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CAPÍTULO I · ENQUADRAMENTO

1. ENQUADRAMENTO

2. O Sistema de 
Acreditação

O presente Guia contém toda a informação e 
instrumentos relativos ao Sistema de Acre-
ditação da Ordem dos Psicólogos Portu-
gueses: a) Clarificação dos procedimentos 
de acreditação; b) Critérios de atribuição de 
prazo de Acreditação; c) Classificação em 
créditos de formação da oferta formativa; 
d) Definição dos Requisitos de Acreditação; 
e) Validação para os cursos de Formação à 
Distância; f) Definição das formas de acom-
panhamento; g) Clarificação das responsabi-
lidades e do relacionamento entre Ordem e 
entidades candidatas.

Merece particular destaque a publicação dos 
Requisitos de Acreditação que pretendem 
clarificar, tornando totalmente transparentes, 
os critérios de decisão do sistema, podendo 
funcionar como um instrumento de auto- 
-avaliação permanente para as entidades 
candidatas à Acreditação dos seus eventos 
formativos.

Complementar a este Guia, irá também ser 
publicado o Referencial de Acompanhamen-
to do Sistema onde são clarificados os pro-
cedimentos, objectivos e envolvimento da 
Ordem e entidades no âmbito da função de 
Acompanhamento da Acreditação.

Não obstante pretender-se que este Guia 
trate de forma rigorosa, prática e pedagógica 
as questões habitualmente colocadas pelas 
entidades e, por isso, se presuma que tenha 
um elevado grau de autonomia e capacidade 
para orientar e apoiar as entidades utilizado-
ras do Sistema, a Equipa Técnica da Ordem 
continua disponível para qualquer contacto 
mais directo que as entidades entendam ser 
necessário e oportuno fazer.

À Ordem dos Psicólogos Portugueses 
(OPP), como entidade de regulação profis-
sional, cabe assegurar que o desempenho da 
profissão de psicólogo se paute por eleva-
dos compromissos éticos e deontológicos, 
assentes na prática profissional suportada 
pela evidência técnico-científica.

A OPP dispõe de competência legal para, 
sem prejuízo do disposto quanto à emissão 
da cédula profissional, poder condicionar 
a obtenção de títulos de especialidade à 
frequência de acções de formação contí-
nua creditadas ou pela via da experiência 
profissional atribuindo unidades de crédito 
equivalentes, ambas a regulamentar interna-
mente.

Sendo inequívoco, e estando claramen-
te definido na legislação em vigor o acima 
descrito, a verdade é que a regulação destas 
matérias é, estatutariamente, competência da 
Direcção Nacional.

2.1. Objectivos

O Sistema de Acreditação permite a atribui-
ção de créditos de formação a acções de for-
mação e outras actividades, que contribuam 
para o desenvolvimento profissional contí-
nuo dos psicólogos.

Desta forma a OPP pretende estabelecer 
as regras a observar para Acreditação de 
Actividades Formativas, de modo a que as 
mesmas, ao serem realizadas por psicólo-
gos, possam ser valorizadas no âmbito do 
processo de obtenção de títulos de especia-
lidade. 

O processo de acreditação tem por objecti-
vo garantir a qualidade e interesse das ac-
tividades formativas que são oferecidas aos 
psicólogos, contribuindo para credibilizar as 
entidades que as promovem.

Desta forma o Sistema de Acreditação de ac-
tividades formativas pretende ainda:  
· Contribuir para a credibilização das enti-
dades;
· Estimular e promover um posicionamento 
de qualidade por parte de entidades candi-
datas que congreguem e permutem meto-
dologias inovadoras e desenvolvam novas 
intervenções formativas;
· Contribuir para a profissionalização e para a 
solidez da arquitectura das intervenções for-
mativas, mediante a identificação e o reco-
nhecimento de competências diferenciadas;
· Promover as entidades validadas pelo sis-
tema, mediante o reconhecimento das res-
pectivas competências distintivas;

Acreditamos que os esforços de melhoria 
realizados pelas entidades presentes no Sis-
tema de Acreditação se traduzem em práticas 
formativas mais inovadoras, em profissio-
nais de formação mais comprometidos com 
os desafios da aprendizagem, em participan-
tes e aprendentes mais exigentes e centrados 
nas suas competências e no seu desenvolvi-
mento, acreditamos ainda que esta cadeia de 
acções tem como consequência o reforço do 
valor e da qualidade dos serviços, da pro-
dutividade e da competitividade das equipas 
e organizações onde pertencem os Psicó-
logos, clientes e beneficiários da formação 
profissional.

Assim, a Direcção Nacional da Ordem dos 
Psicólogos coligiu um conjunto de pro-
postas, com o objectivo último de criar o 
processo de Acreditação das Actividades 
Formativas.
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· Contribuir para uma maior utilidade e efi-
cácia da formação profissional, mediante o 
reforço de uma relação directa e permanente 
entre o diagnóstico de necessidades, a fi-
xação de objectivos, a qualidade dos pro-
cessos, a adequação aos públicos-alvo e a 
avaliação dos resultados;
· Estimular e dinamizar o funcionamento do 
mercado da formação profissional;

É fundamental que o Sistema de Acreditação 
seja adequadamente compreendido, na sua 
estrutura, lógica interna e funcionamento, 
por todos aqueles a quem se dirige.

a) Definir e propor à direcção o sistema de 
acreditação da actividade formativa;
b) Analisar os processos de candidatura de 
acreditação de actividades formativas sub-
metidos pela entidades interessadas;
c) Emitir o parecer técnico e respectivo des-
pacho de acreditação que constitui a propos-

A comissão de Acreditação será composta 
por um presidente, que será membro da Di-
recção Nacional da OPP, um vice-presidente, 
que será nomeado pela direcção, e três vo-
gais nomeados pela direcção.

Em caso de impedimento prolongado de 
qualquer dos membros, a direcção promove-
rá à sua substituição de acordo com o núme-
ro anterior.

A Comissão de Acreditação
A acreditação técnica e científica de eventos 
será atribuída pela Ordem, depois de ouvido 
o parecer da sua Comissão de Acreditação.

2.2. Competência da decisão 
de Acreditação

1. A Acreditação de um evento formativo 
consiste numa operação de validação técni-
ca e reconhecimento formal da capacidade 
formativa da respectiva entidade promover 
determinado evento.

2. Os eventos das entidades são acreditados 
se as mesmas demonstram deter as compe-
tências, meios e recursos adequados para a 
execução daquela acção. (capacidade forma-
tiva).

