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1. Conceitos iniciais
Perspetiva enquanto Gestores de Formação
➔ Conceito: conjunto de atividades que promovem a aquisição e aprofundamento de competências (qualificações) e a
adaptação à evolução tecnológica
➔ Atores: formadores, formandos, responsável pedagógico, tutores, técnico de orientação profissional, técnico de serviços
sociais, desenvolvedor de suporte pedagógico
➔ Instituições: IEFP, DGERT, entidades formadoras, entidades beneficiárias, entidade promotora

Como se desenvolvem as pessoas?
•

Através da formação

•

Através das oportunidades de aprender novas competências

Enquadramento da atividade da Formação Profissional: Abordagem Sistémica à Problemática da Formação Profissional
A Formação como fator determinante para a:
•

Competitividade económica

•

Progressivo ajustamento entre as necessidades do

•

Mercado de trabalho e a mão-de-obra

Conceito amplo
➔ Formação é um processo, formal ou informal, planeado ou não, através do qual as pessoas aprendem novos conhecimentos,
capacidades, atitudes e comportamentos relevantes para a realização do seu trabalho.
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2. Conceitos com base em legislação
Formação de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (1975)


Em 1975 a OIT, através da recomendação n. º 150



“formação profissional visa identificar e desenvolver aptidões humanas, tendo em vista uma vida ativa produtiva e
satisfatória e, em ligação com diversas formas de educação, melhorar as faculdades dos indivíduos compreenderem as
condições de trabalho e o meio social e de influenciarem estes, individual ou coletivamente.”



“formação profissional de cada País deve responder às necessidades dos adolescentes e adultos ao longo da vida, em
todos os sectores da economia e a todos os níveis de qualificação profissional e de responsabilidade”

Conceito de formação conforme a definição da Lei de Bases – Lei de Bases do Sistema educativo
(Lei n.º 46/86, de 14 de outubro)


A lei considera a Formação Profissional como uma modalidade especial da educação escolar.



Para além de complementar a preparação para a vida ativa iniciada no ensino básico;



visa uma integração dinâmica no mundo do trabalho pela aquisição de conhecimentos e de competências profissionais,
por forma a responder às necessidades nacionais de desenvolvimento e à evolução tecnológica.
CIME (2001) Comissão Interministerial para o Emprego



Consiste num conjunto de atividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de
comportamento exigidos para o exercício das funções próprias duma profissão ou grupo de profissões em qualquer ramo
de atividade económica.
Sistema Nacional de Qualificações (pelo DL n.º396/2007)
(artigo n.º 3)



considera toda a formação com o objetivo de dotar o indivíduo de competências com vista ao exercício de uma ou mais
atividades profissionais.

União Europeia (CEDEFOP:2014)


No âmbito da terminologia da política europeia de educação e formação profissional (adaptada da European Training
Foundation de 1997, de Ensino e Formação Profissional)



O ensino e formação que tem como objetivo dotar as pessoas de conhecimentos teóricos e práticos, capacidades e/ou
competências exigidos por profissões específicas ou pelo mercado de trabalho.

IEFP


A formação profissional promove a aquisição e aprofundamento de competências e adaptação às mutações tecnológicas



A formação profissional reforça a empregabilidade
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3. Enquadramento da Formação profissional
a. Entidades, contextos e atores
b. Conceitos e fundamentos da formação profissional
c.

Modalidades de formação e qualificação

d. Legislação aplicável

Entidades e Atores institucionais Centrais
•

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP)
–

Coordenar a execução das políticas de educação e formação profissional de jovens e adultos e assegurar o
desenvolvimento e a gestão do sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências

–
•

Gere o catálogo nacional de qualificações.

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)
–

Promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas
ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional.

Outros atores institucionais
•

ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho

•

DGERT – Direção Geral do Empego e Relações de Trabalho

•

DGEEC – Direção Geral de Estatística, Educação e Ciência

•

(plataforma SIGO)

4. Perfis profissionais da área da educação/ formação
Formador/a (competência pedagógica)
Objetivo
✓ Preparar, desenvolver e avaliar ações de formação, em sistemas de qualificação profissional e/ou de formação de ativos
Atividades
✓ Planear/preparar a Formação
✓ Desenvolver/animar a Formação
✓ Avaliar a Formação:

Gestor-coordenador(a) de formação
Objetivo
✓ Planear, organizar, promover, acompanhar e avaliar as atividades do processo formativo
Atividades
✓ Planear as intervenções formativas
✓ Organizar e promover a formação
✓ Coordenar as atividades de formação
✓ Avaliar o processo e os efeitos da formação
✓ Desenvolver atividades de consultoria, prestando apoio técnico no domínio da sua área funcional
8

Formador(a) de formadores
Objetivo
✓ Conceber, desenvolver, acompanhar e avaliar a formação de formadores e de outras figuras profissionais da área
Educação/Formação.
Atividades
✓ Colaborar na definição das intervenções formativas e na elaboração do respetivo plano
✓ Preparar, desenvolver e avaliar o processo de ensino-aprendizagem
✓ Acompanhar a realização da formação
✓ Participar na avaliação do processo e dos efeitos da formação
✓ Desenvolver atividades de consultoria, prestando apoio técnico no domínio da sua área funcional

Conceptor(a) de suportes didáticos para a educação/ formação
Objetivo
✓ Conceber, coordenar a elaboração e avaliar suportes didáticos para a Educação/Formação.
Atividades
✓ Conceber o plano de suportes didáticos adequado aos programas de Educação/Formação
✓ Organizar, promover e coordenar a elaboração dos suportes didáticos para a Educação/Formação
✓ Avaliar os suportes didáticos para a Educação/Formação
✓ Desenvolver atividades de consultoria, prestando apoio técnico no domínio da sua área funcional.

Tutor(a) / formador(a) em contexto real de trabalho
Objetivo
✓ Preparar, desenvolver e avaliar o processo de ensino/aprendizagem em contexto real de trabalho, integrado em sistemas
de formação inicial ou de ativos
Atividades
✓ Preparar a formação
✓ Desenvolver a formação em contexto real de trabalho
✓ Avaliar/controlar a aprendizagem e o processo de formação
✓ Desenvolver atividades de consultoria, prestando apoio técnico no domínio da sua área funcional

5. Como está organizado o sistema de Educação / Formação em Portugal?
Níveis de qualificação
▪

Descritores dos níveis de qualificação do QNQ

▪

O QNQ estrutura-se em 8 níveis de qualificação caracterizados em função de 3 domínios para a definição dos resultados
de aprendizagem:

▪

Descritores dos níveis do Quadro Nacional de Qualificações

[acordo com a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa à instituição do Quadro
Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (JO, n.º C 111, de 6 de Maio de 2008)]
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Fonte: Portaria nº782/2009, de 23 de Julho
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Estrutura do QNQ
•

O QNQ abrange o ensino básico, secundário e superior, a formação profissional e os processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências quer obtidas por via não formal quer informal.

Quadro 3

A estrutura do Quadro Nacional de Qualificações

▪

Fonte: Portaria nº782/2009, de 23 de Julho

*Nível 4: secundário que dê acesso a uma profissão;

**Nível 5: TESP(Técnico superior profissional)
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6. Modalidades de formação
Decreto-Lei n.º 396/2007 de 31 de dezembro
Artigo 9.º - Modalidades de formação

1. Constituem modalidades de formação de dupla certificação, em função do perfil e condições de acesso de cada indivíduo,
as seguintes:
a) Cursos profissionais, entendendo -se como tais os cursos de nível secundário de educação, vocacionados para a formação
inicial de jovens, privilegiando a sua inserção na vida ativa e permitindo o prosseguimento de estudos;
b) Cursos de aprendizagem, entendendo -se como tais os cursos de formação profissional inicial de jovens, em alternância,
privilegiando a sua inserção na vida ativa e permitindo o prosseguimento de estudos;
c) Cursos de educação e formação para jovens, entendendo-se como tais os cursos de formação profissional inicial para
jovens que abandonaram ou estão em risco de abandonar o sistema regular de ensino, privilegiando a sua inserção na
vida ativa e permitindo o prosseguimento de estudos;
d) Cursos de educação e formação para adultos, entendendo -se como tais os cursos que se destinam a indivíduos com
idade igual ou superior a 18 anos, não qualificados ou sem qualificação adequada, para efeitos de inserção, reinserção e
progressão no mercado de trabalho e que não tenham concluído o ensino básico ou o secundário;
e) Cursos de especialização tecnológica, entendendo -se como tais os cursos de nível pós-secundário não superior que visam
conferir uma qualificação com base em formação técnica especializada;
f)

Outras formações modulares inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações, no quadro da formação contínua.

2. As modalidades referidas no número anterior aplicam -se, com as devidas adaptações, a grupos com particulares
dificuldades de inserção e no respeito pela igualdade de género.
3. As modalidades de formação referidas nas alíneas a) a d) e f) do n.º 1 são reguladas por portaria conjunta dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas da formação profissional e da educação.
4. Podem ainda ser criadas outras modalidades de formação de dupla certificação, nomeadamente de âmbito sectorial,
reguladas através de portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da formação profissional, da
educação e, quando aplicável, do sector respetivo.
5. A modalidade referida na alínea e) do n.º 1 é regulada por diploma próprio.
6. Constituem também modalidades de formação:
a) A formação -ação, dirigida a micro, pequenas e médias empresas e assente na prestação de serviços integrados de
formação e consultoria, regulada por portaria do membro do Governo responsável pela área da formação profissional;
b)

Outras ações de formação contínua, nomeadamente as realizadas por empresas e inseridas em processos de inovação,
modernização e reconversão empresarial, bem como as dirigidas à modernização da Administração Pública.

7. As competências adquiridas através das modalidades de formação referidas no número anterior podem ter dupla
certificação no âmbito do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências. [este processo rvcc, se
for bem feito, pode ser justo e interessante]
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Outras modalidades de formação (ppt aula)
Cursos de Educação e Formação (de jovens e de adultos)
Os cursos de educação e formação para jovens permitem recuperar os défices de qualificação, escolar e profissional,
através da aquisição de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais e, por esta via, facilitar o ingresso num mercado de
trabalho cada vez mais exigente e competitivo.
Desde que estejam nas seguintes condições:
–

idade igual ou superior a 15 anos

–

em risco de abandono escolar, ou que já abandonaram a via regular de ensino

–

com habilitações escolares que variam entre o 6.º ano de escolaridade, ou inferior e o ensino secundário

Os cursos de educação e formação para adultos (Cursos EFA) permitem elevar os níveis de habilitação escolar e
profissional da população portuguesa adulta e, por esta via, melhorar as suas condições de empregabilidade.
Adultos que estejam nas seguintes condições:
–

idade igual ou superior a 18 anos

–

habilitações escolares entre menos de 4 anos até 12 anos

Cursos Artísticos Especializados
Cursos de Especialização Tecnológica
Os cursos de especialização tecnológica (CET) permitem obter uma formação de nível pós-secundário não superior e
visam responder às necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios.
Jovens ou adultos que tenham uma das seguintes habilitações:
–

Ensino secundário

–

10.º e 11.º anos completos e inscrição no 12.º ano

–

Qualificação profissional de nível 3 (estrutura dos níveis de formação estabelecidos na Decisão n.º 85/368/CEE, do
Conselho, de 16 de julho de 1985) e nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações

–

Diploma de Especialização Tecnológica ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação
profissional

Os indivíduos com idade igual ou superior a 23 anos, aos quais, com base na experiência, sejam reconhecidas
competências, podem candidatar-se à frequência de um curso num estabelecimento de ensino superior.

Qualificação e Ensino Profissional
Formação Modular
A formação modular certificada permite atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos da população
portuguesa adulta, bem como elevar os seus níveis de habilitação escolar e profissional.
–

Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, empregados ou desempregados que queiram melhorar as suas
competências em domínios de âmbito geral ou específico de uma profissão.

Cursos Profissionais
Cursos de Aprendizagem
Os cursos de aprendizagem permitem obter uma certificação escolar e profissional, privilegiando a inserção no mercado
de trabalho, potenciada por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o prosseguimento de
estudos de nível superior.
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–

Idade entre 14 e 24 anos

–

9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano

–

Programa Português para Todos

–

Formação de formadores

Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTSP) foram criados pelo Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março, que
regula um novo tipo de formação de curta duração no âmbito do ensino superior, não conferente de grau académico.
–

Estes cursos conferem um diploma de nível 5 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e visam
uma integração qualificada no mercado de trabalho e ou o prosseguimento de estudos, com vista à conclusão de
um ciclo de estudos de licenciatura.

–

Esta oferta formativa é ministrada por instituições de ensino superior politécnico, unidades orgânicas de ensino
superior politécnico integradas em instituições de ensino superior universitário e instituições de ensino superior
público militar e policial, neste último caso em condições a definir em diploma próprio.

Vida Ativa – Emprego qualificado
A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados,
através de uma rápida integração em ações de formação de curta duração.
–

Desempregados, jovens ou adultos, subsidiados ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP,
independentemente das habilitações escolares.

Formação em competências básicas
O Programa de formação em competências básicas permite obter competências básicas de leitura, escrita, cálculo e
tecnologias de informação e comunicação necessárias para integrar um curso de Educação e formação de adultos (cursos EFA) ou
ser encaminhamento para um processo de Reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de nível básico.
Adultos que estejam nas seguintes condições:
–

idade igual ou superior a 18 anos

–

que não tenham frequentado ou não tenham concluído 4 anos de escolaridade

–

ou que, tenham frequentado e concluído os 4 anos de escolaridade, mas não tenham conhecimentos básicos de
leitura, escrita e cálculo

Reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais (RVCC)
O Reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais (RVCC) visa contribuir para o aumento dos
níveis de qualificação dos adultos através da valorização das competências profissionais adquiridas ao longo da vida nos diversos
contextos, bem como proporcionar uma nova oportunidade de formação para aqueles que não completaram ou abandonaram
precocemente a formação nos sistemas de educação formal.
Adultos, empregados ou desempregados, que estejam nas seguintes condições:
–

idade igual ou superior a 18 anos na data do início do processo

–

com necessidades de aquisição e reforço de conhecimentos e competências
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Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade (PCDI)
Certificação
–
–
–

Consoante o Percurso Formativo frequentado:
Percursos A e B – Certificação de qualificações de nível 2 do QNQ
Percurso C – Certificado de formação
Cursos de formação

Os cursos de formação profissional inicial, têm uma duração que pode variar entre as 2 900 e as 3 600 horas (corresponde
a um período entre 2 e 2, 5 anos).
Os cursos de formação profissional contínua, têm uma duração máxima de 400 horas.
O Programa PPT – Português para todos permite elevar a capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa e
o conhecimento dos direitos básicos de cidadania, necessários à integração dos públicos imigrantes na sociedade portuguesa.
–

Cidadãos imigrantes, com idade igual ou superior a 18 anos, empregados ou desempregados, com situação
regularizada em Portugal.

