo pode ser enquadrado em itinerários de aprendizagem diferentes) entre outras potenciadoras do envolvimento/motivação e da aprendizagem.

ED.3.4.

Fontes de Verificação:

Curricula dos recursos humanos; projectos de intervenção, planos e programas de formação.

Metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de acompanhamento e avaliação; relatórios e produtos de trabalhos desenvolvidos.

Observações: 

Para verificação dos requisitos anteriores, exige-se, na fase de acreditação e de renovação, demonstração de evidência através de resultados (produtos) de trabalhos de concepção já desenvolvidos.

A verificação do requisito geral de controlo e avaliação, relativo à actualização de conteúdos, é determinante para a renovação.

Pode ser considerado trabalho de concepção, dependendo da sua profundidade, a adaptação de produtos a realidades ou públicos distintos daqueles para os quais foram originalmente dirigidos.

4. Organização/promoção

Os recursos humanos envolvidos deverão ter as competências adequadas, devendo existir na equipa elementos com experiência e/ou formação pedagógica, bem como com outras qualifi-
cações relevantes para o tipo de formação e público-alvo em causa, nomeadamente, para efeitos de selecção dos participantes.E.4.1.

A entidade deve assegurar um apoio logístico (próprio ou agenciado externamente) permanente às acções de formação, bem como os equipamentos e materiais pedagógicos de apoio ao 
desenvolvimento das intervenções.E.4.2.

Sempre que proceda ao recrutamento e selecção dos participantes e intervenientes na formação, a entidade deverá dispor de uma metodologia com requisitos e critérios apropriados à 
natureza das intervenções e dos seus destinatários.E.4.3.

A entidade deve dispor de meios e instrumentos adequados à recolha permanente de informação relacionada com a execução das acções, bem como deve assegurar o seu registo, organização 
e tratamento, que inclua: 1. a organização de dossiers pedagógicos por acção, com a estrutura constante no ANEXOII.A (alguns dos items poderão ser dispensados sempre que a natureza da 
intervenção o justifique); 2. o arquivo em suporte informático dos dados dos intervenientes e dos resultados da formação, usando e gerindo os mesmos no respeito pelas normas relativas à 
protecção dos dados pessoais.

E.4.4.

Sempre que proceda à promoção e divulgação das intervenções, a entidade deve assegurar a sua adequação aos públicos-alvo e recorrer aos meios de comunicação disponíveis no respeito 
pelos requisitos gerais aplicáveis.E.4.5.
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Sempre que a formação seja dirigida a participantes individuais externos, a entidade deve divulgar informação clara junto dos mesmos, por exemplo nas fichas de inscrição, antes do 
estabelecimento de qualquer contrato, sobre o seguinte:

1. Métodos e critérios de selecção;

2. Informação sobre os cursos, incluindo conteúdos, requisitos de acesso e objectivos;

3. Custos totais, incluindo condições de devoluções e isenções;

4. Datas e locais de realização da formação.

E.4.6.

A entidade deve assegurar, identificando para cada projecto, espaços adequados ao desenvolvimento (execução) das intervenções, segundo, designadamente, os seguintes critérios:

1. Dimensão e condições ambientais adequadas (luminosidade, temperatura, ventilação e ruído); 

2. Condições de higiene e segurança; 

3. As salas devem ser equipadas de forma a permitir o uso de equipamentos de apoio tais como: vídeoprojector, computador, retroprojector, entre outros; 

4. Existência de mobiliário adequado, suficiente e em boas condições. 

5. Outros requisitos:

5.1. para a realização da formação prática devem ser assegurados os espaços, instalações e equipamentos adequados e que reproduzam o contexto normal de trabalho;

5.2. no caso de formação dirigida a públicos com necessidades especiais, as condições dos espaços devem ser adequadas às suas limitações e necessidades.

E.4.8.

A entidade deve assegurar meios complementares de consulta e pesquisa de informação aos formandos, formadores e outros agentes. Quando tal não for possível através de meios próprios, 
deve dispor de informação de encaminhamento para outras entidades.E.4.7.

Para a validação suplementar da actuação na Formação à Distância:

Os recursos humanos envolvidos devem incluir um coordenador/gestor da formação, interno, com formação na coordenação/gestão e organização de um dispositivo de ensino/Formação à 
Distância ou experiência na implementação de um dispositivo pedagógico de formação/ensino a distância.ED.4.1.

Deverá existir um dispositivo pedagógico (suportado em plataforma tecnológica ou outra alternativa) que garanta as seguintes funcionalidades: helpdesk, contratualização de aprendizagens, 
inscrições, distribuição/acesso a catálogos de cursos/conteúdos, redes de contactos (entre aprendentes, tutores, gestores), distribuição/acesso a materiais pedagógicos, coordenação da 
tutoria, orientação e apoio, resposta a reclamações.

ED.4.2.

Deverão ser utilizados métodos e instrumentos de gestão dos recursos humanos (aprendentes/alunos a distância e tutores) e gestão da distribuição dos conteúdos/materiais pedagógicos 
(logística), suportado ou não em plataformas tecnológicas.ED.4.3.

Fontes de Verificação:

Curricula dos recursos humanos; projectos, projectos de intervenção, planos e programas de formação; metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de 
acompanhamento e avaliação; suportes de apoio à organização e promoção das intervenções; meios logísticos de apoio a formandos e formadores; meios pedagógicos, 

equipamentos e materiais didácticos; espaços e instalações;

Processos e metodologias de selecção e orientação de formandos; meios de consulta e desenvolvimento disponibilizados aos formandos;

Dossier técnico-pedagógico; auscultação de formandos e formadores;

Canais de aprendizagem (plataformas tecnológicas,...)

Observações: 

A renovação ou continuação da acreditação, exige evidência de aplicação concreta das capacidades demonstradas aquando da Acreditação.

A dispensa de observância dos requisitos iniciados por “sempre que” só é considerada se for totalmente inadequada a sua aplicação à situação da entidade em causa.

A entidade deve identificar e caracterizar os espaços e instalações onde serão desenvolvidas as intervenções previstas, próprios ou alugados, podendo fazê-lo por métodos demonstrativos: fotografias, 
plantas, vídeos, etc. Quando não seja possível a identificação antecipada dos espaços, devem ser referidas as condições mínimas exigidas para efeitos da sua selecção.

As estruturas totalmente dedicadas à formação - centros de formação e escolas profissionais - devem adaptar as suas acessibilidades às pessoas portadoras de deficiência, nos termos da lei.



P.16
GUIA PARA ACREDITAçãO OPP

ANEXOS

5. Desenvolvimento/Execução

A entidade deverá assegurar o desenvolvimento/execução das intervenções e actividades formativas, de forma consistente com o seu Plano de Intervenção, e assentes em conteúdos e supor-
tes de qualidade, seleccionados criteriosamente tendo em conta, nomeadamente, os requisitos associados ao domínio 3. Concepção na sua selecção.E.5.2.