3. A Acreditação de um evento formativo de-
pende da avaliação da capacidade formativa 
da entidade, efectuada de acordo com um 

2.3. Pressupostos do sistema 
de Acreditação

Estão abrangidas pelo presente sistema de 
Acreditação entidades públicas ou privadas 
que intervenham, colaborem ou, por qual-
quer forma, participem no desenvolvimento 
de acções ou de projectos nos quais as di-
mensões educativa, pedagógica ou formativa 
se encontrem presentes e que entendam o 
processo de Acreditação como um factor de 
diferenciação, ao serem realizadas por psicó-
logos no âmbito do processo de obtenção de 
títulos de especialidade.

2.4. Entidades Objecto
de AcreditaçãO

2.2.1. Composição e nomeação

2.2.2. Competências 

ta de decisão a encaminhar à Coordenação 
da Entidade;
d) Seleccionar e propor à direcção, para no-
meação, os elementos que constituirão as 
equipas de acompanhamento;
e) Analisar os processos elaborados pelas 
equipas de acompanhamento;
f) Remeter à direcção, os processos de acom-
panhamento com a ficha das conclusões.

2.2.3. Direitos da Comissão

No exercício da missão para que foi designa-
da, a Comissão tem direito:
a) Ao apoio logístico por parte da Ordem;
b) Aos honorários e reembolso de despesas 
que forem fixados pela direcção.

2.2.4. Funcionamento

A comissão de Acreditação reunirá por con-
vocação do presidente, ou do vice-presiden-
te, e só pode deliberar, validamente, com a 
sua presença e de pelo menos mais dois 
dos seus membros, tendo voto de qualidade 
quem presidir à reunião.

conjunto de condições e requisitos mínimos.

4. A avaliação da capacidade formativa é 
efectuada com base nas informações e ele-
mentos apresentados pela entidade (elemen-
tos de avaliação) e na observação local.

5. A decisão baseia-se na avaliação da ca-
pacidade formativa e no cumprimento dos 
requisitos de Acreditação.

6. O processo de candidatura a Acreditação 
formaliza-se através da apresentação dos 
Formulários próprios de acreditação. 
Estes instrumentos permitem à entidade 
identificar e caracterizar as actividades for-
mativas desenvolvidas, as competências 
detidas e os meios e recursos envolvidos, de 
acordo com os parâmetros de caracterização 
e elementos de avaliação considerados no 
sistema de Acreditação.

7. Os instrumentos apresentados são anali-
sados pela Comissão de Acreditação (CA) da 
OPP, que pode solicitar à entidade elementos 
adicionais e/ou proceder a observação no lo-
cal, com a finalidade de esclarecer ou preci-
sar as actividades formativas desenvolvidas, 
assim como as competências, os meios e os 
recursos declarados.
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A Acreditação é prioritariamente destinada 
a entidades colectivas; todavia, é possível 
o reconhecimento pelo Sistema de pessoas 
singulares desde que estas demonstrem uma 
intervenção colectiva no processo formativo 
e disponham de estruturas (humanas e físi-
cas) para o efeito que possam ser avaliadas 
pelo sistema.

Em suma, independentemente da sua na-
tureza jurídica, a entidade candidata deve 
apresentar os elementos de avaliação previs-
tos pelo sistema e cumprir os requisitos de 
Acreditação.

Por exemplo, a apresentação ao Sistema de 
competências exclusivamente individuais, 
por configurar um pedido de especialida-
de, não será aceite, sendo os requerentes 
remetidos para o Regulamento Geral de 
Especialidades Profissionais da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses. Situações de mera 
intermediação no processo formativo, tam-
bém não são validadas pelo Sistema.

2.5. Natureza Jurídica
e Acreditação

Para se candidatarem à Acreditação é essen-
cial que as entidades interessadas desenvol-
vam o seguinte tipo de actividades:
· Formação profissional ou outras acções 
com fins educativos ou formativos;
· Outros projectos que tenham como finali-
dade a educação ou formação, o seu planea-
mento ou avaliação;
· Outras actividades que de determinada for-
ma contribuam para o processo formativo 
(a montante ou jusante) ou para a inserção 
profissional.

No caso do terceiro tipo de actividade, o do-
mínio de intervenção em que se inserem é o 
“Outras Formas de Intervenção”.

2.6. Actividades Abrangidas

Incluem-se nas actividades passíveis de acre-
ditação, entre outras, quer sejam realizadas 
em território nacional ou no estrangeiro em 
regime presencial, não presencial e misto:
a. Formação contínua com ou sem avaliação;
b. Workshops, conferências, seminários e 
congressos; 
c. Mestrados (não se consideram os Mestra-
dos que dão acesso à profissão) e Doutora-
mentos; 
d. Outras actividades não enquadradas nos 
itens anteriores (sujeitos a avaliação pela CA 
e validação da DN).

2.7. Créditos de Formação

No primeiro e segundo casos é essencial 
que seja demonstrada a dimensão peda-
gógica e educativa da actividade base do 
projecto, de forma a que o Sistema possa 
concluir que se trata de uma actividade for-
mativa/educativa e não de uma mera trans-
missão de conhecimentos e/ou técnicas.

Deixam-se aqui alguns indicadores de exis-
tência de uma dimensão pedagógica numa 
determinada actividade:
· Tem objectivos gerais e específicos de 
aprendizagem previamente estabelecidos;
· A sua concepção assenta em critérios pe-
dagógicos;
· Escolha dos conteúdos tendo em conta os 
conhecimentos de base dos destinatários;
· Sequência criteriosa das matérias de forma 
a optimizar a aprendizagem; 
· Existem profissionais de formação (compe-
tências pedagógicas) envolvidos;
· Existe uma selecção criteriosa dos partici-
pantes, garantindo o seu enquadramento no 
tipo de destinatários previsto para a acção.

Por último, é ainda necessário que a acti-
vidade que sustenta e justifica o pedido de 
Acreditação esteja incluída na Missão da en-
tidade (verificável, por exemplo ao nível dos 
seus projectos e nas actividades previstas 
nos seus estatutos ou pacto social).

A grelha de créditos de formação atribuídos 
a cada tipo de formação encontra-se identi-
ficada em anexo em conjunto com este Guia 
de apoio.

Os créditos atribuídos às acções formativas 
acreditadas são exclusivos a psicólogos, 
membros efectivos e estagiários inscritos na 
OPP. 
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CAPÍTULO II · ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

3. A Estrutura
do Sistema
Quatro conceitos assumem uma importância 
central na estrutura e no funcionamento do 
sistema de Acreditação. São eles os concei-
tos de:
· Parâmetros de caracterização;
· Fases do processo formativo;
· Elementos de avaliação;
· Requisitos de Acreditação.