Formas de organização da formação
PORQUE É QUE… a China não está muito preocupada… E tem tido um crescimento económico grande…
➔ Estratégia económica de desenvolvimento pelo baixo custo. Têm falta de pessoas qualificadas
•

Presencial

•

Em contexto de trabalho

•

Em alternância

•

e-learning

•

b-learning

Educação vs/e Formação
•

Qualificações escolares

•

Qualificações profissionais (inicial / contínua)

•

Qualificações duplas (escolares e profissionais)

•

Formação profissional de jovens

•

Formação profissional de adultos

➔ A Formação é um processo, formal ou informal, planeado ou não, através do qual as pessoas aprendem novos conhecimentos,
capacidades, atitudes e comportamentos relevantes para a realização do seu trabalho.
➔ Se pode ser informal, pensar em formas de promover os contextos para a formação informal
E.g.: Steve Jobs ➔ criou open spaces, como não resultou, fechou WCs e diminuiu às máquinas de vending para as pessoas
conversarem nas filas.
i.e.: mudar os contextos para influenciar as práticas
Formação: quanto mais prática for, mais curtos são os objetivos
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QNQ
Integra num único sistema as qualificações dos subsistemas educativo e formativo
–

Nível 8 – doutoramento

–

Nível 7 – mestrado

–

Nível 6 – licenciatura

–

Nível 5 – pós-secundária não superior (com créditos para superior)

–

Nível 4 – secundário com dupla certificação ou com estágio (min 6 meses)

–

Nível 3 – secundário geral p/ prossegui/o estudos

–

Nível 2 – 3º ciclo do ensino básico

–

Nível 1 – 2º ciclo do ensino básico

Áreas de formação

Ver Portaria n.º 256/2005, quadro sinóptico nas pp 2283 a 2285.
➔ O nosso curso de RH está na 345
➔ para um curso de formação poder estar certificado, tem de estar enquadrado neste quadro

INSERIR
PORTARIA n.º
256/2005, quadro
sinóptico
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7. Formação e Desenvolvimento
Gomes, J. et al (2008) Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo, capítulo 8
Ciclo dos RH

Ciclo da Formação Profissional
•

Identificação /Diagnóstico de necessidades de formação (DNF)

•

Planeamento da formação

•

Conceção de programas/meios

•

Organização / Divulgação da formação – muito importante para garantir que as pessoas se organizam e estão no local
quando necessário

•

Execução da formação

•

Avaliação da formação

•

Consultoria de formação (follow-up) (opcional)

Diagnóstico – de competências – individuais e organizacionais
Planeamento
Conceção
Há sobreposição ao longo destes 3 processos.

Processo de Formação Profissional
1. Contacto com os Beneficiários e Diagnóstico de Necessidades
•

Análise de processos e funções, análise prospetiva, necessidades/finalidades - resposta à procura ou oferta de serviços

2. Planeamento da Formação
•

Objetivos/Perfis, prioridades, destinatários, opções metodológicas, estruturas programáticas, conteúdos, orientações de
avaliação do processo e efeitos, recursos humanos a afetar, meios físicos, meios financeiro
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3. Conceção de Meios
•

Seleção de suportes, guião de suportes e elaboração de suportes didáticos
•

Diz mais respeito ao formador. Existe uma profissão que é o gestor executivo da formação – implica pôr o programa
da formação em funcionamento

4. Organização/Execução da Formação
•

Seleção de formandos, seleção de formadores, organização de processos e espaços formativos, acompanhamento,
conceção de instrumentos de avaliação do processo e efeitos, planeamento, animação e avaliação do processo de
aprendizagem.

5. Avaliação da Formação
•

Avaliação do processo e de efeitos (aplicação de instrumentos, tratamento da informação, contacto com os beneficiários
e análise de resultados)

•

Deve ter ação de retroação para todos o processo

Fase preparatória:
Políticas de formação e estratégia organizacional
•

Alinhar as práticas de gestão de pessoas com a estratégia organizacional

•

A formação tem que ser entendida, de forma integrada, com as restantes práticas de gestão de pessoas

•

A formação não é uma panaceia para a resolução de todos os problemas da organização

A formação resolve sobretudo problemas relacionados com a falta de conhecimentos / competências. Relacionados com
comportamentos, também, mas pouco. É mais difícil.
Comportamentos mudam-se quando há reforços – e.g. dinheiro – prémios. Implica haver follow-up para obter
compromissos

Cuidado ao fazer aumentos ou dar prémios por causa das subidas de escalão de IRS.
Exemplos de políticas de formação:
1. Fazer a formação dentro / ser uma entidade externa a responsável (ser certificado pela DGERT ou não ser?)
2. Definição de plafond de formação para determinados níveis hierárquicos
3. On distance learning (ODL) sempre que possível
4. …
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Diagnóstico de Necessidades de Formação
- Verificação de indicadores organizacionais / de produção / de negócio que indiciem necessidades de formação
•

Exemplos: perda de quota de mercado, baixa qualidade, atrasos / incumprimento de prazos, reclamações

- Verificação de indicadores comportamentais
•

E.g.: as nossas reuniões são pouco produtivas? / as pessoas queixam-se que têm muito o que fazer?

- Considerar aspetos estratégicos da empresa que podem requerer formação
•

Exemplos: expansão do negócio; novos produtos/serviços; novas mudanças organizacionais

- Avaliar o que é que passível de ser resolvido com formação
- Definir, em termos de indicadores e competências, o que se pretende que as pessoas passem a desenvolver

Planeamento e Conceção, aspectos a considerar
Para quê formar?
•

Objetivos ou resultados esperados (organizacionais, ao nível do desempenho e no final da formação)

Quem deve ser formado?
•

População-alvo

Quem vai formar?
•
•

Identificação das qualificações do formador
Fornecedor interno ou externo; preparar fornecedores internos para depois continuarem a assegurar a formação

Formar em quê?
Conteúdos a abordar
Onde formar? Quando formar?
Como formar?
•

Modalidades e métodos de formação

Quanto vai custar?

Organização e execução
-

Seleção de formandos,

-

Seleção de formadores,

-

Organização de processos e espaços formativos
•

equipamentos, documentos administrativos, materiais, coffee-breaks…
–

•

Acompanhamento executivo
verificação de equipamentos, documentos administrativos, materiais pedagógicos…

Planeamento e conceção
•
•

Definição de turmas, ver se há férias, etc.
Não tem de ter coffee-break, mas tem de ter uma máquina de café / 1 máquina de vending. Somos pessoas e precisamos
do nosso combustível – açúcar.
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8. MODELOS de Diagnóstico de Necessidades (em geral)
Modelo da Discrepância
Problema: discrepância entre a situação atual e ideal
Necessidade: valorização da discrepância entre a situação atual e ideal [e.g.: o meu cabelo está comprido, mas não o suficiente
para ir já cortá-lo]
Processo:
•

Identificação da situação atual

•

Identificação da situação tif. da situação ideal

•

Identificação da discrepância

Modelo do Marketing
Não existe discrepância, mas existe desejo / expectativa. E.g.: criar um detergente de propósito para a roupa preta. Perceber o que
as pessoas querem; o preço é ajustado ao mercado.
-

Problema: expectativa do público-alvo

-

Necessidade: desejo do público-alvo

-

Processo:
•

Seleção da pop-alvo

•

Def. posicionamento

•

Desenvolv. mkt-mix

Modelo da Tomada de Decisão
-

Problema: tomar decisão/ões

-

Necessidade: são as dos utilizadores das decisões

-

Processo:
6. Modelação do probl.
7. Quantificação
8. Síntese

→ Quando há vários problemas ou necessidades. Centra-se nas necessidades dos utilizadores. E.g.:

parâmetro

Critério + ponderação
Impacto

Gravidade

Interesse

Interesse

Utilidade

25%

25%

meu 15%

empresa 15%

20%

Saídas por baixos salários

1

1

2

2

3

Absentismo

2

2

3

2

1

Desmotivação

3

3

2

2

1

Acidentes de trabalho

2

3

1

1

2

•

Classificar o parâmetro de acordo com a sua importância

•

Dar peso diferente a cada critério
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9. A Avaliação da formação
Abordagem multinível (Donald Kirkpatrick, 1959)
•

A mais aplicada por parte das entidades que realizam formação. (também a mais simples)

•

Pressupostos dos níveis:

•

Os níveis possibilitam recolher informação distinta
▫

o nível 1 tenderá a recolher menos informação sobre a formação quando comparado com os níveis seguintes

▫

a proposta é a aplicação dos vários níveis de avaliação sempre que se pretenda recolher informação sobre os
resultados imediatos e impactos de determinada intervenção formativa.

•

Os níveis de avaliação estão interrelacionados, sendo que a informação produzida no primeiro nível assume particular
importância no âmbito do segundo nível e assim sucessivamente.
▫

Tal é dizer que, por exemplo: quando os formandos estão satisfeitos com a acção de formação, parte-se do
pressuposto que o respetivo grau de aprendizagem tenderá a ser superior.

•

É uma abordagem pouco desenvolvida, em alguns aspetos, mas é solução “arrumada”, que remete as entidades que
intervêm na formação para uma focalização no durante e no após a formação.

Onde se pode intervir mais é na aplicação (avaliação da transferência) – avaliar indicadores comportamentais.

Nível 1
- Reação

Nível 2
- Aprendizagem

2- Avaliação

1- Avaliação da satisfação

pedagógica

Nível 3

Nível 4

- Comportamento

3- Avaliação da

- Resultado

4- Avaliação dos efeitos

transferência

Qual a opinião a quente [i.e.,

Os formandos

Os formandos aplicam

A formação permitiu atingir os

imediatamente a seguir] dos

adquiriram os

o que aprenderam?

objetivos organizacionais fixados?

formandos sobre a prestação

conhecimentos, as

da formação?

competências e as
atitudes previstas?

Muita subjetividade.

Pode ser avaliada

A Avaliação pode ser

Impactos na organização. Só

Influenciada, e.g., se o

através de um teste

feita aos formandos e

pode ser medida ao fim de algum

formador foi divertido

aos clientes, para ver

tempo.

(importante para predispor a

se aplicam o que

pessoa a aplicar o que

aprenderam.

aprendeu)
Metáfora da Escola

Metáfora da Qualidade
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•

A mais aplicada por parte das entidades que realizam formação (também a mais simples)

•

Pressupostos dos níveis:

•

Os níveis possibilitam recolher informação distinta
▫

o nível 1 tenderá a recolher menos informação sobre a formação quando comparado com os níveis seguintes

▫

a proposta é a aplicação dos vários níveis de avaliação sempre que se pretenda recolher informação sobre os
resultados imediatos e impactes de determinada intervenção formativa.

•

Os níveis de avaliação estão interrelacionados, sendo que a informação produzida no primeiro nível assume particular
importância no âmbito do segundo nível e assim sucessivamente.
▫

Tal é dizer que, por exemplo: quando os formandos estão satisfeitos com a acção de formação, parte-se do
pressuposto que o respetivo grau de aprendizagem tenderá a ser superior.

•

É uma abordagem pouco desenvolvida, em alguns aspetos, mas é solução “arrumada”, que remete as entidades que
intervêm na formação para uma focalização no durante e no após a formação.

Onde se pode intervir mais é na aplicação (avaliação da transferência) – avaliar indicadores comportamentais.

1º Nível – Satisfação (reação)
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Para quê avaliar?
Objetivos de aprendizagem
•

Como foram apresentados?

•

Os objetivos foram cumpridos?

Recursos Técnico pedagógicos (ao serviço do formador/formando)
•

Os recursos foram os mais adequados?

O que avaliar?
Objetivos de aprendizagem
•

Algo superficial, mas importante, porque se as pessoas não perceberem para que serve, se não gostarem do
formador, não é provável que vão aplicar.

•

Apresentação e discussão, no início das intervenções, dos objetivos a alcançar com a formação

•

Clareza na descrição

•

Sinalização dos critérios de êxito, para posterior avaliação

•

Conformidade com o apresentado no programa do curso

•

Conformidade com o definido ao longo da realização do curso

Recursos Técnico-pedagógicos
•

Qualidade dos recursos utilizados na formação (na perspetiva da utilidade dos mesmos para os respetivos utilizadores);

•

Diversidade

•

Eficácia da sua exploração

•

Atualidade dos recursos usados

•

Adequação da respetiva exploração

•

Contributo dos recursos para a compreensão/construção dos saberes pretendidos

Items
•

Objetivo, fins

•

Conteúdo

•

Documentação

•

Testes, casos, atividades

•

Métodos pedagógicos

•

Condições materiais

•

Divisão, duração, interseções

•

Liberdade de expressão

•

Saturação

•

Nível da intervenção

•

Utilidade

•

Sugestões
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Como avaliar?
•

Questionários (auto e heteroavaliação)

•

Focus group

•

Entrevistas (estruturadas ou semiestruturadas, individuais ou em grupo)

•

Registo de comentários menos estruturados dos participantes na formação (fóruns na plataforma de b-learning,
conversas informais)

•

Registo de comentários mais ou menos estruturados dos elementos da equipa de formação

Quem avalia?
•

Os formandos

Quando avalia?
•

No final da formação (‘a quente’)

•

(e) num momento intermédio

Análise
•

Quais as vantagens deste tipo de avaliação? A quem interessam os resultados?

•

Que parâmetros ter em conta?

•

Que questões para cada parâmetro?

•

As perguntas são claras e concisas? Geram ambiguidade? É necessário um pré-teste?