A entidade deve operacionalizar as condições associadas ao desenvolvimento da formação, previstas pela concepção e identificar as restantes, adaptando-as ao contexto e público-alvo 
em causa.E.5.7.

Sempre que previsto a entidade deve assegurar a realização de estágios, definindo critérios de selecção das entidades receptoras adequadas, e mecanismos de acompanhamento e avaliação 
dos mesmos .E.5.8.

Sempre que adequado e aplicável, a entidade deve desenvolver e registar (em Dossier Técnico-Pedagógico) todas as diligências que lhe seja possível efectuar para promover a integração 
profissional dos formandos. E.5.9.

Os recursos humanos deverão incluir tutores com formação em métodos e técnicas de tutoria em contexto de formação/ensino a distância ou experiência prática na supervisão e orientação 
pedagógica de aprendentes/formandos a distância. Deverá também existir um coordenador que obedeça ao requisito ED4.1.ED.5.1.

Sempre que a formação seja dirigida a participantes individuais externos a entidade deverá dispor de instalações de acesso público (“porta aberta”) com função de atendimento permanente-
mente assegurada.E.5.11.

Deverá existir um sistema de tutoria, equilibrado e ajustado ao público-alvo e à formação em causa, divulgado previamente, que tenha uma capacidade de resposta eficaz e atempada (no 
máximo até 48 horas após o contacto/pedido do formando).ED.5.3.

Sempre que a formação seja dirigida a participantes individuais externos, a entidade deve dispor de um Regulamento de Funcionamento da Formação, e assegurar a sua divulgação junto de 
todos os agentes envolvidos. Este documento deverá incluir a informação (estrutura livre) presente no ANEXO II.B e ser adequado, por exemplo, à forma de organização da formação.E.5.10.

Qualquer que seja o modelo de formação adoptado deve estar sempre em consonância com o modelo pedagógico de aprendizagem adequado aos objectivos e destinatários, nomeadamente, 
em modelos mistos deve ser assegurada uma relação criteriosa e equilibrada entre as componentes presencial e a distância.ED.5.2.

Os recursos humanos envolvidos deverão ter as competências adequadas, devendo existir na equipa:

Coordenador(es) pedagógico(s) em número ajustado ao volume de actividade com experiência e/ou formação pedagógica;

Formadores com formação científico-técnica (ou experiência profissional) na(s) área(s) de formação em causa e experiência e/ou formação pedagógica;

Outros agentes, com qualificações adaptadas às exigências da modalidade de formação, da sua forma de organização ou do público-alvo.

E.5.1.

Quando existam intervenções deslocalizadas a entidade deve demonstrar e assegurar o acompanhamento pleno de todo o processo formativo e a sua realização em idênticas condições de 
qualidade, nomeadamente, deve apresentar:

Identificação de eventual entidade responsável ou co-responsável pela organização, ou de outras que intervenham no processo, com a respectiva repartição de funções;

Metodologia de articulação de todos os intervenientes a que se refere o ponto 5.4.;

Forma como é garantido o atendimento permanente aos formandos e formadores locais;

Responsável pela coordenação, referindo a sua afectação temporal ao acompanhamento das acções e a frequência de deslocações ao local das mesmas;

Forma como é assegurado o acompanhamento dos formandos antes, durante e após a formação.

E.5.12.

Deverá existir uma clara definição e repartição de responsabilidades entre os vários agentes envolvidos no desenvolvimento da formação.E.5.3.

Deve existir uma articulação sistemática e permanente entre coordenadores, formadores, restante equipa técnica e formandos, devendo haver registo da respectiva metodologia e sua aplicação 
(reuniões, periodicidade, relatórios...), nomeadamente no Dossier Técnico-Pedagógico.E.5.4.

A entidade deverá dispor de metodologias de avaliação diagnóstica e de conhecimentos adquiridos. Deve ainda dispor de metodologias de avaliação que incidam sobre a reacção dos forman-
dos à formação e o desempenho dos formadores.E.5.5.

A entidade deve dispor de metodologias de acompanhamento dos formandos ao longo de todo o processo formativo, incluindo nomeadamente o seu apoio pedagógico.E.5.6.

Deverão existir procedimentos/práticas de controlo e monitorização das diversas fases do desenvolvimento.E.5.13.

Para a validação suplementar da actuação na Formação à Distância:
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O sistema de tutoria pedagógica deve ainda contemplar formas de comunicação e interacção entre aprendentes e tutores e inter aprendentes, mecanismos de mobilização e incentivo e 
feedback, métodos de organização e controlo do trabalho individual e em equipa e formas de verificação de aprendizagens.ED.5.5.

O sistema de avaliação implementado deve garantir a fiabilidade da informação recolhida (respostas a testes/trabalhos desenvolvidos), o retorno dos resultados e a utilização dos resultados 
da avaliação para efeitos de aplicação de acções correctivas e de melhoria do Dispositivo de Formação.ED.5.6.

Devem existir cadernos de encargos que regulem os serviços pedagógicos e as actividades desempenhadas pelos tutores, cadernos de encargos pedagógicos que regulem o trabalho indi-
vidual e em equipa dos aprendentes e ainda guias de exploração de materiais/conteúdos.ED.5.8.

O sistema de tutoria deverá ter uma relação equilibrada entre o nível de autonomia e de interactividade dos materiais.ED.5.4.

Os conteúdos/materiais de suporte da aprendizagem devem obedecer aos requisitos ED3.4., permitindo-se, todavia, graus variáveis de aproximação consoante o modelo de tutoria aplicado.ED.5.7.

Fontes de Verificação:

Curricula dos recursos humanos; Projectos de intervenção, planos e programas de formação; metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de acompanhamento e 
avaliação; relatórios e produtos de trabalhos desenvolvidos.

Dossier técnico-pedagógico; auscultação de formandos e formadores.

Dispositivo de Formação à Distância.

Observações: 

A renovação ou continuação da acreditação, exige evidência de aplicação concreta das capacidades demonstradas aquando da Acreditação.

Toda a entidade formadora deve dispor de metodologias e instrumentos necessários à realização de avaliação diagnóstica e de avaliação de conhecimentos adquiridos, adequados ao seu tipo de interven-
ção, ainda que o seu uso possa não ser generalizado a toda a formação que desenvolve (situações que carecem de fundamentação).