Estes conceitos serão explicitados e desen-
volvidos em seguida.

Designam-se por parâmetros de caracteriza-
ção os aspectos que permitem identificar a 
entidade candidata à Acreditação e caracteri-
zar a sua actividade formativa.

Nos termos do Regulamento do sistema de 
Acreditação, constituem parâmetros de ca-
racterização:
a) Identificação da entidade, o seu esta-
tuto, dimensão, implantação e âmbito geo-
gráfico;
b) Fases do processo formativo desen-
volvidas e/ou a desenvolver em relação ao 
evento submetido para acreditação;
c) Áreas de formação  em que podem ser 
enquadradas as temáticas de formação: Psi-
cologia Clínica e da Saúde, Psicologia Edu-
cacional e Psicologia Social, do Trabalho e 
das Organizações; 
d) Modalidades de formação/tipo de 
actividades desenvolvidas: formação con-
tínua (com ou sem avaliação), workshops, 
congressos, seminários, mestrados e douto-
ramentos;

3.1. Parâmetros de 
caracterização

As fases de intervenção consideradas no 
sistema de Acreditação correspondem a uma 
modelização (entre outras possíveis) do ciclo 
ou processo formativo que traduz, de forma 
operacional, a diversidade das intervenções 
formativas.

São identificados no sistema de Acreditação as 
seguintes fases do processo formativo:
· Diagnóstico de necessidades de formação;
· Planeamento de intervenções ou actividades 
formativas;
· Concepção de intervenções, programas, 
instrumentos e suportes formativos;
· Organização e a promoção de intervenções 
ou actividades formativas;
· Desenvolvimento/execução de intervenções 
ou actividades formativas;
· Acompanhamento e a avaliação de interven-
ções ou actividades formativas;
· Outras formas de intervenção sócio-cultural 
ou pedagógica, preparatórias ou complemen-
tares da actividade formativa ou facilitadoras 
do processo de socialização profissional.

3.2. Fases do Processo 
Formativo

Designam-se por elementos de avaliação os 
aspectos com base nos quais são analisadas 
e avaliadas as competências, os meios e os 
recursos - humanos, técnicos, instrumentais 

3.3. Elementos de avaliação

e) Formas de organização da formação 
utilizadas (exemplos: formação presencial, 
formação a distância, ou misto);
f) Populações-alvo a que se dirigem as 
intervenções.

e/ou materiais - exibidos pela entidade candi-
data à Acreditação, na perspectiva da valida-
ção da sua capacidade formativa, no tocante 
às fases dos processos formativos desenvol-
vidos e/ou a desenvolver e âmbitos em que 
desenvolve a sua actividade.

Constituem elementos de avaliação da 
capacidade formativa das entidades candida-
tas à Acreditação:
1. Os curricula dos colaboradores;
2. Os programas e projectos de formação e 
respectivos suportes e documentação;
3. As metodologias e instrumentos técnicos 
utilizados;
4. As metodologias de acompanhamento e de 
avaliação;
5. Os suportes de apoio à organização e pro-
moção das intervenções;
6. Os meios logísticos de apoio às interven-
ções, aos formandos e aos formadores;
7. Os meios pedagógicos, equipamentos e 
materiais didácticos;
8. Os espaços e instalações afectos às activi-
dades formativas

e ainda, embora opcional:

9. Os processos e metodologias de selecção 
e orientação de formandos;
10. As condições de desenvolvimento e ac-
tualização proporcionadas aos colaboradores
11. Os meios de consulta e desenvolvimento 
disponibilizados aos formandos;
12. As parcerias e os protocolos estabeleci-
dos;
13. A participação em redes nacionais ou 
transnacionais;
14. Os sistemas de monitorização e de audi-
toria interna da actividade formativa;
15. Os indicadores da actividade formativa;
16. O “portfolio” de realizações e clientes, 
bem como avaliações documentadas;
17. Os cursos, formadores e serviços certi-
ficados.
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A decisão de Acreditação depende da ob-
servação de condições e requisitos mínimos 
relativamente aos elementos de avaliação, 
fases do processo formativo desenvolvidas e/
ou a desenvolver e de outros parâmetros de 
caracterização.

Os Requisitos de Acreditação consistem em 
características consideradas indispensáveis, 
associadas aos elementos de avaliação e às 
fases do processo formativo a que se aplicam.
No documento Anexo a este Guia é enquadra-
do o uso dos Requisitos de Acreditação por 
parte do Sistema.

3.4. Requisitos de 
Acreditação

O processo inicia-se com o pedido de Acredi-
tação da entidade através do e-mail:
acreditacao@ordemdospsicologos.pt

Aquando do pedido de acreditação, é-lhe atri-
buído um número de processo. Este número 
possibilita que de forma célere sejam encon-
trados quaisquer dados ou documentos rela-
tivos à entidade em causa.

Após pedido da entidade candidata, recepcio-
na através do e-mail registado os respectivos 
formulários necessários para iniciar o seu 
processo de acreditação. O formulário e o 
Guia são cedidos gratuitamente pelo Sistema 
através de caixa de correio electrónico.

A entidade candidata à Acreditação deve, em 
primeiro lugar, identificar e caracterizar a ac-
tividade formativa que propõe desenvolver, 
de acordo com os parâmetros de caracteriza-
ção enunciados no ponto 4.1. do Capítulo II 
deste Guia.

Em seguida, em consonância com a caracte-
rização efectuada, a entidade candidata deve 
indicar, sob compromisso de honra, os ele-
mentos de avaliação  (competências, meios 
e recursos) que permitem demonstrar a sua 
capacidade formativa em que pretende ser 
acreditada.

A candidatura é sustentada em formulários 
analisados em pormenor no Capítulo III deste 
Guia. Os formulários devem ser preenchidos, 
digitalizados e enviados por correio electróni-
co para:
acreditacao@ordemdospsicologos.pt

4.1. Candidatura a 
Acreditação

4. O funcionamento 
do sistema
O Regulamento de Acreditação enqua-
dra a relação das entidades com o sistema, 
estipulando direitos, obrigações e compro-
missos imputáveis a ambas as partes.

Neste documento incluem-se condições 
relacionadas, por exemplo, com a Publi-
citação das Entidades Acreditadas, 
a Utilização de Logotipos e a Confi-
dencialidade da Informação.