•

As respostas são ou não dadas em função de uma escala? Que escala? Porquê?

•

Os dados que pretendemos obter são quantitativos? Porquê?

•

O que fazer para enriquecer as respostas meramente quantitativas?

•

Quais os limites?

•

O que fazer para aumentar a utilidade deste momento avaliativo?
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2º Nível – Aprendizagens

Para quê avaliar?
1. Aquisição /desenvolvimento de saberes
▫

Em que medida os formandos adquiriam / desenvolveram os saberes propostos no programa de formação
(alcance dos objetivos)

2. Demonstração de competências
▫

Em que medida os formandos conseguiram aplicar, em contextos reais ou em práticas simuladas, os saberes
adquiridos/desenvolvidos

3. Fatores facilitadores / Inibidores da aprendizagem (processo de aprendizagem)
▫

Foram reunidas as condições necessárias à aprendizagem desejada?
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O que avaliar?
1. Aquisição /desenvolvimento de saberes
▫

Eficácia na aquisição / desenvolvimento de determinados saberes

2. Demonstração de competências
▫

Eficácia na aplicação, durante a execução da formação, dos saberes adquiridos / desenvolvidos

3. Fatores facilitadores / inibidores da aprendizagem
▫

Adequação dos contextos de aprendizagem face aos objetivos a alcançar → Se há conhecimentos prévios, se o
horário é propício, se há os equipamentos fundamentais, etc.

Como avaliar?
•

Testes escritos (de entrada, de progresso, finais)

•

Testes orais

•

Inquéritos (respostas escolha múltipla, “verdadeiro-falso”)

•

Role-play

•

Elaboração de projetos

•

Vês heurísticos ou de Gowin

•

Observações (participantes e não participantes (implica a elaboração de grelha de observação)

•

Grelhas de avaliação / observação (check-lists, registo de incidentes críticos,…) para jogos pedagógicos de resolução de
situações-problema; estudos de caso

•

Aplicação de instrumentos de autoavaliação

•

Aplicação de inquérito por entrevista para posterior discussão de resultados;

•

Elaboração de portfólios;

•

Elaboração de mapas conceptuais.

Quem avalia
•

O formador

Quando avalia?
•

No início

•

Durante

•

No final
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3º Nível - Avaliação da transferência de conhecimento entre os atores envolvidos (comportamento)

•

A Transferência é um processo

•

Aprender começa com a intenção de aplicar

•

Contexto da organização determina o design e proporciona o clima de transferência

➔ Avaliar a transferência implica identificar se as pessoas treinadas estão transferindo os novos conhecimentos e habilidades
assimiladas para o comportamento no trabalho. Verifica-se que novas habilidades e conhecimentos foram adquiridos e a
mudança no comportamento do dia-a-dia das pessoas. Na prática, quando se avalia este nível significa estarmos avaliando o
desempenho do indivíduo e, assim, representaria a verdadeira medida da efetividade do programa. Características inerentes
ao comportamento tornam muitas vezes difíceis predizer quando este ocorrerá e, portanto, compromete o processo de
avaliação.
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O que fazer para promover a aplicação?

Chefia Directa

Formador

Antes

Durante

Após

Participar na elaboração ou aprovação do

Dar exemplos concretos de

Follow up quanto a se está a ser

programa do curso;

onde / quando aplicar;

aplicado;

Identificação de necessidades;

Incentivar à aplicação;

Relembrar, etc;

Explicar a importância / motivar;

Permitir! Dar condições para ir à

Aceitar novas ideias;

Definir objectivos concrertos

formação / valorizar;

Diagnosticar a realidade de quem vai

Dar exemplos de onde e quando

Criar

formar – o que se faz no departamento,

aplicar,

compromisso – PDIs – com datas

dificuldades, etc;

benefícios / resultados;

Recolher expectativas;

Validar expectativas;

Adequar materiais e exercícios ao caso

Monitorizar as aprendizagens

mencionando

os

instrumentos

de

concreto;
Formando

Perceber dificuldades / oportundidades

Colocar questões específicas;

Rever apontamentos;

de melhoria no seu trabalho, dentro do

Tomar notas de quando aplicar;

Contactar o formador

tema da formação;

Testar

Definir

objectivos

pessoais;

idem,

profissionais, em conjunto com a chefia
Gestor / Técnico

Planear a formação de acordo com

Avaliação intermédia quanto à

Fazer avaliação de transferência

de Formação

objectivos específicos;

oportunidade dos conteúdos

Recolher feedback – formandos

Fazer diagnóstico detalhado

/ formador / chefias.

Escolher bem o formador

Questões:
1. Os participantes colocaram em prática a sua aprendizagem na volta para o trabalho?
2. Onde as habilidades e os conhecimentos foram utilizados?
3. Houve mudança visível e mensurável na atividade e no desempenho dos formandos?
4. A mudança de comportamento e novos níveis de conhecimento são sustentáveis?
5. Seria o candidato capaz de transferir a sua aprendizagem para outra pessoa?
6. O participante está consciente da sua mudança de comportamento, conhecimento, e nível de habilidade?

Características:
1. Observação e entrevistas ao longo do tempo são necessárias para avaliar a mudança, sua relevância e sustentabilidade.
2. Avaliações instantâneas não são confiáveis porque as pessoas mudam de formas diferentes em momentos diferentes.
3. Avaliações têm de ser sutis e contínuas e, em seguida, transferidas para uma ferramenta de análise adequada.
4. Avaliações têm de ser concebidas para reduzir a subjetividade do observador ou entrevistador, que é uma variável que
pode afetar a confiabilidade e consistência das medições.
5. Avaliações podem ser concebidas em torno de desempenhos relevante, cenários, e indicadores de desempenho-chave
ou critérios específicos.
6. Avaliações online e eletrônicas são mais difíceis de incorporar – avaliações tendem a ser mais bem-sucedidas quando
integradas nos protocolos atuais de gestão e coaching.
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7. Autoavaliação pode ser útil, utilizando critérios e medições cuidadosamente concebidos.
8. Medição mudança de comportamento é menos fácil de quantificar e interpretar do que avaliação de reação ou de
aprendizagem.
9. Sistemas de respostas simples e rápidas nem sempre são adequados.
7. A gestão e análise das avaliações contínuas são praticamente impossíveis de serem feitas sem um sistema bem concebido
desde o início.
8. A avaliação da implementação e aplicação é extremamente importante – uma boa avaliação de reação vale pouco se nada
muda na capacidade de gerar resultados na volta ao trabalho, portanto, avaliação neste domínio é vital, embora
desafiadora.
9. Avaliação de mudança de comportamento é possível, dado um bom apoio e participação de gestores de linha, por isso é
útil envolvê-los desde o início, e identificar os benefícios para todos.
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4º nível da abordagem de Kirkpatrick – Avaliação dos efeitos (resultado) – Avaliação do impacte

✓ Mede os efeitos na organização
Este nível de avaliação responde a questões como:
⎯ Quanto é que a qualidade melhorou por causa do curso de Qualidade Total que monitorizei aos encarregados e gestores?

⎯ Quanto é que o que esses resultados contribuíram para os lucros da empresa?
⎯ Que benefícios tangíveis tivemos pelo dinheiro todo que gastamos em cursos de liderança, gestão do tempo e tomada de
decisão?

➔ Quanto mais comportamental o curso, mais difícil é de medir

✓ Aspetos a considerar
1. O uso de um grupo controlo
2. Tempo para que os resultados se possam manifestar → Quanto mais se avança no nível de impacto, mais tempo temos
de dar (rever 4 níveis)
3. Medir antes e depois do curso de formação, se pertinente, se possível e.g.: conflitos → não se mede, sentem-se; coisas
novas: pode não haver antes.
4. Repetir a medição em momentos apropriados → nem sempre a pessoa está em posição de avaliar
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5. Considerar: custos versus benefícios → Os custos de medir podem ser custos sociais. Não vou “meter o pau no vespeiro”
para ver se o veneno funcionou. Ponho o veneno e espero que tenha funcionado. Pode não valer a pena perguntar sobre
algo menos agradável que se teve de fazer e que não se pode reverter.
6. Ficar satisfeito com e evidência, se não for possível provar → se Condições para a fiabilidade da avaliação

Condições para a fiabilidade da avaliação
✓ Objetivos
⎯ ver documento “Indicadores”, natureza do impacte esperado
➔ Indicadores: implica a diferença entre o antes (medido no diagnóstico) e o depois
-

Sintomas

→

tratamento

→

resultados

-

Situação 1

→

formação

→

situação 2

➔ Grupo de controlo → para haver fiabilidade, implica muitos indicadores, que podem dar trabalho a construir e manter. Logo,
ver se vale a pena todo o trabalho para a medição → pode não valer a pena

✓ Aspetos práticos
-

Disponibilidade das informações necessárias;

-

Condições para avaliar (ex. Como observar os comportamentos de um colaborador em contacto com um cliente no
escritório deste?); vale a pena acompanhar o comercial para avaliar a formação?! Talvez não…

-

Disponibilidade de equipamento ou a logística necessária (ex. Documentos, tratamento das informações, dispersão
geográficas).

✓ Adesão dos participantes
-

Resistências habituais no que se refere à avaliação

-

Cultura de avaliação e confiança na hierarquia

-

Profissionais interessados numa cultura de avaliação

-

Ligação da função ‘formação’ aos objetivos estratégicos da empresa

-

Avaliação mal percebida se o funcionamento do sistema de formação na empresa consiste apenas em compilar os
pedidos individuais de formação, sem ligação aos objetivos estratégicos e gerais

-

Consequências tangíveis ou imaginadas pelo pessoal implicado na avaliação

-

Implicação da hierarquia.

-

Adesão e implicação de outros atores organizacionais

-

Preparação dos avaliadores

-

Competências genéricas (análise das situações de trabalho, medição dos desvios entre dados objetivos e um
referencial)

-

Competências técnicas (para definir as situações-prova, redigir um guião de observação, interpretar um indicador
de desempenho)

-

Competências relacionais (para as avaliações em situação profissional).
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O que avaliar
•

Indicadores organizacionais e comportamentais

Como avaliar
•

Igual ao diagnóstico. A forma de avaliar é a mesma no fim e no início

Quando avaliar
•

No mínimo, só após 6 meses. Talvez (muito) mais.

•

Dificuldade: os indivíduos / as coisas em geral, nas organizações, não estão isoladas “no vácuo”. Os efeitos não são só
derivados da formação. Por isso, não deixar passar demasiado tempo para não haver outras variáveis a interferir nos
resultados.

Quem avalia
-

Gestor de formação / equipa

Este nível de avaliação responde a questões como:
➢ Quanto é que a qualidade melhorou por causa do curso de Qualidade Total que monitorizei aos encarregados e
gestores?
–

Quanto é que o que esses resultados contribuíram para os lucros da empresa?

➢ Que benefícios tangíveis tivemos pelo dinheiro todo que gastamos em cursos de liderança, gestão do tempo e tomada
de decisão?

➢ Adesão e implicação de outros atores organizacionais
➢ Preparação dos avaliadores
–

Competências genéricas (análise das situações de trabalho, medição dos desvios entre dados objetivos e um
referencial)

–

Competências técnicas (para definir as situações-prova, redigir um guião de observação, interpretar um indicador
de desempenho)

–

Competências relacionais (para as avaliações em situação profissional).
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Exercício 2 - O que fazer?
“Estou um pouco desencorajada”, disse a Susana Mateus ao gestor de formação. “Eu continuo a cometer erros com a
operação da nova prensa. É muito mais complicada do que aquela com que trabalhava antes, parece que não consigo apanhar a
forma de funcionamento”. “Bem Susana,” respondeu Jorge Duarte, “pode ser que não seja feita para fazer este trabalho. Sabe
que nós a enviámos para o curso de aperfeiçoamento em Lisboa, para aprender a trabalhar com o novo equipamento.”
“Sim,” disse a Susana, “eles tinham equipamento moderno nessa escola, mas não tinha nada a ver com esta máquina.” “E
o representante da fábrica?” perguntou Jorge. “Ele não passou algum tempo consigo?” “Não, eu estava de férias nessa altura,”
disse a Susana.
Jorge respondeu, “Perguntou ao seu chefe para o chamar por mais um ou dois dias?” “Sim, eu pedi-lhe”, disse a Susana,
“mas ele disse que a formação era da sua responsabilidade. É por isso que estou aqui.” Depois dela sair, Jorge pegou no impresso
adequado e começou a escrever uma carta ao fabricante da prensa.

a) Quais os passos do processo de Desenvolvimento de RH que esta empresa negligenciou?

b) O Jorge está a tomar a atitude correta? O que é que faria, se estivesse no lugar dele?

(VER TEXTO INDICADORES DE IMPACTE
ORGANIZACIONAL
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10. Avaliação da formação: A favor do R.O.I. ou contra R.O.I.?
Conceito: Return on Investment
Se a formação é um investimento e não um custo, então pode-se calcular o seu retorno.
R.O.I. (%) = Benefícios líquidos do programa / Custos do Programa x 100
–

Usado, em Formação, muitas vezes, para caracterizar qualquer benefício.

–

Assim, torna-se muito SUBJECTIVO.

A favor do R.O.I.
1. A formação contribui para o lucro das empresas, portanto podemos medir o retorno dos investimentos em formação.
2. Com a adoção de cálculos ROI, há mais probabilidades de a formação ser orientada para necessidades.
3. ROI encoraja decisões mais objetivas e fundamentadas.
4. O ROI não tem de ser calculado para todos os programas de formação.
5. Não podemos deixar de calcular o ROI.
6. Os formadores/Gestores da Formação deviam ver no ROI um desafio e uma oportunidade.