Qualquer avaliação que incida sobre os formandos deve ser feita no respeito das seguintes condições:

Os formandos devem ter consciência prévia da sua realização, do respectivo contexto dos efeitos a que se destina;

Deve seguir princípios de equidade, ser justa e flexível;

Deve ser Focalizada nos objectivos de aprendizagem definidos;

Deve ter uma amplitude de incidência adequada às conclusões que pretende retirar (aquisição de determinadas competências ou conhecimentos).

Para a validação da actuação na Formação à Distância é indispensável a apresentação dos protocolos, acordos ou contratos com outras entidades, visando a divisão de tarefas/responsabilidades na 
gestão do processo formativo, com a explicitação clara das relações contratuais entre os vários parceiros.

6. Acompanhamento e Avaliação

Deverá existir um coordenador que garanta a implementação do projecto de acordo com os objectivos pré-estabelecidos. Poderá tratar-se de um colaborador interno da entidade ou, quando 
externo, exercer uma colaboração regular formalizada em contrato.E.6.2.

Sempre que intervenha também no domínio do desenvolvimento/execução, a entidade deverá definir metodologias de Acompanhamento de todo o processo, com vista a uma melhor garantia 
e controlo de resultados, face a objectivos pré-definidos, numa perspectiva de adequação permanente dos seus serviços às necessidades dos respectivos clientes/utilizadores.E.6.3.

Deve ser elaborado um plano de execução que contemple, nomeadamente, a calendarização das diversas fases da intervenção, a orçamentação e afectação de recursos humanos. As fases de 
intervenção deverão integrar, nomeadamente, os níveis de avaliação a atingir (ver ANEXO III.C) respectiva indicação dos objectivos, assim como metodologias e instrumentos associados.E.6.5.

Deve estar prevista uma forma eficaz de envolvimento não só dos formandos, como também de outros agentes envolvidos no processo de formação (durante) e no contexto de inserção dos 
seus destinatários (após).E.6.6.

Os recursos humanos envolvidos deverão ter as competências adequadas, devendo existir na equipa elementos com experiência e/ou formação em avaliação da formação, formação técnica e/
ou experiência profissional adequada ao objecto de análise e estudo, bem como experiência e/ou formação pedagógica.E.6.1.

A entidade deverá dispor de um referencial metodológico com instrumentos associados, adequado aos objectivos do processo de avaliação, que contemple o disposto nos pontos seguintes.E.6.4.

A entidade deverá garantir, sempre que possível, a diversificação da metodologia e dos instrumentos a utilizar e a credibilidade/adequação das fontes de informação a que recorra.E.6.8.

No âmbito dos processos de avaliação da formação, a Entidade candidata deverá apresentar métodos de análise dos respectivos resultados a obter, e o tipo de  conclusões relativas à confor-
midade dos mesmos face aos objectivos inicialmente fixados (pedagógicos, de formação e de projecto).

A avaliação, para além de incidir sobre os níveis de avaliação de reacção e aprendizagem (ver ANEXO III.D) deverá, no mínimo, incidir sobre o impacte da formação no âmbito dos contextos 
nos quais as novas competências possam ser mobilizadas - aferir a efectiva transferência de adquiridos do contexto de formação para o contexto real de aplicação.

E.6.7.
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Sempre que a entidade intervenha igualmente no âmbito do domínio do desenvolvimento/execução da formação, deverá ser capaz de demonstrar que os resultados das avaliações realizadas 
têm repercussões concretas ao nível da respectiva tomada de decisão, designadamente no que diz respeito à elaboração de subsequentes planos de formação.E.6.9.

Deverão existir procedimentos/práticas de controlo e monitorização das diversas fases da avaliação.E.6.10.

Fontes de Verificação:

Curricula dos recursos humanos; projectos de intervenção, planos e programas de formação.

Metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de acompanhamento e avaliação; relatórios e produtos de trabalhos desenvolvidos.

Observações: 

A renovação ou continuação da acreditação, exige evidência de aplicação concreta das metodologias e instrumentos apresentados e aprovados aquando da acreditação, incluindo obrigatoriamente a 
apresentação de Relatórios/Estudos de Avaliação efectuados.

Dos resultados a apresentar ao sistema deverão ser contempladas as informações indicadas no Anexo III.D.

Sempre que possível, os agentes e os actores envolvidos no trabalho de avaliação deverão receber feedback acerca dos resultados da avaliação.

Incluem-se nas estratégias de envolvimento de actores: realização de reuniões, desenvolvimento de parcerias com actores directa ou indirectamente envolvidos, constituição de comissões de acompanha-
mento, constituição de observatórios de inserção, entre outras.

Fontes de Verificação:

Curricula dos recursos humanos; projectos, projectos de intervenção, planos e programas de formação; metodologias e instrumentos técnicos; metodologias de 
acompanhamento e avaliação; suportes de apoio à organização e promoção das intervenções; meios logísticos de apoio a formandos e formadores; meios pedagógicos, 

equipamentos e materiais didácticos; espaços e instalações.

Observações: 

A renovação ou continuação (para além de um período a definir) da Acreditação no domínio exige evidência de aplicação concreta das metodologias e instrumentos apresentados e aprovados aquando 
da concessão.

7. Outras Formas de Intervenção

Os Recursos Humanos envolvidos devem ser adequados às actividades desenvolvidas, devendo a entidade identificar, pelo menos, um colaborador com competências adequadas, afecto ao 
desenvolvimento da actividade.E.7.2.

A entidade deverá indicar para cada actividade/projecto objectivos concretos e um meio de verificação (metodologia e instrumentos associados) do seu cumprimento, quer durante a activi-
dade (acompanhamento), quer após a sua realização (avaliação).E.7.4.

As actividades/projectos deverão estar relacionados com formação/qualificação/inserção profissional, sem, no entanto, terem a natureza formativa, devendo ter como objectivo contribuir para 
os seus resultados, de forma complementar (Anexo V).E.7.1.

A entidade deverá dispor de um referencial metodológico com instrumentos técnicos adequados aos objectivos e público-alvo das actividades/projecto.E.7.3.

8. Estruturas Descentralizadas

Apresenta as suas especificidades ao nível dos elementos de avaliação em cada fase do processo formativo.

Apresenta projectos de intervenção exemplificativos.

9. Apresenta informação sobre os elementos de avaliação suplementares transversais

Identifica as condições de desenvolvimento e actualização proporcionadas aos colaboradores (formadores, coordenadores pedagógicos, consultores, etc.). 

Junta acordos/protocolos/contratos que suportem as parcerias desenvolvidas e a desenvolver.
No caso da Formação à Distância junta acordos/protocolos/contratos que suportem as parcerias desenvolvidas e a desenvolver para avaliação do grau de intervenção de todas as entidades envolvidas. 

Identifica as parcerias e protocolos estabelecidos com outras entidades, explicitando claramente os seus objectivos, os seus âmbitos e as formas de colaboração, de cooperação e de articulação envolvidas.