Caracterizam-se, de seguida, em pormenor, 
as actividades, procedimentos e outras con-
dições associadas a cada momento do pro-
cesso de Acreditação.

O processo de Acreditação compreende vá-
rios momentos:
1. Candidatura a Acreditação
2. Análise e avaliação
3. Informação adicional
4. Decisão
5. Acompanhamento
6. Actualização do perfil de Acreditação

7. Renovação
8. Suspensão do Estatuto de Entidade 
Acreditada

Os processos são submetidos para avaliação 
à Comissão de Acreditação, responsável pela 
avaliação do processo de Acreditação.

É de exclusiva iniciativa e autoria da entidade 
requerente que por ele assumirá total respon-
sabilidade.

Sobre a OPP não impende qualquer obriga-
ção de correcção do requerimento ou de soli-
citação de elementos em falta. 

Em caso de recusa do requerimento, poderá 
a entidade organizadora apresentar novo pe-
dido completo de acreditação, desde que o 
faça previamente à divulgação e realização do 
evento formativo (mínimo 90 dias). 

Após a entrada do processo completo na 
OPP, a Comissão de Acreditação terá 90 dias 
úteis para se pronunciar sobre a acreditação 
solicitada. 

O incumprimento do prazo referido, ou a falta 
de elementos exigidos é da exclusiva res-
ponsabilidade da entidade requerente, sendo 
motivo bastante para a imediata recusa de 
acreditação.

A entidade organizadora deverá pagar o valor 
correspondente ao número previsto de inscri-
ções, conforme tabela em anexo definida.  
O pagamento deverá ser realizado dentro do 
prazo que lhe for comunicado na factura para 
pagamento enviada pelos Serviços de Tesou-
raria da OPP. 

A não acreditação de qualquer evento não 
confere à entidade requerente qualquer di-
reito sobre a OPP, nomeadamente o de exigir 
qualquer reembolso ou indemnização. 



GUIA PARA
ACREDITAçãO

OPP
P.10

Os elementos apresentados pela entidade, 
bem como os que resultam de eventual ob-
servação local, são analisados pela Comis-
são de Acreditação, em conformidade com os 
critérios de avaliação.

4.2. Análise e avaliação

Em anexo são apresentados exemplos ilus-
trativos do tipo de informação que a entida-
de deve apresentar, relativa a cada elemento 
de avaliação e a cada fase do processo for-
mativo, para fins de análise e verificação do 
cumprimento dos Requisitos de Acreditação.

Os tópicos aí enunciados constituem me-
ros exemplos ilustrativos das actividades 
consideradas, entre outros possíveis. Trata-
-se de exemplos que não pretendem esgotar 
o conteúdo das diferentes fases e, como tal, 
devem ser encarados.

4.2.1. Análise da actuação
nas diferentes Fases do Processo 
Formativo

Enumeram-se, no anexo V, os critérios segun-
do os quais os elementos são avaliados.
Os critérios de avaliação dependem de cada 
Fase do Processo para os quais se analisam 
os elementos. Através dos Requisitos de Acre-
ditação é possível verificar o que é considera-
do indispensável na validação de cada fase.

4.5.1. Critérios de Avaliação

Existem dois tipos de Requisitos assentes 
nos elementos de avaliação do sistema (cf. 
anexo VI):
· Requisitos Gerais, que são comuns a todas 
as fases do processo formativo;

4.5.2. Requisitos de Acreditação

A análise dos pedidos de Acreditação é efec-
tuada por actividade formativa. 

Os elementos de avaliação e os critérios de 
avaliação mantêm-se os mesmos com as 
naturais especificidades para a formação à 
distância.

As fases do processo formativo em que se 
distinguem as competências da entidade para 
efeitos de actuação na formação à distância são:
· Concepção de intervenções, programas, 
instrumentos e suportes formativos;
· Organização e a promoção de intervenções 
ou actividades formativas;
· Desenvolvimento/execução de intervenções 
ou actividades formativas.

4.2.2. Análise da actuação nas formas 
de organização

Para efeitos de emissão de parecer, a Co-
missão de Acreditação poderá, sempre que o 
considerar, solicitar à entidade candidata in-
formações ou elementos adicionais com a fi-
nalidade de esclarecer, precisar ou comprovar 
(demonstrar através de exemplos concretos):
· Os domínios, os âmbitos e os contextos em 
que desenvolve a actividade formativa;
· As competências, os meios e os recursos 
declarados.

Sempre que a natureza, a especificidade ou 
a profundidade das matérias em avaliação 
assim o requeiram, poderão ser auscultadas 
entidades públicas ou privadas e especialis-
tas de reconhecida idoneidade e credibilidade 
científica, técnica e profissional.

Os elementos solicitados devem ser enviados 
no prazo que é concedido, sob pena de ar-
quivo do processo e/ou retoma no início da 
contagem de prazo de decisão (90 dias úteis).

Na avaliação da capacidade formativa e, con-
sequentemente, na decisão de Acreditação, 
serão tomados em consideração:
· O reconhecimento técnico-pedagógico da 
entidade para desenvolver determinados cur-
sos de formação profissional;
· A certificação ou Acreditação obtidas em 
sistemas de certificação de Qualidade.

4.3. Informação Adicional

No decurso da análise técnica poderá ser 
decidida a necessidade de um acompanha-
mento prévio à emissão da Acreditação, nos 
seguintes casos:
· Quando o pedido de Acreditação tenha sido 
precedido de um indeferimento;
· Quando os elementos da candidatura, ainda 
que completos, não possibilitem a total com-
preensão da intervenção da entidade ou das 
suas competências;

4.4. Acompanhamento prévio

· Quando hajam informações contraditórias 
no processo sobre factos determinantes para 
a decisão;
· Outras situações que a Comissão de Acredi-
tação considere.

Os procedimentos relativos ao Acompanha-
mento prévio são os aplicáveis ao Acompa-
nhamento subsequente, cujo Referencial é 
divulgado pelo Sistema.

4.5. Decisão e respectivos 
Fundamentos

A Acreditação depende da observação de um 
conjunto de condições e requisitos mínimos, 
relativos aos elementos de avaliação, defini-
dos em função das fases do processo forma-
tivo, âmbitos e contextos em que as entidades 
desenvolvem a sua actividade formativa.

Na base da Decisão ou Parecer Técnico de-
verão estar fundamentos que resultem da 
aplicação dos Critérios de avaliação e dos 
Requisitos de Acreditação.



GUIA PARA
ACREDITAçãO

OPP
P.11

· Requisitos Específicos por Fase do Proces-
so Formativo.