Contra o R.O.I.
1. A formação não consegue, isoladamente, melhorar o desempenho
2. Os clientes da formação querem o ROI?
3. Não temos que calcular o ROI para demonstrar o nosso valor
4. ROI não é tão fácil de calcular quanto afirmam
5. ROI pressupõe que o que é aprendido em sala é, efetivamente, transferido para o local de trabalho
6. Não se estará a pedir demais à formação profissional?
•

É difícil … Desenvolver o R.O.I. na área da formação

Cuidados a ter

1. O processo de ROI só deve ser desenvolvido para programas que tenham realizado uma análise de necessidades
2. A análise do ROI deve incluir sempre uma ou mais estratégias para isolar os efeitos da formação
3. Ao fazer estimativas usar fontes credíveis e fiáveis
4. Seja conservador ao calcular custos e benefícios
5. Ser cauteloso na comparação do ROI da formação e desenvolvimento com outros retornos financeiros
6. Envolver a gestão no desenvolvimento do retorno
7. Abordar questões sensíveis e controversas de forma cuidadosa
8. Ensinar aos outros os métodos de calcular o retorno
9. Não se exibir demasiado por causa de um retorno elevado
10. Não tentar usar o ROI em todos os programas de formação
Fonte: Phillips, J. (1991). Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, 3rd Ed. Houston: Gulf Publishing Company
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Warr et al. 1970 (Modelo CIRO)
O modelo CIRO foi desenvolvido por War, Bird and Rackham em 1970, visando na altura disponibilizar uma abordagem
de avaliação especificamente focalizada na aferição dos resultados da formação no contexto das empresas. Esta abordagem,
desenvolvida originariamente no contexto europeu, introduz um conceito de avaliação mais abrangente, revolucionando, em
grande medida, as práticas avaliativas da época. O “antes” da formação assume aqui uma dimensão de observação importante.
De acordo com estes autores, as empresas deviam desenvolver as respetivas intervenções de avaliação sobre quatro grandes
áreas:

Contexto ou

A avaliação visa compreender:

ambiente de

• as razões que justificam a intervenção formativa;

partida da formação

• o gap entre as competências detidas pelos formandos e as competências desejadas
pela empresa;
• o tipo de saber a desenvolver na formação;
• o que se deseja que seja modificado com a intervenção formativa.

Inputs (“Entradas”) a
mobilizar
para a intervenção
formativa

A avaliação apresenta como principais objetos de análise:
• o processo de seleção dos formadores,
• a estratégia de formação e respetivos conteúdos;
• o processo de seleção dos formandos;
• os materiais de apoio;
• os recursos materiais e financeiros de apoio...
Trata-se, aqui, de garantir que os vários recursos a mobilizar para a formação são
apropriados e suficientes, quando consideradas as necessidades do contexto de partida.

Tem componentes de planeamento e conceção
Reacções dos
participantes à

A avaliação visa aferir:
• grau de satisfação dos participantes em relação à formação desenvolvida;

formação
desenvolvida
Outcomes
(resultados) da
formação

A avaliação visa aferir:
• quais os resultados da formação, quer em termos de competências adquiridas/
/desenvolvidas, quer em termos de aplicação das mesmas nos contextos reais de trabalho [aferir através de
testes]
Importa dar resposta à questão: que mudanças ocorreram após a realização da formação?
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Daniel Stufflebeam, 1967/ 1971/ 1972 (a abordagem CIPP)
Trata-se de uma proposta de avaliação semelhante à abordagem CIRO que, embora tenha surgido no campo da Educação,
influenciou e continua a influenciar algumas das práticas avaliativas de entidades e agentes que intervêm na formação profissional
Esta proposta estabelece como grandes domínios de análise:
O contexto

A avaliação incide sobre:
• as características do contexto;
• as necessidades de formação/justificação de oportunidades de formação;
• as características dos participantes na formação;
• os problemas que deram origem às necessidades previamente identificadas;
• a coerência entre necessidades sinalizadas e objetivos de aprendizagem propostos;

Os inputs da
formação

A avaliação incide sobre:
• suficiência de recursos materiais e humanos;
• medidas alternativas à formação;
• capacidade de resposta do sistema de formação;
• sinalização de eventuais barreiras à execução da formação;
• a adequação da proposta pedagógica e respectiva estratégia de implementação;

O processo

A avaliação incide sobre:

formativo

• a implementação das intervenções formativas;
• a sinalização de eventuais aspectos a melhorar;

Os produtos

A avaliação incide sobre:

resultantes

• resultados da formação;

da formação

• resultados face a objetivos pré-definidos;
• objetivos face a standards/padrões pré-definidos;
• resultados face a necessidades do contexto,

•

De forma resumida, diríamos que a avaliação do contexto apoia a formulação/especificação de objetivos de
aprendizagem;

•

a avaliação dos inputs da formação suporta o planeamento das intervenções formativas; avaliação do processo formativo
favorece a respetiva implementação; e, por último, a avaliação dos produtos da formação permite reunir informação útil
de apoio à eventual revisão das decisões tomadas.

Robert Brinkerhoff, 1985 (abordagem com sete áreas de intervenção)
Este autor sinaliza um conjunto de questões críticas que devem ser colocadas aquando da realização de um processo de
avaliação, que surgem associadas a sete grandes etapas a percorrer.
Este autor apresenta uma sequência de procedimentos que visam orientar, passo a passo, a implementação de uma estratégia
de avaliação, designadamente, disponibilizando orientações de apoio à tomada de decisão do(s) avaliador(es).
Ao contrário do autor anterior, este autor atribui importância acrescida ao conhecimento do contexto de partida da formação,
bem como às dimensões/componentes de avaliação associadas ao processo formativo.
Vejamos as etapas acima mencionadas:
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Etapas a percorrer
Focalizar a avaliação

Questões críticas de cada uma das etapas
• Que dimensões avaliar?
• Qual a finalidade da avaliação?
• Quem será afetado ou implicado no processo de avaliação?
• Que fatores poderão influenciar o processo avaliativo?
• Quais são as principais questões avaliativas?
• A avaliação preconizada tem potencial para ser bem-sucedida?

Desenhar a

• Quais as abordagens avaliativas disponíveis?

estratégia

• Que aspetos deve contemplar uma estratégia avaliativa?

avaliativa
Recolher a

• Que tipo de informação deverá ser recolhida?

informação

• Que tipo de procedimentos serão usados na recolha da informação desejada?

no terreno

• Que quantidade de informação será necessário recolher?
• Os instrumentos serão selecionados (de entre os disponíveis) ou construídos (como
verificar questões de validade e fidelidade dos instrumentos a aplicar)?
• O que se pode fazer para recolher a informação desejada ao mais baixo custo?

Analisar e

• Como se pretende tratar os dados recolhidos?

interpretar

• Valerá a pena tratar os dados recolhidos?

a informação

• Como se pretende analisar a informação?

recolhida
Apresentar os
resultados

• Como se pretende interpretar os resultados obtidos?
• Quem deverá receber os resultados da avaliação?
• Que conteúdos deverá ter um relatório de avaliação?
• Como poderão ser apresentados os relatórios de avaliação junto dos respetivos
destinatários?
• Qual deverá ser a estrutura mais adequada para a elaboração de um relatório?
• Como poderão os públicos destinatários dos relatórios ser ajudados na interpretação dos
respetivos resultados?
• Quando devem ser apresentados os relatórios de avaliação?

Gerir o processo
avaliativo

• Quem pode gerir e acompanhar um processo de avaliação?
• Como podem ser sinalizadas as responsabilidades a associar a um processo avaliativo?
• Quanto custará implementar o processo de avaliação?
• Como poderão ser sequenciadas e calendarizadas as atividades avaliativas?
• Que tipo de obstáculos poderão surgir ao processo de avaliação?

Avaliar a avaliação
(meta-avaliação)

• Em que circunstâncias deverão ser implementados processos meta-avaliativos?
• Quem poderá desenvolver uma abordagem meta-avaliativa?
• Que critérios/standards deverão ser definidos de forma a avaliar o processo avaliativo?
• Como poderá ser implementado um processo meta-avaliativo?
• Que procedimentos podem ser associados a um processo de meta-avaliação?
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Jack Phillips, 1991 (abordagem dos 5 níveis – enfoque no ROI)
Autor de vasta literatura sobre a temática do retorno do investimento na formação, tem vindo a influenciar as práticas das
entidades formadoras nesta matéria.
A respetiva proposta de intervenção integra a perspetiva de D. Kirkpatrick, uma vez que mantêm os quatro níveis de avaliação
propostos por este autor. Distingue-se, no entanto, a partir do momento em que acrescenta:
-

É uma questão ao nível 1 – reação: “em que medida os formandos têm intenção de aplicar os adquiridos através da
formação”. É suposto, já neste nível avaliativo, os participantes ensaiarem um plano de aplicação de adquiridos pela via
da formação.

-

É um quinto nível de avaliação: ROI (Retorno do Investimento na Formação). Este nível remete o avaliador para a tradução
monetária dos benefícios previamente identificados no nível 4 de D. Kirkpatrick.

-

Os níveis apresentados por este autor não apresentam uma lógica determinista, ou seja, os “bons” resultados num dos
níveis não resultam necessariamente em “bons” resultados nos níveis seguintes. Sustentado em vários estudos realizados
sobre a correlação positiva entre os níveis de D. Kirkpatrick, este autor sustenta a existência de uma série de fatores
responsáveis pela não utilização/aplicação nos contextos reais de trabalho dos ditos “adquiridos” pela via da formação.

-

Este facto leva este autor a defender a aplicação dos vários níveis de avaliação, de forma a sinalizar, atempadamente,
eventuais aspetos menos conseguidos, de forma a poder introduzir as alterações necessárias. Acrescenta que o ideal será
sempre a verificação de uma cadeia de impactes positivos aferida ao longo da realização dos vários níveis de avaliação.

-

Sempre que tal se verifica, a probabilidade de se verificar um ROI positivo será, tendencialmente, mais elevada.

Patton, 1978/1986/1996 (utilization focused evaluation)
•

Trata-se de uma proposta avaliativa apresentada, pela primeira vez, por Michael Patton, tendo sido revista ao longo de
vários anos.

•

Este autor defende uma avaliação totalmente centrada na utilidade dos seus resultados. Tal abordagem dá prioridade a
dois momentos fundamentais de um processo de avaliação: o antes e o depois.

•

A proposta defendida por este autor destaca como é que uma estratégia de avaliação pode ser implementada de modo
a potenciar a utilidade da mesma para os respetivos beneficiários. A abordagem defendida não se enquadra num modelo
e/ou teoria de intervenção específica. Trata-se antes de uma abordagem de avaliação a “construir” com os vários atores
que participam na formação.

Principais características desta abordagem:
Princípio fundamental:
Esta abordagem apresenta como princípio fundamental o facto de um processo avaliativo dever ser “julgado” pelo grau de
utilidade dos seus resultados para os respetivos beneficiários finais.
Papel do avaliador:
•

O(s) avaliador(es) assume(m) um papel de facilitador(es) no processo da emissão de juízo de valores e processo de tomada
de decisão.

•

Os responsáveis pela implementação deste tipo de abordagem são detentores de um portfólio de métodos e técnicas de
avaliação, que colocam à disposição dos vários “clientes”. São, regra geral, indivíduos bem preparados para intervir no
domínio da avaliação.
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•

Uma vez analisadas as principais características das propostas de avaliação da formação acima apresentadas, conclui-se
que existem vários “olhares” sobre a mesma realidade, divergindo as propostas entre si no que diz respeito aos limites
do enfoque avaliativo.

•

Umas intervenções podem, assim, apresentar-se mais abrangentes, focalizando-se em dimensões avaliativas relacionadas
com os momentos antes, durante e após a formação, evidenciando-se aqui claramente a importância atribuída por estes
modelos à compreensão do contexto de partida da formação.

•

Outras abordagens surgem mais focalizadas nos momentos durante e após as intervenções de formação, mais focalizadas,
neste último caso, nos resultados da intervenção formativa.

Novo modelo de Kirkpatrick (2009) - Jim Kirkpatrick and Wendy Kayser Kirkpatrick

Em resumo:
•

Existem vários “olhares” sobre a mesma realidade

•

As diferenças entre as propostas são os limites do enfoque avaliativo.

•

As intervenções mais abrangentes, focalizam-se em dimensões avaliativas relacionadas com os momentos antes, durante
e após a formação,
▫

•

Dão importância à compreensão do contexto de partida da formação.

As abordagens mais focalizadas nos momentos durante e após as intervenções de formação, valorizam os resultados da
intervenção formativa.

•

O que distingue uma abordagem de avaliação de outra são as questões de avaliação que colocam, não os métodos a que
recorrem!
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11. Avaliação – o que vos faz lembrar
Conceitos associados
•

Resultados da formação

•

Tomada de decisões

•

Processo formativo

•

Recolha sistemática de informação

•

Emissão de juízos de valor

•

Avaliar o mérito / valor de um Programa

Evolução histórica (Guba e Lincoln,1989)
•

Mensuração

•

Descrição

•

Julgamento

•

Negociação

Conceito adotado
“processo que possibilita a monitorização sistemática de determinada intervenção formativa recorrendo, para o efeito, a padrões
de qualidade de referência, explícitos ou implícitos, com vista à produção de juízos de valor que suportem a eventual tomada de
decisões”
(In Zelinda Cardoso, 2006)

1. Avaliação Formativa
•

Remete para a importância da perspetiva formativa da avaliação, necessária ao ajustamento permanente do projeto
formativo às necessidades dos seus destinatários

2. Criar um Quadro de Referentes
•

A necessidade de criar um quadro de referência que dê uma resposta às necessidades dos vários atores, afigura-se
fundamental para a credibilidade e transparência do processo

3. Avaliar de acordo com o Quadro de Referentes
•

Efetuar apreciações críticas à luz de um quadro de referência pré-estabelecido é aqui considerada a atividade central de
um processo de avaliação

4. Consequente e Útil
•

É desejável que qualquer processo de avaliação seja consequente, e por conseguinte, útil para quem é chamado nele a
participar.

40

Principais dificuldades
•

Existência de várias teorias e modelos de avaliação

•

Complexidade de alguns dos modelos de avaliação

•

Fraca apropriação da teoria avaliativa

•

A busca pela precisão científica na avaliação

•

A problemática da subjetividade dos processos de avaliação

•

Implementação de intervenções avaliativas unicamente após a execução das ações formativas

•

Fraco envolvimento dos vários atores no processo de avaliação

•

Uso indevido dos dados da avaliação

•

Inconsistência dos dados recolhidos

•

Fraca sustentabilidade dos processos de avaliação

Papel do avaliador
–

Legitimidade do “avaliador” para realizar as atividades avaliativas propostas
▫

–

–

“parceiro” na construção do projeto de avaliação

O posicionamento interno e externo do avaliador
▫

participação dos vários atores da formação na operacionalização das estratégias de avaliação

▫

Preferência por avaliação interna

Equilíbrio entre rigor metodológico e utilidade da avaliação
▫

Às vezes é necessário fazer concessões em termos do rigor das metodologias de avaliação a aplicar

▫

Sempre que tal acontecer este deve informar o(s) cliente(s) dessa realidade explicando as razões que o
conduziram a tal opção
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Como construir uma estratégia de avaliação? – 7 ETAPAS
Etapa 1
–

Definição dos objetivos da avaliação pretendida (Porquê? Como se pretende vir s usar os resultados?)