P.19
GUIA PARA ACREDITAçãO OPP

ANEXOS

Identifica os benefícios e resultados esperados para a entidade (designadamente, complementaridade de capacidades, competências e meios, reforço da capacidade de intervenção, sinergias geradas, 
potenciação da eficácia das intervenções, etc.) e para os destinatários das intervenções.

Identifica o know-how técnico incorporado pela entidade em resultado das parcerias e protocolos estabelecidos, bem como eventuais licenciamentos para utilização credenciada de saberes, metodologias 
ou instrumentos.

Identifica a participação em redes de âmbito local, regional, nacional ou transnacional, explicitando claramente os seus objectivos, os seus âmbitos ou contextos e as formas de participação, de coopera-
ção e de inter-relacionamento envolvidas.

Identifica os benefícios e resultados esperados para a entidade (designadamente, intercâmbio de informações, partilha de saberes, experiências e recursos, acesso a metodologias e práticas formativas 
inovadoras, sinergias geradas, potenciação da eficácia das intervenções, etc.) e para os destinatários das intervenções.

Identifica sistemas de monitorização e de auditoria da actividade formativa com “enfoque” sobre os processos, metodologias e práticas pedagógicas, acompanhamento e controlo de projectos de 
formação, detecção de necessidades de formação dos colaboradores, etc.

Apresenta indicadores da actividade formativa relativos aos últimos três anos (ou, na sua inexistência, últimos dados disponíveis), acompanhados de breve análise e interpretação.

Apresenta “portfolio” de realizações e clientes (por domínios de intervenção), bem como avaliações documentadas de intervenções anteriormente realizadas.

Refere cursos, formadores e serviços certificados por entidade competente, identificando claramente o objecto e o âmbito de certificação.

ANEXO VII · A RENOVAÇÃO *

Para efeitos de identificação dos procedimentos aplicáveis, um pedido de renovação é aquele que é apresentado antes ou até 6 meses depois do 
término do estatuto. Os restantes casos devem seguir os procedimentos normais de uma primeira candidatura.

Domínio

Antiguidade do 
Dossier de  Acreditação 

(Relativamente à data
de término da Acreditação)

Procedimentos
Acompanhamento

do Sistema
(Observação local)

PROCEDIMENTOS DE RENOVAÇÃO

A Menos de 3 anos

Ocorreu um acompanhamento (observação local) 
dentro dos 12 meses que antecedem a data de término

Não ocorreu acompanhamento ou este foi anterior 
aos 12 meses que antecedem a data de término da 
presente Acreditação

Seguir eventuais orientações transmitidas pela equipa de 
acompanhamento.

Solicitar a renovação com a antecedência máxima de 3 meses 
relativamente à data de término, enviando a Informação 
constante no Dossier de Acreditação.

B Mais de 3 anos

Ocorreu um acompanhamento (observação local) 
dentro dos 12 meses que antecedem a data de término

Não ocorreu acompanhamento ou este foi anterior 
aos 12 meses que antecedem a data de término da 
presente Acreditação

Seguir eventuais orientações transmitidas pela equipa de 
acompanhamento.
Elaborar um novo Dossier de Acreditação, nos termos deste 
Guia e apresentá-lo ao Sistema com uma antecedência máxima 
de 3 meses.

Elaborar um novo Dossier de Acreditação, nos termos deste 
Guia e apresentá-lo ao Sistema com uma antecedência máxima 
de 3 meses.

* Adaptado de Inofor, 2002.
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ANEXO VIII · O ACOMPANHAMENTO *

Domínio Actividades de Acompanhamento e Avaliação Actividades de Correcção/Melhoria

EXEMPLOS DE ACTIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO E DE ACÇÕES CORRECTIVAS E DE MELHORIA PARA CADA FASE DO PROCESSO FORMATIVO

Revisão de metodologias, instrumentos
Reajustamento das equipas

Cumprimento do plano de trabalho
Aplicabilidade dos resultados
Recolha de informação sobre satisfação de eventuais clientes

Diagnóstico

Revisão de procedimentos, instrumentos, substituição de recursos
(físicos e humanos)

Recolha de informação sobre satisfação dos formandos e clientes e opiniões dos 
formadores (por exemplo, sobre a qualidade da selecção de formandos)Organização

Revisão de metodologias
Substituição de formadores
Revisão de programas e projectos

Recolha de informação sobre satisfação dos formandos e clientes e opiniões 
dos formadoresDesenvolvimento

Revisão de metodologias, instrumentos
Reajustamento das equipas

Cumprimento do plano de trabalho
Aplicabilidade dos resultados
Recolha de informação sobre satisfação de eventuais clientes

Acompanhamento
e Avaliação

Revisão de programas e projectos

Recolha de informação sobre satisfação dos formandos e empregadores (se 
aplicável), opiniões dos formadores
Recolha de informação acerca do ajustamento dos programas e projectos às 
necessidades dos utilizadores

Concepção

Revisão de metodologias 
Revisão de objectivos e metasCumprimento dos objectivos e do planeamento em geralPlaneamento

Revisão dos programas e projectos, substituição de recursos (físicos e humanos)Recolha de informação sobre os resultados dos programas e projectos
Outras Formas de 

Intervenção

ANEXO IX · OUTRAS INFORMAÇÕES DE APOIO AO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO *

É fundamental para a acreditação de uma acção formativa a correcta definição de objectivos, que concretizem especificamente as competências a 
serem adquiridas e que se relacionem com as metodologias de aprendizagem e avaliação, métodos e técnicas pedagógicas definidas. O Sistema de 
Acreditação OPP propõe um modelo orientador para a definição dos mesmos e indica alguns exemplos conforme quadros e tabelas abaixo. 

A definição de objectivos (geral e específicos) 

* Adaptado de Inofor, 2002.
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Modelo da taxonomia de BLOOM 

SÍNTESE

ANÁLISE

APLICAÇÃO

COMPREENSÃO

CONHECIMENTO

GRAU DE COMPLEXIDADE

EXEMPLOS “TAXI”

1. Citar os símbolos de pelo menos 3 sistemas de unidade CONHECIMENTO

2. Resolver problemas seleccionados, aplicando a lei de Newton APLICAÇÃO

3. Descrever as principais manifestações da dinâmica política COMPREENSÃO

4. Analisar as influências recíprocas entre os seres humanos e o meio geofísico ANÁLISE

5. Determinar a pertinência das perguntas de um questionário aplicado numa investigação social AVALIAÇÃO

6. Distinguir os métodos lógicos: o analógico, o dedutivo e o indutivo ANÁLISE

7. Ler a informação apresentada em gráficos estatísticos COMPREENSÃO

8. Elaborar um plano de uma pesquisa SÍNTESE

9. Exemplificar as regras de inferência mediante proposições expressas em linguagem comum COMPREENSÃO

10. Distinguir as funções da língua na expressão de factos, sentimentos e apreciações ANÁLISE

11. Construir um discurso para uma sessão de abertura de um programa de formação SÍNTESE
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· Conceber, desenvolver ou aplicar metodologias e instrumentos de diagnóstico de necessidades de formação (universais ou específicos);
· Identificar as competências colectivas e individuais necessárias;
· Definir as áreas temáticas a desenvolver, face à estratégia e objectivos pretendidos.