O não cumprimento de alguns dos Requi-
sitos só pode ser aceite se for enquadrado 
por um Parecer Condicionado, ou desde que 
exista uma justificação bem fundamentada 
para a sua inadequação ao caso em apre-
ço e, cumulativamente, esteja assegurada 
a coerência e qualidade da intervenção da 
entidade.

Os Requisitos de Acreditação colocam es-
pecial enfoque na capacidade que a entidade 
demonstra para conseguir levar a cabo um 
processo contínuo de auto-avaliação e de 
melhoria da sua actuação.

A formação profissional é um serviço que 
se diferencia dos restantes pela elevada in-
tervenção que tem sobre o seu cliente. Mais 
do que um serviço que se adquire para sa-
tisfazer determinadas necessidades, é um 
serviço que modifica quem o adquire e, con-
sequentemente, também as suas necessida-
des. A qualidade de um serviço com estas 
potencialidades assenta, em grande medida, 
na sua capacidade de adaptação e evolução 
constantes.

Entende-se por isso que um sistema que 
pretenda validar a qualidade da formação 
deve ser adequado às suas particularidades 
enquanto serviço, evitando limitar ou opri-
mir os factores em que assenta essa mesma 
qualidade.

Normas rígidas, assentes em critérios quan-
titativos, podem, por um lado, garantir a 
qualidade do serviço de formação pela ho-
mogeneidade e pelo cumprimento de requi-
sitos mínimos, mas podem, por outro, ser 
factor de estagnação e limitar a capacidade 
de desenvolvimento e a criatividade de quem 
a concebe e desenvolve.

A definição dos requisitos de acreditação foi 
baseada na preocupação de definir factores 
potenciadores de desenvolvimento mais do 

que niveladores de entidades e intervenções, 
valorizando-se o que induz a qualidade, in-
dependentemente da normalidade.

a) O que se pretende com os Requisi-
tos de Acreditação
· Definir um referencial objectivo e único 
orientador das decisões do sistema, assente 
em factores que se consideram indutores da 
qualidade das intervenções;
· Definir de forma transparente regras e prá-
ticas valorizadas pelo sistema por forma a 
orientar a actividade das entidades.

b) O que não se pretende com os Re-
quisitos
· Uniformizar actuações;
· Limitar a criatividade e a originalidade dos 
projectos.

-
Requisitos Gerais e Específicos
 
Os requisitos de Acreditação (Standard do 
Sistema) dividem-se em dois Grupos (ver 
anexo VI):
a) Requisitos Gerais - independentes das fa-
ses do processo formativo; 
b) Requisitos Específicos - relativos às fases 
do processo formativo.

Os requisitos gerais assentam em factores 
reconhecidos como factores de influência da 
qualidade da formação desenvolvida pelas 
organizações, pertencentes a várias catego-
rias:
· Política e planeamento estratégico;
· Gestão e os recursos humanos;
· Orientação para resultados e melhoria con-
tínua da actividade;
· Práticas e normas de conduta.

O cumprimento dos requisitos é verificado 
depois de aplicados os critérios de avaliação 
aos elementos de avaliação do sistema.

A acreditação de um evento formativo pres-
supõe o cumprimento de todos os requisitos 
gerais e específicos. 

-
Formação à Distância

Existem requisitos suplementares para efei-
tos de reconhecimento das competências da 
entidade na forma de organização “Formação 
à Distância”. O seu cumprimento é cumulati-
vo relativamente aos restantes requisitos das 
diferentes fases do processo formativo.

O facto do mercado da formação à distância 
estar em constante mutação, conjugado com 
o elevado ritmo de inovação e desenvolvi-
mento que se verifica nas metodologias e 
suportes, leva a que os requisitos adoptados 
tenham um carácter abrangente com alguma 
flexibilidade. 

-
Identificação

Cada requisito tem uma identificação que 
permite saber se se trata de um requisito ge-
ral (G) ou específico (E), e em que fase do 
processo se insere:
Xy.z.
X - G (Geral ) ou E (Específico)
y - Grupo de requisitos (gerais) ou fase (es-
pecíficos) a que pertence
z - número do requisito

Exemplo: E1.1. - requisito número um apli-
cável à fase de Diagnóstico.

-
Avaliação de Conformidade - 
Consequências

O cumprimento dos requisitos pode ser ava-
liado em qualquer altura, quer durante o pra-
zo de Acreditação e/ou após o término deste 
(para efeitos de renovação), quer no âmbito 
do acompanhamento do Sistema. 

Dada a dificuldade técnica e impossibilidade 
prática de proceder à verificação por confir-
mação directa e em tempo útil de todos os 
requisitos (nomeadamente os relacionados 
com a conduta da entidade), alguns deles 
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consideram-se cumpridos por inexistência 
de evidência do seu incumprimento e en-
quanto esta se verificar.

A observação de incumprimento dos requi-
sitos em causa pode determinar, consoante a 
sua gravidade e o momento em que ocorrer, 
o INDEFERIMENTO do pedido de Acredi-
tação ou de Renovação, a SUSPENSÃO do 
estatuto ou a REDUÇÃO do seu âmbito.

Podem ser dados como cumpridos, sem 
necessidade de verificação, Requisitos que 
incidam sobre elementos de avaliação que 
tenham sido validados no âmbito de outros 
sistemas de certificação/acreditação devida-
mente reconhecidos.

-
Avaliação e Revisão

Será feita uma avaliação de resultados de 
aplicação do presente Referencial tendo em 
vista a sua revisão e actualização numa base 
previsivelmente por cada biénio. Os critérios 
da avaliação efectuada serão relacionados 
com a sua facilidade de utilização e apreen-
são, aplicabilidade, cumprimento, impacto 
ao nível da qualidade, sustentação e profis-
sionalização das intervenções, entre outros 
aspectos, impacto ao nível da estrutura do 
universo da Acreditação.

O prazo geral de decisão imposto ao sistema 
de Acreditação é de 90 dias úteis, contados 
a partir da recepção dos formulários ou de 
eventual informação adicional solicitada.

Em caso de recusa do requerimento, pode-
rá a entidade organizadora apresentar novo 
pedido completo de acreditação. Após a en-
trada do processo completo na OPP, a Co-
missão de Acreditação terá 90 dias úteis para 
se pronunciar sobre a acreditação solicitada. 
O incumprimento do prazo referido, ou a fal-
ta de elementos exigidos é da exclusiva res-
ponsabilidade da entidade requerente, sendo 

4.5.3. Prazo de Decisão

2.7.1. Interpretação dos
parâmetros de Acreditação

Regra geral a Acreditação emitida é válida 
para todas as formas de organização da For-
mação.