Etapa 2
–

Definição das questões avaliativas a efetuar (o que avaliar? Sinalização de dimensões / componentes a avaliar)

Etapa 3
–

Definição dos momentos em que se desenvolvem as intervenções de natureza avaliativa (quando intervir? – cruzar
dimensões avaliativas com momentos de avaliação)

Etapa 4
–

Identificação das fontes de informação (Quem são os “donos” da informação?)

Etapa 5
–

Identificação/construção do quadro de referência do processo avaliativo (Avaliar com base em que ponto de partida?)

Etapa 6
–

Identificação dos métodos e técnicas de avaliação utilizar (Como recolher os dados?)

Etapa 7
–

Apresentação dos resultados da avaliação (Que estratégias de apresentação?)

Métodos, várias classificações
Métodos de formação consoante a orientação
Método

Conteúdo

Processo/
Procedimentos
Mistos

Objetivo
Transmitir conhecimentos ou
informações

Técnicas
Técnicas essencialmente expositivas e diretivas, como
transmissão oral, conferências, filmes, leituras, observação
sistemática

Mudar atitudes e desenvolver

Role-playing, estudo de caso, exercícios de grupo, jogos de

capacidades interpessoais

gestão

Transmitir conhecimentos e
mudar atitudes

Formação on-the-job, rotação de funções
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Métodos de formação segundo o espaço e tempo:
CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA POR CABRERA
Apresentação de informação
•

Inclui as sessões expositivas, a formação assistida por computador e o e-learning

Simulações
•

Inclui estudos de caso, a representação de papéis, as simulações propriamente ditas, a realidade virtual e os assessment
centers

Formação no posto de trabalho (on the job training)
•

Envolve a orientação de novos colaboradores, a socialização, a rotação de funções, a tutoria, o coaching e a mentoria.

Escolha dos métodos, de acordo com o nível e as capacidades a adquirir
Tipos de Capacidades a desenvolver

Nível de capacidades a adquirir

Destrezas básicas
•

Aulas

•

Formação

Conhecimentos
fundamentais

assistida

E-learning

•

Rotação de funções

•

Tutoria, mentoria

•

Formação

interpessoais

conceptuais

Aulas

•

Estudo de casos

•

Representação de

•

Simulações

papeis

•

Realidade virtual

Coaching

•

Assessment centers

•

Rotação de funções

Representações de

•

Estudo de casos

papéis

•

Simulações

•

assistida

Competências integradoras e

•

por computador
•

Competências

•

por computador
•

E-learning

•

Simulações

•

Realidade virtual

Desenvolvimento de

•

Simulações

•

Realidade virtual

•

Assessment centers

capacidades

•

Realidade virtual

•

Assessment centers

•

Rotação de funções

•

Assessement centers

•

Rotação de funções

•

Rotação de funções

•

Coaching

•

Mentoria

•

Simulações

•

Representação de

•

Estudo de casos

•

Realidade virtual

papéis

•

Simulações

Desenvolvimento das

•

Assessment centers

•

Rotação de funções

•

Realidade virtual

competências de uso

•

Rotação de funções

•

Tutoria, Simulações

•

Assessment centers

dessas capacidades

•

Mentoria

•

Realidade virtual

•

Rotação de funções

•

Assessment centers

•

Coaching
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12. Enquadramento da atividade da Formação

Profissional:

Abordagem Sistémica à Problemática da Formação Profissional
Reformulação dos conceitos de educação e formação
•

Reformulação das lógicas de aprendizagem

•

Estimulação da aprendizagem ao longo da vida

•

Implementação dos sistemas e modalidades mais flexíveis de formação, nomeadamente:

–

Autoformação

–

Percursos individualizados de formação

–

A formação modular

–

Formação à distância

–

Entre outros

Aprender é uma atividade humana de necessidade individual e social
•

Para que a formação atinja os seus objetivos é importante atuar não apenas sobre as práticas (metodologias e estratégias
formativas), mas também trazer os contextos de trabalho à reflexão formativa (quando não praticada no próprio local

•

A formação é antes de tudo transformação, o sujeito da formação (o indivíduo, a organização) deve ter apetência, sentir
a necessidade e querer mudar

➔ Formação é apenas uma componente do desenvolvimento

5. Exigências Produtivas e Formação Profissional
➔ Tarefa formativa enquanto recurso que visa a inserção dos indivíduos no sistema produtivo.
•

A mudança é o principal desafio que se coloca às empresas nos nossos dias apelando permanentemente à criatividade,
flexibilidade na gestão, num autêntico processo de “desorganização” dos modelos e processos

•

O desenvolvimento das capacidades e a informação

•

Os comportamentos e as atitudes que permitam a inovação

•

A análise, a compreensão, a adaptação às exigências

- Formação profissional – capacidade de qualificar os indivíduos, permitindo-lhes desenvolver competências técnicas e
comportamentais, que os constitua como atores aos desafios que se lhes deparam e que se perspetivam

Apoios Externos à Formação Profissional
•

Os estímulos e apoios externos são fatores que afetam a atividade de formação

São três as principais questões a analisar:
–

Exigências de qualidade por parte de clientes e de consumidores;

–

Fornecedores de serviços de formação;

–

Incentivos financeiros ao desenvolvimento da formação.
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Perspetivas de Evolução da Formação Profissional – tendências
Tendências de evolução com impactos no subsetor da formação:
•

A necessidade crescente de articulação educação/formação decorrente da emergência da educação/formação enquanto
conceito;

•

A necessidade de consolidação de uma sociedade de aprendizagem permanente, da qual decorre a formação ao longo da
vida, o investimento em formação contínua, os novos tipos de formação – A distância, autoformação, etc.;

•

A emergência da formação profissional de forte componente tecnológica, capaz de dar resposta às necessidades
produtivas específicas, mas também portadora da valorização sócio/humana dos indivíduos, que impõe desafios aos
profissionais de formação;

•

A necessidade de consolidar um sistema de educação/formação focalizado na integração profissional, o que coloca
exigências à estruturação da formação, aos currículos de formação e aos profissionais da formação que Terão que ter
conhecimentos sobre os domínios profissionais e o mercado de trabalho;

•

As novas necessidades e exigências que se colocam à formação implicam um sistema mais aberto e flexível, onde os
percursos individualizados de formação são a palavra de ordem;

•

A emergência do modelo explicativo, no ponto anterior, implica a implementação de métodos ativos de formação que
permitam assegurar diferentes ritmos individuais de formação e a utilização crescente de práticas de grupo;

•

A tendência para a generalização das novas tecnologias de informação no processo da formação;

•

A tendência para o incremento da formação inicial e contínua, nomeadamente nas modalidades de qualificação inicial de
jovens e especialização de ativos;

•

A tendência para a uniformização do processo produtivo da formação entre vários operadores, com perspetivas de
alteração no conteúdo de algumas das atividades;

•

A preferência pela organização das figuras/perfis assente em grupos de atividades;

•

A tendência para uma maior relevância das atividades de promoção da formação e conceção de suportes didáticos;

•

A tendência para a elevação das habilitações e qualificações dos profissionais da formação;

•

A manutenção da necessidade de aptidão e competências pedagógicas para todos os profissionais do subsetor, exigindo,
no entanto, a incorporação de novas competências, nomeadamente no domínio da gestão, das novas tecnologias, das
metodologias de diagnóstico e de avaliação;

•

A necessidade crescente de formação de formadores adequada às reformulações dos sistemas e modelos de formação;

•

A tendência para se exigirem figuras profissionais de cariz polivalente;

•

A crescente exigência de certificação dos diferentes profissionais com base não só nas habilitações e qualificações, mas
também na experiência;

•

A necessidade de configurar a certificação com base em perfis de banda larga que garantam a empregabilidade, aos quais
deve estar associada uma atividade de prospeção permanente que permita a atualização e o ordenamento progressivo.
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Vários processos de formação em empresas (estudo de 2004)
Sala de aula

90%

Seminários públicos

55%

Estudos de caso (com base na web)

47%

Estudos de caso

47%

Representação de papéis

35%

Autoestudo (sem computador)

25%

Jogos de empresa

22%

Aulas virtuais (apoiadas por instrutor)

20%

Jogos de computador

10%

Formação como instrumento de gestão para o alcance de metas organizacionais
•

Conjunto de experiências de aprendizagem planeadas por uma organização, com o objetivo de induzir uma mudança nas
capacidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos dos empregados no trabalho

•

Os novos conhecimentos, capacidades e atitudes devem ser aprendidos e aplicados no trabalho para melhorar o
desempenho da empresa

Alguns dos benefícios da formação para as organizações
• Desempenho dos colaboradores
• Motivação
• Redução do tempo de aprendizagem necessário para atingir um desempenho aceitável
• Mudança de atitudes
• Resolução de problemas operacionais
• Preenchimento das necessidades de planeamento de RH
• Reforço de outras políticas de RH
• Catálise da mudança
• Fomento de um clima de aprendizagem
• Promoção da vantagem competitiva
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13. Técnicas pedagógicas
Técnicas Pedagógicas – clássicas?
•

Formação presencial

•

Formação em grupo

•

Formação expositiva → apoiada por dinâmicas interrogativas e de aplicação-reação

•

Formação demonstrativa

Técnicas Pedagógicas – tendência
⎯ Personalização e flexibilidade na formação
⎯ Aprendizagem exploratória
⎯ Formação em contexto
•

Coaching - Coaching é uma metodologia, uma ferramenta, um misto entre arte e ciência, que promove o desempenho
individual e coletivo, tornando o ser humano cada vez melhor, atingindo seus objetivos e resolvendo seus problemas. O
coaching é considerado como um processo flexível, que pode ser aplicado às mais diversas áreas

•

E-learning – O e-learning é uma modalidade de ensino e aprendizagem a distância, com recurso ao computador e à
Internet. Ocorre através de plataformas técnicas que permitem o acesso e a gestão dos conteúdos formativos. Estas
plataformas designam-se por Learning Management System (LMS) das quais são exemplo o Moodle, ou a Cornerstone,
entre muitas outras. A maior parte destas funciona a partir de um browser, permitindo aceder à formação a partir de
diferentes computadores, tablets ou smartphones. Os cursos de educação online têm, normalmente, uma estrutura
modular, que permite a necessária adaptabilidade e flexibilidade da aprendizagem. A conceção dos conteúdos e os
recursos tecnológicos escolhidos obedecem a uma metodologia pedagógica específica. Em particular, a utilização de
áudio, de vídeo e de ferramentas de interatividade, é crucial para criar envolvência e permitir uma experiência de
aprendizagem ativa. Em muitos casos, a participação síncrona ou assíncrona de um tutor é benéfica para o processo de
ensino e aprendizagem, que assim se torna muito personalizado

•

Blended learning – O Blended Learning, mais conhecido por B-Learning, pode ser traduzido por Formação Combinada ou
Formação Mista. Trata-se de uma modalidade de E-Learning com aprendizagem semi-presencial que resulta de uma
tentativa de ultrapassar algumas das limitações de que o E-Learning “puro e duro” padece. O B-Learning tenta devolver
o tutor ao seu papel tradicional, mas usando a informática e a Internet em seu benefício, fazendo uso do melhor dos dois
mundos: dividindo a sua prestação numa componente de tutoria à distância e, numa outra fase, como educador
tradicional através da formação presencial., procurando desta forma que tanto formando como o tutor estabeleçam um
compromisso entre eficácia pedagógica e flexibilidade.

•

Problem based learning – usados problemas complexos – para desenvolver o pensamento crítico. Muito usado na
medicina. Envolve várias disciplinas.

•

Project based learning - A aprendizagem baseada em projetos é uma abordagem dinâmica em sala de aula, na qual os
alunos exploram ativamente problemas e desafios do mundo real e adquirem um conhecimento mais profundo.

•

Portfolio based learning – forma mais colaborativa; somatório de pequenos trabalhos e desafios; forma mais contínua;
feedback constante.
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•

Case based learning – resolução de casos hipotéticos, mas aplicáveis; implica trabalho de grupo. Esta metodologia tem a
vantagem de ser impactante ao ser divulgada, porque é percebida como mais prática e menos teórica. Explica como foi;
temos de resolver / problem: temos de diagnosticar e resolver

•

Game based learning – acompanha a tendência da gamification. Aprender com base em jogos informáticos, quase sem
se aperceber disso.

•

Mobile based learning – aprendizagem suportada em dispositivos móveis, com ligação wireless à rede, que permitem
aprender em qualquer lugar, com interação bidirecional entre formador e formandos

•

Mapas conceptuais – gráficos / esquemas – conceitos relacionados por palavras de enlace. Existem mapas conceptuais
hierárquicos, em sol, etc. há softwares gratuitos para os fazer.

•

MOOCs (Massive Open Online Courses)

•

SPOCs (Small Private Online Courses) – semelhante ao mooc, para grupos menores. Sobre um tema mais específico, com
pessoas que já conhecem o tema.

•

Minimum Viable Courses (microaprendizagens) – para trabalhar competências muito específicas – “microcompetências”

•

Crowd-sourced learning / técnicas cooperativas/ colaborativas: comunidades de prática, muito potenciadas pela
possibilidade de serem feitas online. Discutidas e registadas online; bases de dados de conhecimentos.

•

Flipped learning – os formandos pesquisam antes e, depois, discutem e apresentam os resultados. Requer trabalho em
casa. Na formação profissional, não é suposto trabalhar-se ou estudar-se muito em casa.