Diagnóstico de necessidades de formação

Conteúdos das Fases do Processo Formativo

EXEMPLOSCATEGORIA

Designar, Distinguir, Identificar, Exemplificar, Definir, Reproduzir, Descrever, Seleccionar, Mencionar, Enunciar, Enumerar, Especificar, Explicar, Detalhar, 
Determinar, Mostrar.1. CONHECIMENTO

Resolver, Provar, Aplicar, Operar, Produzir, Calcular, Demonstrar, Preparar, Determinar, Usar, Modificar, Empregar.3. APLICAÇÃO

Inferir, Separar, Decompor, Analisar, Fraccionar, Detalhar, Especificar, Designar, Discriminar, Explicar, Seleccionar, Relacionar.4. ANÁLISE

Descobrir, Narrar, Delinear, Criar, Categorizar, Gerar, Reconstruir, Sintetizar, Conceber, Construir, Relatar, Compilar, Modificar, Planear, Determinar, Produzir.5. SÍNTESE (CRIATIVIDADE)

Codificar, Sumariar, Converter, Deduzir, Parafrasear, Resumir, Traduzir, Ilustrar, Realcionar, Descrever, Explicar, Expor.2. COMPREENSÃO

· Planear intervenções formativas organizadas por segmentos-alvo, áreas temáticas, modalidades e formas de organização da formação, de forma a 
traduzir os objectivos e a estratégia em linhas de acção;
· Fixar os objectivos a atingir (qualificados e quantificados);
· Definir a cronologia global de realização das intervenções;
· Definir, na generalidade, a preparação científica, técnica e pedagógica dos agentes a envolver nas intervenções (formadores, coordenadores, su-
pervisores, tutores, animadores, etc.);
· Estimar os meios necessários (humanos, pedagógicos, materiais e financeiros).

Planeamento de intervenções ou actividades formativas
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· Identificar os objectivos específicos de cada intervenção;
· Definir os programas, os respectivos conteúdos e a duração das intervenções, tendo em atenção a sua adequação aos públicos-alvo e as fases 
distintas de progressão e integração cultural e socioprofissional por que devem passar os seus destinatários;
· Conceber ou identificar metodologias pedagógicas, instrumentos e packages de formação facilitadores da aprendizagem;
· Conceber ou identificar a documentação de apoio e os respectivos meios de divulgação, nomeadamente quando em presença de redes ou novos 
recursos tecnológicos que permitam aprendizagens partilhadas em espaços geograficamente distintos.

Concepção de intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos

· Definir os quadros de programação física e cronológica de realização de cada intervenção/actividade;
· Promover o agenciamento e a articulação das diferentes competências, entidades intervenientes, meios pedagógicos e recursos envolvidos no 
processo formativo;
· Assegurar os equipamentos e materiais pedagógicos de apoio ao desenvolvimento das intervenções, bem como os meios logísticos de funciona-
mento;
· Promover o recrutamento e a selecção dos formandos;
· Assegurar a documentação promocional das intervenções e a sua divulgação, de forma adequada aos públicos-alvo visados e aos meios de co-
municação disponíveis;
· Organizar e gerir a informação relativa à actividade formativa;
· Assegurar meios complementares de consulta e pesquisa de informação;
· Assegurar espaços bem dimensionados e com condições ambientais adequadas ao desenvolvimento (execução) das intervenções.

Organização e promoção de intervenções ou actividades formativas

· Assegurar o desenvolvimento/execução das intervenções e actividades formativas;
· Adaptar ao contexto formativo e operacionalizar as metodologias pedagógicas, os instrumentos facilitadores da aprendizagem e, sendo caso disso, 
os processos e metodologias de despistagem vocacional e de orientação profissional;
· Assegurar a preparação temática nos âmbitos científico, técnico e prático dos formadores e demais agentes difusores;
· Assegurar a preparação pedagógica dos agentes envolvidos nas intervenções (formadores, coordenadores, supervisores, tutores, animadores, etc.);
· Assegurar a preparação sociocultural dos formadores e demais agentes difusores, quando em presença de segmentos-alvo ou populações com 
características específicas.

Desenvolvimento/execução de intervenções ou actividades formativas

· Analisar a conformidade dos resultados da formação face aos objectivos fixados, nomeadamente ao nível da adesão dos formandos e da aquisição 
de conhecimentos e competências;
· Identificar os impactes mediatos da formação no desempenho dos formandos, na dinâmica das equipas de trabalho, nos resultados e na cultura 
da organização;
· Identificar os resultados e os impactes da formação na inserção socioprofissional dos formandos, designadamente aos níveis da evolução das 
qualificações, da empregabilidade e da integração social;
· Desenvolver metodologias de acompanhamento e de apoio a populações ou grupos específicos.

Acompanhamento e avaliação de intervenções ou actividades formativas
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· Realizar estudos de caracterização das condições económicas, psicossociais e culturais de regiões, comunidades ou grupos alvo, identificando as 
suas problemáticas, necessidades e/ou potencialidades, bem como as abordagens e intervenções mais adequadas;
· Realizar estudos de investigação que sirvam de base para posteriores intervenções;
· Desenvolver acções/actividades de sensibilização, informação/orientação e/ou preparação dos grupos-alvo, enquanto processos facilitadores do 
despiste de interesses e vocações, da adesão do público-alvo às intervenções formativas e da sua posterior eficácia;
· Desenvolver formas específicas de acompanhamento e apoio (psicossocial e logístico) no decurso e na sequência das intervenções formativas;
· Desenvolver estratégias integradas de intervenção em comunidades ou grupos-alvo específicos, facilitadoras ou complementares do processo de 
formação e integração socioprofissional;
· Desenvolver intervenções assentes em metodologias e formas de organização promotoras do processo de integração ou de readaptação sociopro-
fissional;
· Promover e assegurar o envolvimento e a articulação entre os agentes sociais, económicos, culturais e civis (de âmbito local, regional, nacional ou 
internacional) na criação e prossecução de condições de sucesso das intervenções.