Acompanhando as influências da evolução 
das novas tecnologias da informação no 
processo formativo, o Sistema criou Requi-
sitos próprios para a Acreditação na forma de 
organização da formação à distância. Apenas 
se consideram validadas as competências e 
capacidades da entidade para actuar nessa 
forma de organização se a informação exigi-
da conforme requisitos de acreditação cons-
tar nos formulários apresentados. 

2.7.1.1. Formas de Organização

A indicação das áreas de formação (Psico-
logia Clínica e da Saúde, Psicologia da Edu-
cação e Psicologia do Trabalho, Social e das 
Organizações), deve ser interpretada, não 

2.7.1.2. Áreas de Formação

motivo bastante para a imediata recusa de 
acreditação.

4.6. Parecer Técnico e 
Despacho de Acreditação

Após a análise da candidatura e da realização 
de eventual acção de Acompanhamento pré-
vio (caso a Comissão o considere) é elabora-
do o parecer técnico pela Comissão de Acre-
ditação que constitui a proposta de decisão a 
encaminhar à Coordenação da Entidade.

O parecer técnico pode assumir diversas 
formas:
· Deferimento total: a Acreditação é con-
cedida com a amplitude pedida pela entidade.
· Deferimento parcial: a Acreditação é 
concedida com uma amplitude inferior ao 
pedido.
· Indeferimento: o pedido da entidade é 
rejeitado, não é concedida a Acreditação.

Neste último caso, a entidade é notificada 
da intenção de não Acreditação, bem como 
do parecer no qual se baseia contendo a res-
pectiva fundamentação.

No prazo de 10 dias úteis, a entidade pode 
contestar a decisão da Comissão, acres-
centando ao processo argumentos e, even-
tualmente, novos elementos de avaliação 
que possibilitem uma revisão da análise e, 
eventualmente, dos próprios fundamentos da 
decisão.

Não havendo surgimento de elementos no-
vos relevantes relacionados com os funda-
mentos da não Acreditação, a Comissão não 
terá a obrigação de se pronunciar, nos ter-
mos do Regulamento sobre nova candidatura 
da mesma entidade.

4.7. Emissão e Conteúdo do 
Despacho de Acreditação

Após a aprovação do parecer técnico pela 
Comissão, será emitido o Despacho de Acre-
ditação. 

O Despacho refere:
· Designação da entidade acreditada;
· Nome do(s) evento(s) acreditado(s);
· Forma de Organização;
· Nº de créditos de formação;
· Data de efeitos;
· Prazo de validade;
· Áreas de formação onde se situa a oferta 
formativa da entidade;
· Classificação qualitativa.

Apresenta-se de seguida a interpretação de 
todos os parâmetros contidos no Despacho 
de Acreditação.
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como uma validação de intervenções nessa 
área, mas como um parâmetro informativo, 
classificativo da oferta formativa da entidade, 
observada aquando da avaliação dos diver-
sos eventos formativos.

A classificação da oferta, por área de forma-
ção, tem em conta:
· Realização de projectos nessa área;
· Adequação da intervenção nessa área com a 
missão da entidade e o perfil de oferta;
· Adequação da intervenção na área com os 
meios da entidade (humanos e materiais).

Momento a partir do qual a Acreditação tem 
validade. Regra geral, a data de efeitos coin-
cide com a data de decisão.

Todavia, pode ser aplicada retroactividade 
desde que:
· Exista atraso na decisão da responsabilida-
de exclusiva da Ordem;
· Seja demonstrado que esse acto pode pre-
venir risco de prejuízo grave para a entidade 
e/ou agentes de formação envolvidos e a 
Ordem considere cumpridos os requisitos 
associados à eficácia retroactiva previstos.

2.7.1.3. Data de Efeitos

O prazo de Acreditação atribuído na generali-
dade dos casos é de 3 anos. Todavia, podem 
ser atribuídos prazos menores (geralmente de 1 
ano), por exemplo, nas seguintes situações:
· Entidades sem histórico;
· Entidades com pareceres condicionados (às 
quais são atribuídos requisitos particulares 
de permanência no Sistema);
· Entre outras.

A mesma entidade não pode acreditar o mes-
mo evento por 1 ano mais do que uma vez. 
No final desse período é verificado se foram 
cumpridos os requisitos de permanência/
evolução impostos pelo Sistema, caso assim 
tenha acontecido, é renovada por 3 anos. 

2.7.1.4. Prazo de Acreditação

Da aplicação dos critérios de avaliação e dos 
Requisitos de Acreditação, resulta a validação 
dos eventos formativos. Acima do nível mínimo 
de cumprimento dos Requisitos de Acredita-
ção, existem entidades com níveis qualitativos 
diferenciados.

Por esse motivo, na fase final da análise é feita 
uma apreciação global, centrada nos elementos 
de avaliação, relativos aos eventos validados 
e baseada nos critérios de avaliação.

São ainda tidos em conta outros factores, tais 
como:
· Possibilidade da entidade ser considerada 
exemplo de uma boa prática;
· Aproveitamento das novas tecnologias (divul-
gação da oferta formativa na internet,...);
· Outros factores potenciadores de qualidade 
das intervenções.

O facto da classificação incidir apenas sobre os 
elementos de avaliação correspondentes aos 
eventos validados tem como objectivo evitar 
uma penalização desajustada derivada do facto 
de determinada entidade ter como opção estra-
tégica acreditar apenas alguns eventos.

2.7.1.5. Classificação Qualitativa

O Despacho de Acreditação pode ser acompa-
nhado de recomendações de melhoria di-
rigidas à entidade candidata, no sentido de 
estimular um percurso gradualizado de eleva-
ção da qualidade e da adequação da formação 
ministrada.

2.7.1.6. Recomendações

Caso contrário, não continuará acreditada 
até ao cumprimento dos mesmos.

A validade da decisão de Acreditação man-
tém-se enquanto se observarem ou não for 
comprovado o seu incumprimento, no de-
curso do processo de acompanhamento da 
entidade, as condições e requisitos que lhe 
deram origem.