•

Design Thinking – e.g.: ao criar um regulamento: pensar: como vai ser aplicado; que impactos vai ter; como vão utilizá-lo

•

Intelingent Tutoring Systems – software em que a pessoa está, e.g., a resolver uma equação e o software vai mostrando
o que está errado. E.g.: “Grammarly” – corrige e explica a razão. Permite acesso aos erros mais comuns para percebr onde
é que deve incidir a formação.
•

comunidades de aprendizagem / conhecimento

•

comunidades de prática / profissional

➔ Em suma: várias plataformas – formas de tornar o curso mais apelativo – 70/20/10
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14. Modelo 70:20:10 - Modelo de Aprendizagem e Desenvolvimento
Em traços gerais, o Referencial 70:20:10 é:
•

Uma abordagem de desenvolvimento que explora 100% do potencial de aprendizagem de cada individuo, equipa
e organização;

•

Uma fórmula que sustenta a mudança onde ela verdadeiramente tem que acontecer: no contexto real do trabalho;

•

Um modelo que evidencia o impacto que as áreas de L&D e GRH têm nos resultados da organização.

Na sua essência, este referencial traduz-se na variedade de abordagens pelas quais a aprendizagem ocorre:
•

70 % de aprendizagem pela prática e pela experiência (prática on the job e experimentação) → tarefas repetidas várias
vezes; feedback após cada repetição;

•

20 % de aprendizagem relacional (peers) (interação, partilha e reflexão conjunta) → lógica colaborativa, inclui mentoring,
coaching, etc;

•

10 % de aprendizagem formal (cursos de formação em sala, workshops, e-learning) → só se retém 10% do que é dito.

➔ isto deve ser levado em conta ao conceber um plano de formação. Quanto mais e em contexto real, tanto mais se aprende

Tradução do Referencial 70:20:10
- O referencial 70:20:10 propõe uma verdadeira revolução na forma como abordamos a aprendizagem de cada indivíduo e
propõe-nos formas concretas de como ir mais além das soluções de formação tradicionais. Vejamos que formas concretas são
essas, com alguns exemplos

70 % de aprendizagem pela prática e pela experiência
Aqui estamos ao nível da prática on the job e experimentação no local de trabalho:
•

Experimentação por tentativa/erro;

•

Feedback estruturado em contexto real;

•

Simulação em contexto real;

•

Coaching;

•

Resolução de problemas;

•

Assumir novos papéis e responsabilidades;

•

Intervenção em projetos reais;

•

Melhoria de sistemas e processos.
20 % de aprendizagem relacional (Peers)

A aprendizagem relacional desenvolve-se através da interação, partilha de boas práticas, experiências, reflexão conjunta e
acompanhamento:
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•

Network e Comunidades de Prática;

•

Blogs e Redes Sociais;

•

Grupos de discussão e partilha de boas práticas;

•

Tutoria e Mentoring;

•

Peer Learning;

•

Feedback estruturado;

•

Reflexão em equipa antes e após uma ação
10 % de aprendizagem formal

Aprendizagem que ocorre em contexto estruturado, num ambiente resguardado das distrações do local de trabalho, onde é
possível adquirir, simular, experimentar e testar novos conhecimentos (ex.: cursos de formação em sala, workshops, e-Learning):
•

Foco em conhecimentos críticos para o desempenho;

•

Kits pedagógicos estruturados;

•

Contacto com especialistas;

•

Treino de competências em ambiente controlado.

Modelo 70 / 20 / 10 – Criar modelos com mais impacto
No trabalho:
•

Repetir;

•

Levar adaptações em conta;

•

Colocar desafios.

Formação: formal ou não formal, planeada ou não, etc.
Como alcançar
•

Os objetivos de impacto?

•

O desenvolvimento das competências?

•

Os objetivos pedagógicos?

Recorrendo a:
•

A estratégias e técnicas/ atividades pedagógicas adequadas

Resultado/ Intencionalidade vs Metodologias/ Ações
•

Objetivos de Impacto

•

Competências

•

Objetivos pedagógicos

•

Estratégias pedagógicas

•

Atividades pedagógicas
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Competências necessárias para:
Gestor da formação

Formador

Competências de gestão

Competências pedagógicas

Competências pedagógicas

competências científicas

Desenvolver pessoas úteis para as organizações
A esta altura já sabe que a formação e desenvolvimento é sistémica e ligada a estratégias de produto, desenho de postos
de trabalho, à forma como o trabalho é controlado e o nível de autonomia que os trabalhadores têm. Para cada um dos empregos
listados defina:
1. Como é que as pessoas são formadas para fazer o trabalho
2. Qual (se necessário) o desenvolvimento contínuo que eles necessitam no emprego (lembre que um emprego
desafiante prevê oportunidades de desenvolvimento assim como de formação formal)
3. Quanta autonomia podem ter
4. Que outras políticas de RH se podem esperar
5. O que aconteceria a estes empregos se as pessoas recrutadas recebessem mais treino desenvolvimental ou se fosse
mais qualificadas?
•

Este é um novo paradigma que obriga as organizações a repensarem os seus processos de formação e
desenvolvimento das pessoas, de uma forma integrada, permitindo que as organizações e as pessoas passem do
foco na aprendizagem para o foco no desempenho e performance.
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15. Legislação da Formação Profissional
Formação profissional no Código do Trabalho:
•

Artigos 130.º e seguintes

•

Ver site da CITE / Ver alterações MAR/2018

•

Podemos levar para o teste.

•

Formação no posto de trabalho – on job – também conta.

Artigo 130.º - Objetivos da formação profissional
São objetivos da formação profissional:
a) Proporcionar qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de trabalho sem essa qualificação;
b) Assegurar a formação contínua dos trabalhadores da empresa;
c) Promover a qualificação ou reconversão profissional de trabalhador em risco de desemprego;
d) Promover a reabilitação profissional de trabalhador com deficiência, em particular daquele cuja incapacidade resulta de
acidente de trabalho;
e) Promover a integração socioprofissional de trabalhador pertencente a grupo com particulares dificuldades de inserção.

Artigo 131.º - Formação contínua
1 - No âmbito da formação contínua, o empregador deve:
a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a sua
empregabilidade e aumentar a produtividade e a competitividade da empresa;
b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um número mínimo anual de horas de formação,
mediante ações desenvolvidas na empresa ou a concessão de tempo para frequência de formação por iniciativa do
trabalhador;
c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação anuais ou plurianuais e, relativamente a estes,
assegurar o direito a informação e consulta dos trabalhadores e dos seus representantes;
d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador.
2 - O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação contínua ou, sendo
contratado a termo por período igual ou superior a três meses, um número mínimo de horas proporcional à duração do contrato
nesse ano.
3 - A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora certificada para o
efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo
na Caderneta Individual de Competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações.
4 - Para efeito de cumprimento do disposto no n.º 2, são consideradas as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas
e de faltas para prestação de provas de avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-estudante, bem como as ausências a que
haja lugar no âmbito de processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.
5 - O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo menos 10 % dos trabalhadores da empresa.
6 - O empregador pode antecipar até dois anos ou, desde que o plano de formação o preveja, diferir por igual período, a efetivação
da formação anual a que se refere o n.º 2, imputando-se a formação realizada ao cumprimento da obrigação mais antiga.
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7 - O período de antecipação a que se refere o número anterior é de cinco anos no caso de frequência de processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências, ou de formação que confira dupla certificação.
8 - A formação contínua que seja assegurada pelo utilizador ou pelo cessionário, no caso de, respetivamente, trabalho temporário
ou cedência ocasional de trabalhador, exonera o empregador, podendo haver lugar a compensação por parte deste em termos a
acordar.
9 - O disposto na lei em matéria de formação contínua pode ser adaptado por convenção coletiva que tenha em conta as
características do setor de atividade, a qualificação dos trabalhadores e a dimensão da empresa.
10 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 5.
NOTAS: → quando se dá formação a mais das 35h (n.º 2), fica diferida pelos 2 anos seguintes. Apesar disso (n.º 5), 10%
dos trabalhadores →têm sempre de ter formação. N.º 5 não anula n.º 2.
→ n.ºs 6 a 8: ver!!
→ As horas de formação não arredonda (mas a retribuição sim).

Artigo 132.º - Crédito de horas e subsídio para formação contínua
1 - As horas de formação previstas no n.º 2 do artigo anterior, que não sejam asseguradas pelo empregador até ao termo dos dois
anos posteriores ao seu vencimento, transformam-se em crédito de horas em igual número para formação por iniciativa do
trabalhador.
2 - O crédito de horas para formação é referido ao período normal de trabalho, confere direito a retribuição e conta como tempo
de serviço efetivo.
3 - O trabalhador pode utilizar o crédito de horas para a frequência de ações de formação, mediante comunicação ao empregador
com a antecedência mínima de 10 dias.
4 - Por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou acordo individual, pode ser estabelecido um subsídio para
pagamento do custo da formação, até ao valor da retribuição do período de crédito de horas utilizado.
5 - Em caso de cumulação de créditos de horas, a formação realizada é imputada ao crédito vencido há mais tempo.
6 - O crédito de horas para formação que não seja utilizado cessa passados três anos sobre a sua constituição.

Artigo 133.º - Conteúdo da formação contínua
1 - A área da formação contínua é determinada por acordo ou, na falta deste, pelo empregador, caso em que deve coincidir ou
ser afim com a atividade prestada pelo trabalhador.
2 - A área da formação a que se refere o artigo anterior é escolhida pelo trabalhador, devendo ter correspondência com a atividade
prestada ou respeitar a tecnologias de informação e comunicação, segurança e saúde no trabalho ou língua estrangeira.
3 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 1.

Artigo 134.º - Efeito da cessação do contrato de trabalho no direito a formação
Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de
horas de formação que não lhe tenha sido proporcionado, ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da
cessação.
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NOTAS
•

Justificar sempre as respostas com todos os artigos e n.ºs que se apliquem!

•

Para que formação interna conte, tem de ter:

•

Sumário, plano de formação, lista de presenças, certificado, programa de formação.

16. Exercícios Legislação da Formação Profissional
1. Qual o número de horas de formação profissional que um trabalhador efetivo que trabalha 30 horas por semana, tem
que ter relativo ao ano de 2018?
Resposta:
Segundo o artigo 131º nº2, um trabalhador tem direito … O direito a horas de formação é proporcional ao tempo trabalhado.
40 – 35
30 – X

X = 35x30/40 = 26,24

2. Qual o número de horas de formação profissional que um trabalhador que termina 9 meses de contrato a termo certo
(nº horas por semana: 40 horas), tem que ter relativo ao ano de 2018?
Resposta:
Segundo o artigo 131º nº2, um trabalhador tem direito … O direito a horas de formação é proporcional ao tempo trabalhado.
12 – 35
9–X

X = 35x9/12 = 26,24

2.1. Sabendo que essa formação não foi proporcionada em 2018, quais os direitos desse trabalhador?
Resposta:
Tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha
sido proporcionada, ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação.
Artigo 134.º Efeito da cessação do contrato de trabalho no direito a formação, cessando o contrato de trabalho, o
trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha
sido proporcionado, ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação → Pagar em dinheiro as 26 horas
ou oferecer as 26 horas de formação.
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3. Qual o número de horas de formação profissional que um trabalhador, com contrato a tempo inteiro, que termina o
contrato a termo certo em 31 de dezembro 2018 tem direito, sabendo que o seu contrato iniciou a 1 outubro de 2013
e que teve 4 horas de formação (inicial no posto de trabalho) desde o início do contrato?
Resposta:
Artigo 132º nº1
2016 → 35h

2017 – 35h

2018 – 35h

Artigo 132.º nº 6:
•

6 - O crédito de horas para formação que não seja utilizado cessa passados três anos sobre a sua constituição.

•

Neste tempo, o trabalhador por sua iniciativa pode pedir horas de formação. Se CCT o disser, pode receber dinheiro.

•

Ao fim de 3 anos prescreve o direito à formação. → Total: 105h

4. Em que circunstâncias a Entidade Empregadora, pode fazer FP de forma a que seja contabilizada para fins legais?
Resposta:
131º nº 3 e 4
Artigo 131.º Formação contínua
3 - A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora certificada para o
efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo
na Caderneta Individual de Competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações.
Dossier técnico pedagógico e, também, cadastros individuais ou também no relatório único.
4 - Para efeito de cumprimento do disposto no n.º 2, são consideradas as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas
e de faltas para prestação de provas de avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-estudante, bem como as ausências a que
haja lugar no âmbito de processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.

5. Qual o tipo de formação que pode ser contabilizada para fins legais?
Resposta:
•

É contabilizado tofo o tipo de formação desde que seja registada. Tem que ter um plano de formação, lista de presenças,
sumário e certificação.

•

No caso da formação 70, 20, 10 é necessário propiciar as condições, pois só 10% contam para fins legais.

•

em sala, outdoor, online, etc…

6. Quais as áreas da formação que podem ser contabilizadas para a obrigatoriedade legal de F.P.?

Resposta:
Artigo 133º nº2: Deve coincidir com a atividade prestada pelo trabalhador. Ou sobre também, tecnologias de informação,
comunicação, segurança e saúde no trabalho e língua estrangeira.
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7. A quantas horas de formação tem direito em 2018, um trabalhador, com contrato sem termo, que sucessivamente
recusa participar na formação organizada pela empresa durante e fora do seu horário laboral?
Resposta:
•
•

Se a formação não for adequada o colaborador este pode recusar
Tem direito, mas a organização não o pode obrigar. Fora de horário de trabalho os colaboradores não são obrigados
mesmo que essas horas sejam pagas.

8. Situação: Trabalhador-estudante que frequenta todas as horas de aulas no ensino superior e faz 6 exames/testes por
semestre.
8.1. Qual o número de horas de formação que a entidade empregadora pode considerar ao final de cada ano civil da
duração do contrato, sabendo que:
-

O contrato iniciou a 1 de março 2016 e terminará a 28 de fevereiro 2019

-

Tem um contrato de 16 horas por semana, realizado aos fins de semana

Resposta:
Art. 131º nº 4
4 - Para efeito de cumprimento do disposto no n.º 2, são consideradas as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas
e de faltas para prestação de provas de avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-estudante, bem como as ausências a que
haja lugar no âmbito de processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.
-

De acordo com o nº 4 do 131º não há dispensa de horas, a não ser que haja exames ao sábado.