Outras formas de intervenção sociocultural ou pedagógica, preparatórias ou complementares da actividade formativa ou 
facilitadoras do processo de socialização Profissional
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Fases do Processo Formativo

Elementos de avaliação 
básicos

DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO OUTRAS

TIPOS DE INFORMAÇÃO/EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

Curricula dos 
colaboradores

· Fichas Curriculares dos colaboradores com intervenção nas actividades formativas (Responsável de Formação, coordenadores pedagógicos, formadores, monitores, consultores, técnicos e outros profissionais de formação)
· Organigrama Funcional geral 
· Afectação de Funções dos RH específica de cada domínio

1

Programas e 
projectos
de formação e 
respectivos suportes 
e documentação

· Planos de Intervenção (globais com contextualização da formação) 
· Planos de Formação (objectivos, projectos, destinatários, calendarização, ...)

      Resultados de trabalhos 
desenvolvidos: Estudos de 
Diagnóstico

      Planos de Formação       Objectivos globais e 
específicos das intervenções       
      Programas de Formação 
(estrutura dos módulos e/
ou dos temas, especificação 
dos conteúdos, duração das 
sessões e dos módulos,...) 
      Documentação do 
formador/tutor (guiões 
de sessão, baterias de 
casos/exercícios, guias 
de exploração de peças 
audiovisuais, planos de ajudas 
ao trabalho e de supervisão 
prática,...)
      Documentação e material 
de apoio do formando 
(manuais, ajudas ao trabalho, 
guias de auto estudo...)
      Documentação de 
coordenação/projecto 
(documentação sobre 
itinerários pedagógicos, 
momentos e instrumentos 
de avaliação, classificações, 
relatórios dos formadores, 
balanço das acções,...)       
      Packages de formação 
(conjunto de suportes e ajudas 
pedagógicas do formador e do 
participante associados a um 
curso ou módulo
      Exemplos/Demos*
      Dispositivo de formação

      Objectivos globais e 
específicos das intervenções
      Programas de Formação 
(estrutura dos módulos e/
ou dos temas, especificação 
dos conteúdos, duração das 
sessões e dos módulos,...)
      Documentação do 
formador/tutor (guiões 
de sessão, baterias de 
casos/exercícios, guias 
de exploração de peças 
audiovisuais, planos de ajudas 
ao trabalho e de supervisão 
prática,...)
      Documentação do 
formando (manuais, ajudas ao 
trabalho,...)
      Documentação de 
coordenação/projecto 
(documentação sobre 
itinerários pedagógicos, 
momentos e instrumentos 
de avaliação, classificações, 
relatórios dos formadores, 
balanço das acções,...)
      Packages de formação
(conjunto de suportes e ajudas 
pedagógicas do formador e do 
participante associados a um 
curso ou módulo)*
      Guiões de auto-estudo e 
de Exploração dos Materiais*
      Kits Pedagógicos *

      Resultados de trabalhos 
desenvolvidos: Estudos de 
Avaliação

      Estudos de Caracterização 
Sócioeconómica
      Estudos de Investigação
      Objectivos globais e 
específicos das Intervenções

2

* Elementos que, para além dos restantes aplicáveis, são essenciais para a validação específica da actuação na formação a distância
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Fases do Processo Formativo

Elementos de avaliação 
básicos

DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO OUTRAS

TIPOS DE INFORMAÇÃO/EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

à distância adoptado e 
respectiva caracterização da 
filosofia adoptada (desde o 
diagnóstico de necessidades à 
avaliação)*

Metodologias 
e instrumentos 
técnicos utilizados

Metodologias de 
acompanhamento e
de avaliação

· Instrumentos e suportes ilustrativos das metodologias utilizadas

· Formas de recolha, tratamento e análise de dados 
· Estratégias/Procedimentos e planos de monitorização e controlo de projectos e resultados
· Formas de operacionalização de medidas correctivas 
· Balanços de Actividades

3

4

      Referenciais Metodológicos
      Planos de Trabalho 
(execução)

      Metodologias de 
organização das intervenções 
      Organigramas
      Dispositivo de Formação, 
plataformas, para formação a 
distância
      Instrumentos de gestão 
dos recursos humanos *

      Metodologias de animação 
pedagógica 
      Técnicas de condução de 
sessões
      Métodos de formação em 
local e no posto de trabalho
      Metodologias de formação 
a distância, de formação 
recorrente, de formação em 
alternância, de reconversão 
profissional,...
      Cadernos de encargos 
de formação e contratos de 
formação estabelecidos com 
colaboradores ou entidades 
parceiras
     Regulamentos de 
Funcionamento da Formação 
      Modelos de Tutoria, 
respectivos instrumentos e 
suportes *

      Métodos e instrumentos 
de avaliação diagnóstica, 
formativa e sumativa 
      Questionários e outros 
instrumentos e técnicas de 

      Referenciais Metodológicos
      Planos de Trabalho 
(execução)

      Questionários e outros 
instrumentos e técnicas de 
avaliação utilizados
      Estratégias de follow up 
(acompanhamento)

      Metodologias de 
concepção e operacionalização 
das intervenções

      Estratégias de follow on e 
follow up (acompanhamento)
      Estratégias de 
acompanhamento e de apoio à 
socialização profissional

      Metodologia de concepção 
das intervenções
      Metodologias, suportes e 
instrumentos para concepção 
de conteúdos de formação a 
distância*

* Elementos que, para além dos restantes aplicáveis, são essenciais para a validação específica da actuação na formação a distância
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Fases do Processo Formativo

Elementos de avaliação 
básicos

DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO OUTRAS

TIPOS DE INFORMAÇÃO/EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

avaliação utilizados 
      Estratégias de follow on 
(acompanhamento)
      Estratégias de 
empregabilidade e de inserção 
profissional
      Instrumentos de controlo 
e verificação da execução da 
tutoria (formação a distância)
      Suportes e instrumentos 
de avaliação aplicados na 
formação a distância*

Suportes de apoio 
à organização e 
promoção das 
intervenções

5

      Estratégias e instrumentos 
de divulgação

      Estratégias e instrumentos 
de divulgação e promoção 
(mailings, cartazes, vídeos,...)
      Peças de promoção 
e divulgação das acções/
intervenções
      Guias de acolhimento e 
integração
      Dossiers técnico-
-pedagógicos
      Certificados de frequência

Meios logísticos 
de apoio às 
intervenções, aos 
formandos e aos 
formadores

6

      Secretariado
      Apoio administrativo 
      Economato
      Apoio técnico 
(audiovisuais, artes gráficas, 
informática,...)
      Serviços de apoio 
(restauração, cafetaria,...)

      Secretariado de cursos 
      Apoio administrativo 
      Economato
      Apoio técnico 
(audiovisuais, artes gráficas, 
informática,...)
      Serviços de apoio 
(restauração, cafetaria,...)
      Serviços de acolhimento 
de filhos de formandos(as) 
(creches, infantários, etc.)