CAT. Interpretação

AC 1 Nível de análise 1
Frequência de acompanhamento elevada

AC 2 Nível de análise 2
Frequência de acompanhamento média

AC 3 Nível de análise 3
Frequência de acompanhamento reduzida

CAT.
Número previsto de Acções de
Reavaliação da Decisão de Acreditação
(Aplicável ao prazo geral de Acreditação - 3 anos)

AC 1 3

AC 2 2

AC 3 1

As categorias permitem aplicar critérios de 
acompanhamento diferentes para entidades 
com igual prazo de Acreditação. Assim, 
entidades acreditadas pelo prazo geral de 3 
anos são sujeitas, consoante a sua Catego-
ria, a frequências e tipos de acompa-
nhamentos diferentes. Cada acção de 
acompanhamento constitui um momento de 
reavaliação da decisão do sistema (tal como 
a renovação), em que este pode aplicar a fi-
gura da suspensão, por exemplo.

Como atrás foi referido, as acções de reava-
liação da decisão de Acreditação inserem-se 
na função de Acompanhamento do Sistema 
e podem assumir diversas formas, procu-
rando-se a alternância da sua aplicação e 
a adequação à entidade: acompanhamento 
local; análise de informação; auscultação de 
formandos e agentes, entre outras.
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4.8. Acompanhamento

O processo de Acreditação inclui o acom-
panhamento da entidade, que pode assumir 
várias formas:
a) Observação local;
b) Auscultação aos agentes envolvidos no 
processo formativo;
c) Análise documental.

Este acompanhamento tem um duplo objectivo:
1. Controlar o cumprimento dos requisitos 
do sistema;
2. Incentivar a elevação progressiva da quali-
dade e da adequação da formação ministrada.

Os resultados de uma acção de acompanha-
mento podem ser:
· Continuação da Acreditação com o mesmo 
perfil ou superior;
· Continuação da Acreditação com recomen-
dações;
· Advertência;
· Redução do perfil de Acreditação;
· Redução do prazo de Acreditação para 1 ano;
· Suspensão temporária da Acreditação;
· Suspensão definitiva da Acreditação;
· Não Renovação.

O acompanhamento das entidades poderá ser 
assegurado, quer directamente pela Comis-
são de Acreditação, quer através das equipas 
de acompanhamento nomeadas pela Comis-
são de Acreditação.

4.9. Actualização do perfil
de Acreditação

Em qualquer momento as entidades podem 
actualizar e enriquecer a informação constan-
te no seu processo de Acreditação, devendo 
apresentar um pedido específico e caracteri-
zar os elementos de avaliação especialmente 
considerados para efeitos da alteração de 
perfil pretendida.

Somente as alterações que incidam sobre 
parâmetros do perfil de Acreditação cons-
tantes no Despacho implicam uma análise e 
decisão do sistema.

O pedido de actualização é formalizado atra-
vés do Formulário ACT (ver Anexos) e da 
apresentação dos elementos de avaliação 
próprios da actividade formativa em causa.  
Sempre que se verificarem alterações/actuali-
zações deverá ser tida em conta apresentação 
da informação relativa aos elementos de ava-
liação adaptáveis e serem tidos em conta os 
Requisitos de acreditação.

O processo de análise e decisão segue os trâ-
mites gerais (análise, informação adicional, 
decisão positiva ou negativa).

4.10. Renovação

A renovação da Acreditação decorre da ve-
rificação do cumprimento dos Requisitos de 
Acreditação verificados quer pela via docu-
mental quer pela via do acompanhamento.

Os seus procedimentos encontram-se expli-
cados no Capítulo III deste Guia.

As equipas de acompanhamento serão com-
postas por vários elementos.

Para efeitos de recrutamento dos elementos das 
equipas de controlo a OPP publicitará, através 
dos meios de comunicação ao seu dispor, as 
condições de candidatura, prazos e as condi-
ções de elegibilidade.

As candidaturas serão apreciadas pela Comis-
são de Acreditação.

4.8.1. Equipas de Acompanhamento

A selecção deverá ter em conta:
a) A experiência profissional;
b) As habilitações académicas;
c) A análise curricular.

Caso a Comissão de Acreditação entenda ne-
cessário, poderá ainda realizar uma entrevista.

Após a selecção definitiva, a Comissão de 
Acreditação deve propor à Direcção a lista dos 
elementos seleccionados.

Sob proposta da Comissão de Acreditação, 
pode a Direcção nomear equipas de acompa-
nhamento.

As equipas de acompanhamento têm o dever de 
cumprir enquanto  Psicólogos/as com os deve-
res constantes do Decreto-lei nº 57/2008. Estão 
sob o dever de independência e sigilo sobre os 
factos observados e funções desempenhadas.

Também deverão exercer as suas funções em 
estreita conformidade com o regulamento de 
Acreditação das actividades formativas e ela-
borar relatórios de acompanhamento em con-
formidade com as orientações definidas pela 
Comissão de Acreditação.

No exercício da missão para que foram desig-
nadas, as equipas têm direito:
a) A participar em acções de formação ou coor-
denação promovidas pela comissão de Acredi-
tação;
b) Ao apoio logístico por parte da Ordem;
c) Aos honorários e reembolso de despesas 
que forem fixados pela direcção.

Em todo o caso, competirá à Ordem a definição 
das correspondentes metodologias de acompa-
nhamento, contemplando modelos de aplica-
ção adequados aos diversos tipos de entidades 
formadoras.

O Acompanhamento baseado na forma de 
observação local tem como referencial o 
“Manual de Acompanhamento do Sistema de 
Acreditação da Ordem”.
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4.11. Suspensão do Estatuto de Entidade Acreditada

A possibilidade de Suspensão coloca-se se, 
no decorrer do período de Acreditação, forem 
detectados incumprimentos graves por parte 
da entidade acreditada, por qualquer das se-
guintes vias:
· Acompanhamento documental;
· Acções no âmbito de um processo de acom-
panhamento. 

A suspensão pode ser de carácter temporário 
ou definitivo no que diz respeito aos efeitos 
sobre a validade do estatuto de Acreditação 
em vigor.

5.1. Primeira Candidatura

Forma de candidatura
A candidatura à Acreditação formaliza-se 
através da apresentação à Ordem de um pro-
cesso constituído por Formulários e respec-
tivos Programas de Formação dos Eventos 
Formativos sujeitos a análise e acreditação.

5.1.2. DOSSIER DE ACREDITAÇÃO

5.1.2.1. Estrutura e conteúdo

O Dossier de Acreditação constitui o instru-
mento privilegiado através do qual a entidade 
candidata identifica e caracteriza o seu âmbi-
to de intervenção, as suas competências, os 
seus recursos e os seus meios (humanos, 

5.1.1. Os Formulários

Os formulários necessários para o pedido de 
Acreditação são:
a) Formulário de Identificação e Caracteriza-
ção, que tem por objectivo reunir num único 
suporte, de uma forma sintética, a informa-
ção necessária para identificação da entidade 
candidata a Acreditação;

A suspensão temporária permite a retoma do 
Despacho de Acreditação, consoante os resul-
tados de um acompanhamento prévio a rea-
lizar no final do prazo com que foi atribuída.