17. Exercício para a certificação de uma entidade formadora pela 1ª vez
1. Qual/quais as vantagens da certificação das entidades formadoras?
✓ Reconhecimento de qualidade no mercado
Ser uma entidade formadora certificada significa que os seus procedimentos e práticas estão de acordo com um referencial de
qualidade específico para a formação.
Além disso, a formação promovida só é considerada certificada, nos termos do Sistema Nacional de Qualificações, se for
desenvolvida por entidade formadora certificada.
✓ Acesso a financiamento público para a formação
A certificação constitui um requisito obrigatório para o acesso aos programas de financiamento público, nacional ou comunitário,
da formação profissional.
✓ Acesso e exercício de atividade formativa prevista em legislação setorial
A certificação em determinada área, curso ou ação de formação, definida em legislação setorial, habilita a entidade formadora a
desenvolver a atividade de formação profissional alvo dessa regulamentação.
✓ Isenção de IVA nos serviços de formação
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As entidades formadoras certificadas estão isentas de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) sobre os seus produtos e serviços
de formação profissional.

✓ Dedução de despesas com formação profissional no IRS
Os clientes de entidades formadoras certificadas podem deduzir no imposto sobre o rendimento singular (IRS) despesas
relacionadas com formação profissional adquirida nas mesmas.

2. Qual a entidade que faz a certificação das entidades formadoras?

3. Qual a diferença entre certificação e acreditação das entidades formadoras?
Acreditação era antiga e certificação é atual

4. Atualmente, uma entidade pode organizar formação financiada pelo Estado Português? Explique.

5. Quais os documentos de apoio à certificação?

6. Quais as etapas para a certificação de uma entidade formadora?

7. Se propuser a uma entidade a certificação, qual o orçamento esperado?
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18. Organizações ligadas à formação
Portugal
•

Instituto de Emprego e Formação Profissional: www.iefp.pt

•

Agência Nacional para a Qualificação: www.anq.gov.pt

•

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho: www.dgert.mtss.gov.pt
Internacional

•

American Society of Training and Development: www.astd.com

•

http://br.youtube.com/watch?v=4VHw_R_kZbg (apresentação geral)

19. Áreas de intervenção da formação (clássicas)
Saber-saber
•

Adquirir e melhorar conhecimentos gerais e específicos necessários ao exercício de uma função;

•

Adquirir e melhorar capacidades cognitivas (conhecimento, memória, compreensão, análise/avaliação)

Saber-fazer
•

Permite adquirir e melhorar capacidades motoras e outras capacidades e competências para realizar o trabalho, ou seja,
instrumentos, métodos e técnicas necessários para o bom desempenho

Saber ser e estar
•

Permite adquirir e melhorar atitudes, comportamentos e modos de estar adequados à função e às necessidades da
organização (e.g., competências de comunicação interpessoal; empenhamento na organização; capacidade de
relacionamento com os clientes; capacidade de gerir i conflito; desenvolvimento “amor à camisola”)

Áreas de intervenção da formação (formulação alternativa)
•

Transmissão de informações
◦

•

Transmissão de conteúdos sobre a organização, os clientes ou os produtos

Mudança de atitudes face ao trabalho
◦

Permite o ajustamento atitudinal e comportamental dos indivíduos à estratégia da organização, ajuda-os a
melhorarem as relações interpessoais e a promove-lhes a capacidade de autoanálise para consequente
desenvolvimento pessoal.

•

Desenvolvimento de capacidades de trabalho
◦

•

Permite melhorar capacidades diretamente relacionadas com a execução da tarefa.

Desenvolvimento de conceitos
◦

Desenvolvimento de domínios mais abstratos (pensamento estratégico global, por ex.); importante
essencialmente para pessoas em posições de decisão
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20. Necessidades de Formação - Níveis de Determinação

Curso de formação: a formação / conteúdo em si; ação de formação: de cada vez que é ministrado.

Modelo da Discrepância
•

As necessidades de formação definem-se pela necessidade de levar o desempenho real atual para o desempenho ideal
desejado, através da intervenção formativa. As necessidades de formação serão desejadas ou sentidas ou reais a despertar.

Objetivos do DNF:
Identificar os problemas (atuais, a curto prazo e a médio-longo prazo) suscetíveis de serem resolvidos através de ações de
formação.
Processo de identificação:
1. Quais os problemas/pontos-fracos do universo em análise?
2. Quais as causas que estão na origem do problema detetado?
3. Quais as causas que são de natureza formativa?

Fatores Indutores das Necessidades de Formação
•

Ambientes internos / Ambientes externos

•

Estratégia da empresa ➔ Evolução tecnológica / Política social / Expectativas dos trabalhadores ➔ Necessidades de novos
equipamentos / Necessidade de reorganização das chefias / Necessidades de Formação

Ambientes internos
• pessoal,
• competências existentes,
• equipamentos,
• capacidades de financiamento,
• organização,
• etc...
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Ambientes externos
•

clientes,

•

fornecedores,

•

concorrentes,

•

políticas,

•

fatores económicos:
•

A capacidade do setor para absorver ou manter mão de obra,

•

A necessidade de reconverter postos de trabalho de atividades económicas em decadência para atividades em
expansão levam a uma frequente alteração das políticas de emprego e formação

•

etc...
Fatores de ordem tecnológica

Necessidade de competências que acompanhem:
•

o ritmo com que se incorporam novas tecnologias de produção e de informação,

•

os avanços em matéria de investigação e desenvolvimento experimental.

Fatores de ordem política e legal
Necessidade de competências em termos de:
•
•
•

Legislação
Regulamentação;
Inspeção

Fatores de ordem individual
O desenvolvimento individual cria necessidades de aprendizagem, ao longo da vida.

Fatores de ordem sociocultural
➔ A necessidade de novos comportamentos podem induzir novas necessidades de formação.
➔ A questão ambiental, o associativismo, a cidadania, são hoje áreas transversais em ações de formação profissional.

Fatores de ordem organizacional, tecnológica, económica e político-legal
Curto prazo
•

Reativas

•

Adaptativas

Médio/longo prazo
•

Proativas
Fatores de ordem sociocultural

Médio/longo prazo
•

Necessidade de novos comportamentos
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Reativas (ações de curto-prazo)
Correspondem à existência de um problema que pode ser resolvido mediante formação. A falta de competências para a resolução
de determinados problemas leva as organizações ou os seus funcionários a procurar determinadas ações de formação
(aperfeiçoamento; atualização; reciclagem ou estágios).
Exemplo: normas de segurança.

Adaptativas (ações de curto/médio-prazo)
Visam a formação como resposta à evolução tecnológica. O advento dos computadores veio criar uma necessidade de formação
em todas as áreas de atividade e ao nível dos recursos humanos, desde a administrativa ao mais alto dirigente de uma organização.
Exemplo: nova aplicação informática.

Proativas (ações de médio/longo-prazo)
Correspondem à necessidade de adaptar pessoas a uma nova gama de tarefas. As exigências estratégicas das empresas passam
muitas vezes pela reconversão de postos de trabalho.
Exemplo: introdução de novas tecnologias no futuro, formação ambiental, cidadania, associativismo.

MÉTODOS de DNF (exemplos)
Metodologia de Planeamento de Projectos por Objetivos
Análise do desempenho
Análise das necessidades do cliente
Método de verificação de hipóteses
Análise das competências exigidas por um posto de trabalho
Método misto (criado por cada profissional à medida do contexto e necessidades específicas)

Metodologias de recolha de informação
Quer num diagnóstico geral de um setor, quer num DNF em particular, é necessário levantar informação. Podemos fazelo através de:
✓ Métodos qualitativos
–

•

Fase exploratória
o

Entrevista

o

Observação

o

Análise documental

Especificidade; Profundidade.
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✓ Métodos quantitativos
–

•

Fase descritiva e de determinação causal
o

Grelhas/ fichas

o

Questionários

Generalização; Estandardização.

Intervenientes na formação: dirigentes e chefias
O DNF e a formação dele decorrente devem ser compreendidos numa estratégia global da empresa e do projeto da
direção. DNF deverá incidir sobre:
•

Análise e avaliação da cultura da empresa e dos processos

•

Aquisição de novas competências com vista à mudança dos sistemas de produção e/ou dos produtos

•

Decisão sobre o desenvolvimento profissional dos funcionários

Intervenientes na formação: beneficiários
No DNF de uma organização é fundamental ouvir e envolver os trabalhadores/ beneficiários da formação. DNF deverá
incidir sobre:
•

Aquisição de competências com vista ao aumento da produtividade e qualidade do trabalho

•

Satisfação das expectativas de promoção e realização profissional

TÉCNICAS de recolha de informação (ao nível organizacional)
•

Reuniões internas e painéis de peritos.

•

Análise de documentos internos

•

Consulta de documentos estratégicos

•

Grelhas de Avaliação do desempenho

•

Entrevistas (por ex.: com diretores, supervisores, colaboradores)

•

Resposta a questionários

•

Observação de Campo

•

Análise e descrição de funções

•

Análise de outros casos

Elaboração da DNF
Etapa I: Compreender a encomenda
Compreender a Encomenda de Formação
•

Quem fez a encomenda?

•

Quais os objetivos?

•

Qual o grau de conhecimento do Problema?

Definir/Avaliar a Encomenda de Formação
• Como caracteriza a encomenda?
• Qual o rigor da encomenda?
• É realista?
• Tem interesse?
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Compreender as causas do disfuncionamento
• Causas tecnológicas;
• Causas económico-financeiras;
• Causas humanas;
• Causas organizacionais
Apontar as possíveis soluções
• Investimento em material;
• Maior acesso à informação;
• Reorganização do trabalho;
• Formação do pessoal.

Etapa II: Formalizar as necessidades de formação
Análise da Expectativa do Público-alvo
•

A quem se destina a atividade formativa?

•

Que dificuldades, sentimentos de desmotivação, apresentam no desempenho do cargo ou da tarefa?

•

Como poderiam melhorar o desempenho e o grau de satisfação no trabalho?

•

Quais os motivos que os levam a aderir à formação? Que resultados esperam?

•

Que formação já realizaram?

Etapa III: Definição da estratégia formativa. Seleção dos objetivos da formação
O objetivo do DNF: produção de objetivos de formação, adequados e realistas
•

Que resultados se pretendem alcançar com a formação? Como irão ser avaliados?

•

Qual o tipo de formação mais adequada ao público em questão: inicial; de reconversão; de aperfeiçoamento?

Etapa IV: Recolha de informação para o planeamento e execução
•

Qual o nº de indivíduos a formar?

•

Qual o nº de indivíduos que poderão ser formados em simultâneo?

•

Qual o nº de ações a desenvolver ?

•

Quais os períodos mais favoráveis para a realização da formação? Com que periodicidade?

O que acontece se não houver DNF? Ou DNF incorreto?
•

Participantes sem as condições mínimas exigidas

•

Ações com objetivos e conteúdos programáticos desadequados às necessidades e expectativas dos formandos

•

Número de participantes insuficiente para criação de dinâmica de grupo

•

Desperdício de recursos (excesso de horas de formação; excesso de formadores; telefonemas de última hora para
angariar formandos etc...)
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21. Planeamento

DNF

Programação da Formação

planeamento / indicadores da formação

– Qual a necessidade?
– Onde foi identificada em primeiro lugar?
– Ocorre em outra área ou setor?
– Qual a sua causa?
– É parte de uma necessidade mais abrangente?
– Como colmatá-la: isoladamente ou num plano integrado?
– Qual a sua prioridade? É imediata?
– É uma necessidade permanente ou temporária?
– Qual o número de pessoas que envolve?
– Qual o tempo necessário e disponível para a formação?
– Qual o custo provável?
– Quem ministrará a formação?

Planeamento da formação: principais informações I
Quem deve receber formação?
•

Público-alvo: Público-alvo: aqueles a quem a formação se pode destinar.

•

Formandos: Todos os indivíduos que frequentam uma ação de formação

Quem ministra a formação?
•

Formador: Indivíduo qualificado, com habilitações específicas, cuja intervenção facilita ao formando a aquisição de
conhecimentos e/ou o desenvolvimento de capacidades, atitudes e formas de comportamento

•

Tutor

Áreas de formação?
•

Conteúdos

•

Programas

Onde ministrar formação?
•

Local

•

Entidade

Planeamento da formação: principais informações II
Como formar?
• Métodos e técnicas;
• Recursos
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Quando formar?
• Oportunidades
• Horário
Quanto formar?
• Duração
• Qualificação
Para quê formar?
• Objetivos;
• Resultados

Métodos e técnicas: necessário para planeamento para saber quanto tempo, que recursos precisa.
•

Formando: Todo o indivíduo que frequenta uma ação de formação

•

Formador: Indivíduo qualificado, com habilitações específicas, cuja intervenção facilita ao formando a aquisição de
conhecimentos e/ou o desenvolvimento de capacidades, atitudes e formas de comportamento

Orçamentação
•

•

•

•

Encargos com preparação do curso
–

Diagnóstico

–

Divulgação

Encargos com formadores
–

Monitoragem

–

Despesas de deslocação

Encargos com formandos
–

Valor da inscrição

–

Despesas de deslocação/ alimentação

–

(Horas não-trabalhadas) (podem ou não ser consideradas porque é aprendizagem; logo, não é tempo perdido)

Encargos de funcionamento
–

Materiais

–

Apoio técnico (colaboradores afetos)

–

Instalações e equipamentos

•

Avaliação

•

(Overheads) (o lucro)

Como se paga ao formador? Valor / hora.
Custo do diagnóstico: custo hora do tempo que se usou.
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Indicadores de formação
•

Valor total de formação

•

Volume de formação (nº horas x nº de formandos)

•

Nº de horas de formação anual/ formando

•

Nº de horas de formação anual/ colaborador

•

Valor / hora /formando

•

Valor / hora /formando/ curso

•

Valor / hora / formando (por nível hierárquico)

•

Taxa de presentismo

22. Diagnóstico, Planeamento, Conceção
Conceitos:
•

Plano de formação: conjunto de cursos e ações de formação que temos numa entidade para determinado período

•

Curso de formação: Curso e ação por vezes é igual, desde que haja apenas 1 ação de formação dividido em módulos de
formação