* Elementos que, para além dos restantes aplicáveis, são essenciais para a validação específica da actuação na formação a distância
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Fases do Processo Formativo

Elementos de avaliação 
básicos

DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO OUTRAS

TIPOS DE INFORMAÇÃO/EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

Meios pedagógicos, 
equipamentos e 
materiais didácticos

7

      Materiais utilizados e 
distribuídos com carácter 
pedagógico

      Baterias de equipamentos 
técnicos (de ensaio e medida) 
e materiais/consumíveis de 
apoio às acções formativas
      Equipamentos, peças e 
suportes audiovisuais
      Meios informáticos 
(hardware e software)
      Meios didácticos 
(quadros de parede, cavaletes, 
retroprojectores, projectores 
vídeo,...)

      Recursos Técnico-
-Pedagógicos*

Espaços e 
instalações afectos 
às actividades 
formativas

8

      Espaços para as 
actividades

      Salas de formação 
(espaços para formação 
teórica, trabalhos de grupo, 
auto-estudo,...), auditórios,...
      Espaços para 
formação prática (ateliers, 
laboratórios,...)
      Locais para formação no 
posto de trabalho
      Salas de formadores, de 
participantes,...
      Espaços facilitadores 
de aprendizagens (salas 
de estudo, biblioteca, 
mediateca,...)
      Outros espaços (áreas 
sociais, instalações para 
alojamento e estadia,...)
      Capacidade instalada para 
a realização simultânea de 
acções de formação 
      Protocolos, acordos 
ou contratos com outras 
entidades, visando a cedência 
e/ou aluguer de espaços de 
formação

* Elementos que, para além dos restantes aplicáveis, são essenciais para a validação específica da actuação na formação a distância
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Fases do Processo Formativo

Elementos de avaliação 
básicos

DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO OUTRAS

TIPOS DE INFORMAÇÃO/EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

Processos e 
metodologias de 
selecção e orientação 
de formandos

9

      Métodos e processos de 
selecção dos destinatários das 
actividades
      Métodos e processos de 
despistagem de potenciais 
vocacionais
      Métodos e processos de 
orientação profissional

      Formas e processos de 
recrutamento
      Métodos e processos de 
selecção
      Métodos e processos de 
despistagem de potenciais 
vocacionais
      Métodos e processos de 
orientação profissional

Meios de consulta 
e desenvolvimento 
disponibilizados aos 
formandos

11

      Documentação científica 
e técnica (acesso local ou via 
internet)
      Bibliotecas, mediatecas,...
      Ligação a redes de saber
      Centros multimédia
      Packages de auto-
-formação e ensino assistido

      Documentação científica 
e técnica (acesso local ou via 
Internet)
      Bibliotecas, mediatecas,...
      Ligação a redes de saber 
      Guias/orientações de 
acesso a fontes de informação 
alternativas
      Centros multimédia*
      Packages de auto-
-formação e ensino assistido*

      Planos e programas de formação contínua e de actualização dos colaboradores/formadores
      Plano de investimentos “imateriais” (formação de formadores, know-how técnico, viagens e visitas de estudo,...)
      Cursos de formação e actualização profissional
      Eventos formativos (workshops, seminários, conferências, congressos, encontros,...)
      Centro de Recursos
      Documentação científica e técnica
      Ligação a redes de informação e saber, centros de investigação, universidades,...
      Integração em equipas de pesquisa
      Guias/orientações de acesso a fontes de informação alternativas

Condições de 
desenvolvimento 
e actualização 
proporcionadas aos 
colaboradores

10

      Parcerias e protocolos estabelecidos com destaque para as contribuições específicas*
      Know-how e competências resultantes
      Projectos/acções recentes ou em curso, desenvolvidos em parceria, com benefícios visíveis para a entidade e para os destinatários das intervenções
      Inserção ou enquadramento em estruturas, grupos ou associações de âmbito nacional ou internacional
      Formas de articulação e colaboração com: - entidades que acolhem formandos e estagiários (tutores,...) - empresas empregadoras - escolas, universidades e outros estabelecimentos de ensino
      Participação de “parceiros” na orientação e/ou gestão da actividade formativa da entidade ou estrutura de formação
      Metodologias, instrumentos e “produtos” licenciados

Parcerias e 
protocolos 
estabelecidos

12

* Elementos que, para além dos restantes aplicáveis, são essenciais para a validação específica da actuação na formação a distância
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Fases do Processo Formativo

Elementos de avaliação 
básicos

DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO OUTRAS

TIPOS DE INFORMAÇÃO/EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

      Formas de inserção e participação em redes locais, regionais, nacionais ou transnacionais
      Metodologias/produtos de formação acedidos via rede e incorporados nas práticas pedagógicas da entidade
      Saberes e competências resultantes
      Resultados e benefícios esperados e obtidos
      Intercâmbio de experiências nos domínios da formação/integração sócio-profissional
      Estágios obtidos ou proporcionados a agentes formativos de outras entidades

Participação em 
redes nacionais ou 
transnacionais

13

      Indicadores periódicos ou finais da actividade formativa (rácios/taxas de formação e outros elementos de controlo do plano de actividades da entidade ou estrutura de formação)
      Observatórios de inserção de formandos
      Balanço social (caso seja produzido pela entidade)
      Outros elementos caracterizadores dos recursos humanos e da actividade formativa

Indicadores da 
actividade formativa15

      Diplomas certificadores
Cursos,
formadores e 
serviços certificados

17

      Portfolio de trabalhos/intervenções realizados e respectivos clientes/destinatários, referenciados por domínios de intervenção
      Auditorias e avaliações de resultados e impactes de intervenções desenvolvidas pela entidade
      Testemunhos e relatórios dos clientes

“Portfolio” de 
realizações e 
clientes / avaliações 
documentadas

16

      Sistemas internos de monitorização e de auditoria de critérios, metodologias, práticas e procedimentos pedagógicos
      Sistemas internos de acompanhamento e controlo dos projectos de formação
      Sistemas internos de levantamento/diagnóstico de necessidades de formação dos colaboradores

Sistemas de 
monitorização e de 
auditoria interna da 
actividade formativa

14

* Elementos que, para além dos restantes aplicáveis, são essenciais para a validação específica da actuação na formação a distância
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a) Referencial do Curso (conteúdos, destinatários, objectivos gerais e específicos, metodologias)

b) Cronograma

c) Documentação de Apoio

d) Forma de divulgação das acções

e) Coordenador e respectivo CV

f) Formadores e respectivos CV, por módulos de formação

g) Fichas de Inscrição dos Formandos

h) Processo de Selecção dos formandos (fundamentação)

i) Contratos de Formação (formandos) e de Prestação de Serviços (formadores externos)

j) Sumários das sessões

k) Relatórios de Avaliação de Estágios (se aplicável)

l) Diligências e contactos relativos a tentativas de integração profissional dos formandos (se aplicável)

m) Fichas de Registo de assiduidades (de formandos e formadores)

n) Provas, Testes e Relatórios de trabalhos de fim de curso

o) Pauta de classificação final

p) Avaliação de desempenho dos formadores

q) Avaliação de reacção/satisfação dos formandos

r) Ficha de ocorrências (imprevistos, reuniões com a coordenação, registo de articulação coordenação/formação...)