A suspensão definitiva implica a apresenta-
ção de um novo pedido de Acreditação.

As consequências de uma acção de acom-
panhamento serão sempre comunicadas à 
entidade por escrito e, no caso das suspen-
sões, a entidade dispõe de um período de 
contestação durante o qual poderá apresentar 
argumentos sempre acompanhados de factos 
e provas em sua defesa.

No caso da suspensão, a entidade compro-
mete-se a:
· Devolver à Ordem o original do Despacho 
de Acreditação;
· Não utilizar eventuais cópias ou reprodu-
ções do mesmo;
· Retirar da sua documentação técnica e pu-
blicitária qualquer referência relativa à Acre-
ditação.

A Ordem procederá da seguinte forma: anu-
lação da Acreditação correspondente com 
respectiva retirada da Base de Dados divul-
gada publicamente.

CAPÍTULO III · FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS

5. Formalização dos pedidos de Acreditação e de Renovação

b) Formulário de caracterização dos recursos 
humanos;
c) Ficha de Caracterização da Actividade De-
senvolvida;
d) Elementos de Avaliação (Os formulários 
encontram-se em anexo a este Guia);
e) Programa de Formação de cada Evento 
Formativo a acreditar.

técnicos, pedagógicos e materiais).

O Dossier é construído numa dupla lógica:
· Por entidade;
· Por evento formativo.

...e deverá ter quatro partes.

I - Caracterização e identificação
da entidade
Enquadramento e explicação das respostas 
dadas no formulário de identificação e carac-
terização.

Devem neste ponto ser identificadas todas 
as estruturas de formação que dependem da 
entidade (no caso de estruturas descentrali-
zadas).
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II - Formulário de caracterização
dos recursos humanos 
Identificação da equipa formativa para cada 
um dos eventos a acreditar, bem como equi-
pa técnica de suporte ao desenvolvimento de 
todo o processo formativo. 

III - Caracterização da Actividade 
Formativa
A entidade deverá caracterizar os Eventos 
Formativos consoante o âmbito da sua ac-
tuação:
· Por áreas de formação;
· Por modalidades de formação desenvolvidas;
· Por formas de organização da formação
prosseguidas.

IV - Caracterização da actuação
por Evento
Para cada evento são apresentados os ele-
mentos de avaliação aplicáveis (ver anexo 
IV), sendo assim caracterizada a actuação da 
entidade de uma forma genérica, em cada um 
deles.

5.2. Renovação

A formalização dos pedidos de renovação, 
feita nos termos previstos neste Guia, varia 
consoante a antiguidade do Dossier de Acre-
ditação da Entidade e o facto de ter sido ou 
não Acompanhada (observação local) pela 
Ordem num período recente.

Pretende-se assim simplificar os procedi-
mentos de Renovação, evitando redundância 
de observações, sem perda de actualidade da 
informação que serve de base ao reconheci-
mento emitido pela Ordem.

A apresentação de um Dossier de Acredi-
tação completo de 3 em 3 anos tem ainda 
como objectivo induzir um exercício de re-
flexão na entidade sobre a sua actividade e a 
forma como é desenvolvida.

O novo Dossier substituirá o anterior, poden-
do o Sistema proceder à sua devolução ou, 
no caso da entidade não estar interessada, à 
sua eliminação física. 

5.2.1. Apreciação dos Pedidos

As fases de apreciação do pedido de reno-
vação, quando efectuado pela entidade, bem 
como as actividades que constituem o seu 
conteúdo são, salvo as necessárias adapta-
ções, semelhantes às do pedido de Acredita-
ção: instrução do processo, análise e avalia-
ção, informação adicional, acompanhamento 
prévio (caso necessário), prazo, parecer téc-
nico e despacho e conteúdo do Despacho de 
Acreditação e acompanhamento.

Os pedidos de Renovação devem obedecer às 
normas definidas neste Guia, nomeadamente, 
devem ser formalizados tal como indicado no 
Anexo VII. Nos casos em que não seja neces-
sário o envio de um novo Dossier de Acredi-
tação, as orientações do Anexo R1 01 devem 
ser integralmente cumpridas, sob pena do 
pedido não ser aceite para análise.

No caso de ocorrência de um acompanha-
mento nos 12 meses que antecedem a data 
de término, a decisão de Renovação não ca-
rece de um pedido da entidade e é tomada 
pelo Sistema com base nos resultados desse 
acompanhamento. Pode essa decisão, no en-
tanto, ficar pendente do envio de informação 
adicional, do cumprimento de determinados 
requisitos indicados à entidade e ainda do 
envio de um novo Dossier de Acreditação se 
o anterior perfizer os 3 anos.

5.2.2. Fundamentos da Decisão

Para além da aplicação dos critérios de ava-
liação aos diversos elementos de avaliação 
apreciados, a decisão de Renovação baseia-
-se na observação do cumprimento dos Re-
quisitos de Acreditação.

Procedimentos de Renovação 
sem Substituição do Dossier de 
Acreditação 

REGRA PRINCIPAL:

NÃO ENVIAR ELEMENTOS QUE JÁ 
CONSTEM NO PROCESSO DA ENTIDADE, 
A MENOS QUE SEJAM EXPRESSAMENTE 
SOLICITADOS. ENVIAR TODOS OS 
ELEMENTOS QUE DEMONSTREM 
ALTERAÇÃO OU EVOLUÇÃO DE 
PERCURSOS E ACTUAÇÕES.

1) Actualização dos elementos de identifica-
ção da entidade (juntar Formulário de Carac-
terização da Entidade);

2) Actualização do corpo de colaboradores da 
entidade (obrigatório). Juntar Formulário de 
caracterização dos Recursos Humanos;

3) Actualização ou reformulação do projecto 
formativo da entidade (Formulário Caracte-
rização da Actividade Formativa e Elementos 
de Avaliação);

4) Actualização ou reformulação das meto-
dologias, instrumentos associados aos di-
versos domínios ou às diversas actividades 
formativas, quando tenham sofrido alterações 
significativas, por evento e respectivas fases 
do processo formativo. (Formulário de Ele-
mentos de Avaliação).

* Adaptado de Inofor, 2002.
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