Estrutura do DOSSIER TÉCNICO-PEDAGÓGICO

a) Política e estratégia da entidade

b) Formas e métodos de inscrição e selecção

c) Condições de frequência (obrigações, interdições, requisitos, assiduidades mínimas...)

d) Regime de pagamentos e política de devoluções e isenções

e) Condições de funcionamento da formação (definição e alteração de horários, locais, cronogramas...)

f) Interrupções e possibilidade (eventual) de repetições de cursos

g) Procedimentos relativos a queixas e reclamações (assegurando a sua forma escrita ou registo, e uma resolução fundamentada e independente)

h) Descrição genérica das responsabilidades/deveres dos formadores, coordenadores e outros agentes

Informação mínima a integrar num REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO

Nível 1 - Reacção (enfoque: satisfação, percepção, opinião, ...)

Nível 2 - Aprendizagem (enfoque: saberes, saberes-fazer técnicos, sociais e relacionais adquiridos)

Nível 3 - Comportamentos (enfoque: transferência de aprendizagens para os contextos de trabalho, ou seja, aplicação dos saberes adquiridos). 
Podem também ser observados efeitos/impactes da formação quer ao nível da integração sociocultural do formando quer ao nível da sua integração 
profissional, caso sejam esses os objectivos da formação.

Avaliação Pós-Formação  - Níveis de avaliação 
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Nível 4 - Resultados (enfoque: impacto no desempenho das equipas e no desempenho organizacional).

Os Níveis 3 e 4 podem ter contornos diferentes dos apresentados, todavia, são sempre níveis em que se avalia o impacte da formação sobre os 
contextos/condições que pretendia influenciar, tal como previsto nos seus objectivos.

Considerando um projecto de formação específico, compete à Entidade candidata apresentar:

· Descrição sucinta do processo de diagnóstico de necessidades que esteve na origem de determinado projecto formativo, com enfoque ao nível:

· Das técnicas utilizadas para identificação e análise de situações a estudar (ex: técnicas de análise de problemas utilizadas...) e das necessidades 
a colmatar;

· Da fundamentação da opção formativa escolhida para solução do problema (ex: escolha do curso x);

· Descrição do processo de avaliação, com enfoque ao nível dos métodos e técnicas utilizados, objectivos da avaliação, tipos e níveis de avaliação 
desenvolvidos, respectivos momentos de aplicação, agentes envolvidos…);

· Justificação das propostas de avaliação relativamente às características das soluções formativas em estudo;

· Tratamento de indicadores concretos relativos ao desenvolvimento da acção, em particular aqueles que remetem para eventuais alterações no 
âmbito da intervenção formativa em curso;

· Descrição detalhada das metodologias de avaliação adoptadas por nível de avaliação desenvolvido; (ex: aplicação de questionários, entrevistas, 
recurso a observações (participantes e não participantes), acompanhamento de grupos de controlo, desenvolvimento de painéis de discussão...);

· Apresentação dos resultados obtidos (por nível de avaliação desenvolvido); destaque para a articulação de resultados, decorrentes dos vários níveis 
de avaliação, para eventual comparação e verificação de progressos;

· Elaboração de conclusões e recomendações dirigidas aos respectivos centros de decisão, incluindo a elaboração de um sumário executivo (dife-
renciado de acordo com as necessidades/expectativas dos vários centros de decisão).

Observação:

A apresentação de relatórios finais de avaliação não invalida a possibilidade de serem apresentados relatórios intermédios de avaliação.

(Outputs a destacar no âmbito de relatórios finais de avaliação da formação para efeitos de renovação na fase do acompa-
nhamento e avaliação da formação).

Informação a considerar nos outputs da avaliação

Inclui intervenções que contribuem para o processo formativo mas que não são de natureza formativa, podem desenvolver-se a montante, durante 
ou a jusante desta, tais como:

1. Realização de estudos de caracterização das condições económicas, psicossociais e culturais de regiões, comunidades ou grupos-alvo, identifi-
cando as suas problemáticas, necessidades e/ou potencialidades, bem como as abordagens e intervenções mais adequadas.

2. Realização de estudos de investigação que sirvam de base para posteriores intervenções.

3. Desenvolvimento de acções/actividades de sensibilização, informação/orientação e/ou preparação dos grupos-alvo, enquanto processos facilita-
dores do despiste de interesses e vocações, da adesão do público-alvo às intervenções formativas e da sua posterior eficácia.

Outras formas de Intervenção
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4. Desenvolvimento de formas específicas de acompanhamento e apoio (psicossocial e logístico) no decurso e na sequência das intervenções 
formativas.

5. Desenvolvimento de estratégias integradas de intervenção em comunidades ou grupos-alvo específicos, facilitadoras ou complementares do 
processo de formação e integração socioprofissional.

6. Desenvolvimento de intervenções assentes em metodologias e formas de organização promotoras do processo de integração ou de readaptação 
socioprofissional.

7. Promoção e garantia do envolvimento e da articulação entre os agentes sociais, económicos, culturais e civis (de âmbito local, regional, nacional 
ou internacional) na criação e prossecução de condições de sucesso das intervenções.

A diferenciação da actuação deve também ser feita pelas diversas estruturas (apresentação das intervenções próprias de cada estrutura), a menos 
que a missão, vocação e os próprios processos (intervenções) sejam semelhantes.

Entidades com Estruturas Descentralizadas

Unidades integrantes da Estrutura da entidade (descentralizada) Consequências ao nível do Dossier de Acreditação

Unidades com a mesma tipologia de intervenções, as mesmas formas de organização, o mesmo 
perfil de formandos e formadores, os mesmos domínios e áreas de formação.

No Dossier devem ser identificadas todas as unidades dependentes da entidade candidata.
Deve haver menção sobre se a caracterização apresentada para os eventos é semelhante nas 
várias estruturas.

Unidades com intervenções diferenciadas.
No Dossier devem ser identificadas todas as unidades dependentes da entidade candidata.
No Dossier deve existir uma caracterização específica para cada estrutura.

* Adaptado de Inofor, 2002.
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