•

Acão de formação: cada vez que o curso é ministrado. N.º de grupos do curso

•

Módulo de formação: Temática dentro do curso ou da ação, há módulos que podem ser uma sessão, há módulos que
podem ser 10 sessões; “Capítulos”

•

Sessão de formação: corresponde a unidade de formação – e.g., 1h30; 1 dia

•

Oferta formativa: cursos de que dispõe uma entidade formadora. Designação para as empresas de formação quando
oferecem determinados cursos. Não tem datas, é oferta que podemos oferecer (mas pode ñ abrir)

Diagnóstico
Indicadores

Planeamento

Concepção

Plano de formação – inclui vários cursos

Conceber os meios

organizacionais e
individuais
conceber,
desenvolver ou

planear intervenções formativas organizadas
por

segmentos-alvo,

áreas

temáticas,

aplicar metodologias

modalidades e formas de organização da

e instrumentos de

formação, de forma a traduzir os objetivos e

diagnóstico de

a estratégia em linhas de acção;

necessidades de
formação (universais
ou específicos);

fixar os objetivos a atingir (qualificados e
quantificados);

identificar as
competências
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coletivas e

definir a cronologia global de realização das

individuais

intervenções;

necessárias;

definir, na generalidade, a preparação
científica, técnica e pedagógica dos agentes a
envolver

definir as áreas

nas

intervenções

coordenadores,

temáticas a

(formadores,

supervisores,

tutores,

animadores, etc.);

desenvolver, face à
estratégia e objetivos
pretendidos.

estimar os meios necessários (humanos,
pedagógicos, materiais e financeiros).
planear intervenções formativas organizadas

identificar os objetivos específicos de cada

por

intervenção;

segmentos-alvo,

áreas

temáticas,

modalidades e formas de organização da
formação, de forma a traduzir os objetivos e a

definir os programas, os respetivos conteúdos e a

estratégia em linhas de acção;

duração das intervenções, tendo em atenção a sua

fixar os objetivos a atingir (qualificados e

adequação aos públicos-alvo e as fases distintas de

quantificados);

progressão e integração cultural e socioprofissional

definir a cronologia global de realização das

por que devem passar os seus destinatários;

intervenções;
definir, na generalidade, a preparação

conceber ou identificar metodologias pedagógicas,

científica, técnica e pedagógica dos agentes a

instrumentos e packages de formação facilitadores

envolver nas intervenções (formadores,

da aprendizagem;

coordenadores,

supervisores,

tutores,

animadores, etc.);

conceber ou identificar a documentação de apoio e

estimar os meios necessários (humanos,

os respectivos meios de divulgação, nomeadamente

pedagógicos, materiais e financeiros).

quando em presença de redes ou novos recursos
tecnológicos

que

permitam

aprendizagens

partilhadas em espaços geograficamente distintos.
identificar

as

competências

planear

por

segmentos-alvo,

áreas

temáticas, modalidades

identificar os objetivos específicos
definir os programas
conceber ou identificar metodologias pedagógicas,

definir

as

temáticas

áreas
a

fixar os objetivos a atingir (qualificados e

instrumentos

quantificados);

desenvolver
Definir o perfil dos agentes da formação
Estimar os meios necessários
NOTA: Orçamentação: não esquecer de acrescentar o IVA, em separado!
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23. Modelo ADORA
Do ciclo da formação ao ADORA

Modelo

A

Analisar os contextos de partida
Visa sinalizar competências a desenvolver e construir para a definição de objetivos de aprendizagem, com base
no pressuposto de que os objetivos consistem na tradução pedagógica das competências pré-identificadas.

D

Desenhar a proposta formativa
Visa delinear itinerários de aprendizagem referenciados a contextos e públicos-alvo, focalizando a equipa de
conceção na agregação dos objetivos de aprendizagem e na construção do próprio itinerário a desenvolver.

O

Organizar as Sequências Pedagógicas
Partindo da definição de objetivos, agregados em módulos a desenvolver, visa contribuir para a sinalização e
sequenciação de conteúdos a incorporar nas soluções formativas, assim como identificar as melhores estratégias
pedagógicas a aplicar.

R

Realizar Recursos Técnico-Pedagógicos e Preparar Equipamentos de Apoio
Visa apoiar a equipa de conceção na construção/ identificação de recursos técnico pedagógicos e suportes de
apoio a utilizar, quer pela equipa de facilitadores (formadores, monitores, tutores...), quer pelos participantes
na formação.

A

Avaliar a Estratégia Pedagógica
Visa apoiar o utilizador na construção da estratégia avaliativa mais adequada às características da proposta
pedagógica previamente concebida.
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Cadeia de processos e instrumentos

Definir objetivos de aprendizagem – depois, definir tudo em função dos objetivos
e.g.:

se queremos que a pessoa conheça – preparar uma formação algo simples;
se queremos que a pessoa aplique – já implica treino, testes, etc.

Output diagnóstico


Descrição da situação / problema (indicadores)



Objetivos a alcançar (indicadores organizacionais)



Fundamentação: Como a formação pode ajudar a desenvolver/resolver



Modalidades de formação



Áreas temáticas



Competências a desenvolver (indicadores comportamentais)



Públicos-alvo

Plano de formação


Competências



Objetivos gerais



Público-alvo / pré-requisitos



Conteúdos



Metodologias



Recursos didáticos



Orçamento



Perfil dos formadores
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Cronograma
Caracterização dos cursos



Objetivos gerais



Objetivos específicos



Público-alvo / pré-requisitos



Conteúdos



Metodologias (pedagógica e avaliativa)



Recursos didáticos



Cronograma

Divulgação – para garantir as presenças!
Usar folha de confirmação de presenças?

70

24. Exercícios

QUESTÕES – EXEMPLO 1
1. Qual o número de horas de formação profissional que um trabalhador efetivo que trabalha 30 horas por semana,
tem que ter relativo ao ano de 2017?
Resposta:
Artigo 131.º Formação contínua
2 - O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação contínua ou, sendo
contratado a termo por período igual ou superior a três meses, um número mínimo de horas proporcional à duração do contrato
nesse ano.
Nos termos legais, o trabalhador a tempo parcial não pode ter tratamento menos favorável do que o trabalhador a tempo
completo em situação comparável, a menos que um tratamento diferente seja justificado pelo empregador por razões objetivas.
(ACT) : http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Faqs/Paginas/default.aspx

2. Qual o número de horas de formação profissional que um trabalhador que termina 9 meses de contrato a termo
certo (nº horas por semana: 40 horas), tem que ter relativo ao ano de 2017?
Resposta:
•

Em 9 meses tem direito a 26,25 horas.

•

(35h-12 meses___ 26,25h - 9 meses)

•

R: 26 horas

2.1. Sabendo que essa formação não foi proporcionada em 2017, quais os direitos desse trabalhador?
Resposta:
Tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha
sido proporcionada, ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação.
Artigo 134.º Efeito da cessação do contrato de trabalho no direito a formação, cessando o contrato de trabalho, o
trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha
sido proporcionado, ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação → Pagar em dinheiro as 26 horas
ou oferecer as 26 horas de formação.

71

3. Qual o número de horas de formação profissional que um trabalhador, com contrato a tempo inteiro, que termina
o contrato a termo certo em 31 de dezembro 2017 tem direito, sabendo que:
a.

o seu contrato iniciou a 1 outubro de 2012 e que teve 4 horas de formação (inicial no posto de trabalho)
desde o início do contrato?

Resposta:
2012 → 9-4=5

2013 → 35

2014 → 35

Artigo 132.º nº 6:
•

6 - O crédito de horas para formação que não seja utilizado cessa passados três anos sobre a sua constituição.

•

Neste tempo, o trabalhador por sua iniciativa pode pedir horas de formação. Se CCT o disser, pode receber dinheiro.

•

2015 → 35

•

Ao fim de 3 anos prescreve o direito à formação. → Total: 105h

2016 → 35

Artigo 132.º Crédito de horas e subsídio para formação contínua.
1 - As horas de formação previstas no n.º 2 do artigo anterior, que não sejam asseguradas pelo empregador até ao termo dos dois
anos posteriores ao seu vencimento, transformam-se em crédito de horas em igual número para formação por iniciativa do
trabalhador.
6 - O crédito de horas para formação que não seja utilizado cessa passados três anos sobre a sua constituição

4. Em que circunstâncias a Entidade Empregadora, pode fazer FP de forma a que seja contabilizada para fins legais?
Resposta:
Artigo 131.º Formação contínua
3 - A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora certificada para o
efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo
na Caderneta Individual de Competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações.
Dossier técnico pedagógico e, também, cadastros individuais ou também no relatório único.

5. Qual o tipo de formação que pode ser contabilizada para fins legais?
Resposta: Todo o tipo de formação desde que fique registada, por exemplo: em sala, outdoor, online, etc…

6. Quais as áreas da formação que podem ser contabilizadas para a obrigatoriedade legal de F.P.?
Resposta:
Artigo 133º: Deve coincidir com a atividade prestada pelo trabalhador.
Também, tecnologias de informação, comunicação, segurança e saúde no trabalho e língua estrangeira.
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7. A quantas horas de formação tem direito em 2017, um trabalhador, com contrato sem termo, que sucessivamente
recusa participar na formação organizada pela empresa durante e fora do seu horário laboral?
Resposta: Tem direito, mas a organização não o pode obrigar. Fora de horário de trabalho os colaboradores não são obrigados
mesmo que essas horas sejam pagas.

QUESTÕES-EXEMPLO 2
1. Quais as vias de qualificação para a qualificação de pessoas com o nível 3 e mais de 18 Anos?
•

Cursos de educação e formação para jovens

•

Cursos de especificação tecnológica

•

Cursos Técnico superior profissional

2. No âmbito da formação obrigatória de uma empresa qual a formação que poderia propor para um colaborador com
17 anos, sabendo que ele frequentou o ensino regular, sabendo que frequentou até ao 8 ano de escolaridade, e está
a trabalhar num armazém?
Resposta: A resposta correta é que têm que ir onde diz formação obrigatória e passar aquilo que diz que um trabalhador
menor têm 40 horas de formação e a obrigatoriedade de frequentar o ensino para equivalências ao ensino mínimo obrigatória
(12º Ano)

3. Qual o número de horas de um trabalhador que termina o contrato a termo certo a 31 de janeiro têm direito
sabendo que:
–

O seu contrato iniciou a de 1 fevereiro de 2014e que nunca teve formação pela empresa

–

a empresa autorizou-o a frequentar uma pôs graduação, paga pelo trabalhador, libertando a tarde de 6º
feira por 4 horas, durante 12 semanas

–

Os pós-graduação decorreu as 6º feiras a tarde e aos sábados de manha

1 de fevereiro de 2014 – 32 Horas
1 de janeiro de 2015 – 35 Horas

Total de 105 Horas

1 de janeiro de 2016 – 35 horas
1 de janeiro de 2017
31 de janeiro de 2017

3 Horas

365 ------ 35
31 ------- X

31*35

365 ------ 35
334 ------- X

3 Horas

365

334*35
365

32 Horas
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Pós-graduação: 12*4=48 Horas sexta feira
Total pós-graduação = 105-48 = 57 Horas

4. Em que circunstancias é que a formação organizada por uma empresa pode ser contabilizada para fins de
obrigatoriedade da formação profissional prevista no C.T.
Resposta: Desde que esteja presente no dossiê Técnico- pedagógico, nos cadastros individuais ou também no relatório único.
Todo o tipo de formação dada que fique registada

5. Qual o documento usado para comunicar a formação proporcionada por uma empresa privada ao estado
Resposta:
Anexo c – Relatório da formação anual continua
Ou
Relatório de gestão da formação (artigo 13º da formação da administração publica)

6. Diferenciar a abordagem clássicas das restantes
Resposta: As restantes abordam o desenvolvimento da formação enquanto o de Kirkpatrick avalia só o momento da formação
e não o seu desenvolvimento.
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QUESTÕES-EXEMPLO 3 - Exercício para a certificação de uma entidade formadora pela 1ª vez
1. Qual/quais as vantagens da certificação das entidades formadoras?
Resposta:
✓ Reconhecimento de qualidade no mercado
Ser uma entidade formadora certificada significa que os seus procedimentos e práticas estão de acordo com um
referencial de qualidade específico para a formação.
Além disso, a formação promovida só é considerada se for certificada, nos termos do Sistema Nacional de Qualificações,
e se for desenvolvida por entidade formadora certificada.
✓ Acesso a financiamento público para a formação
A certificação constitui um requisito obrigatório para o acesso aos programas de financiamento público, nacional ou
comunitário, da formação profissional.
✓ Acesso e exercício de atividade formativa prevista em legislação setorial
A certificação em determinada área, curso ou ação de formação, definida em legislação setorial, habilita a entidade
formadora a desenvolver a atividade de formação profissional alvo dessa regulamentação.
✓ Isenção de IVA nos serviços de formação
As entidades formadoras certificadas estão isentas de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) sobre os seus produtos e
serviços de formação profissional.
✓ Dedução de despesas com formação profissional no IRS
Os clientes de entidades formadoras certificadas podem deduzir no imposto sobre o rendimento singular (IRS) despesas
relacionadas com formação profissional adquirida nas mesmas.
✓ Satisfação do Cliente através do “Carimbo” / Certificação da qualidade da formação

2. Qual a entidade que faz a certificação das entidades formadoras?
Resposta:
➔ Os procedimentos expostos respeitam exclusivamente ao regime de certificação inserida na política de qualidade dos
serviços, gerido pela DGERT.
➔ Qual é o organismo responsável pela certificação de entidades formadoras?
➔ É a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), através da Direção de Serviços de Qualidade e
Acreditação (DSQA).

3. Qual a diferença entre certificação e acreditação das entidades formadoras?
Resposta:
•

A Acreditação já não existe neste momento.

•

Todas as entidades acreditadas têm de passar a certificar-se!

•

A Acreditação tem haver com o processo/ forma de organização: diagnostico, conceção e etc…

•

Creditação: é nas áreas de formação, tem de saber fazer o processo/ciclo formativo, mas para qualquer área

•

A taxa é paga por área
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4. Atualmente, uma entidade pode organizar formação financiada pelo Estado Português? Explique.
•

Sim, desde que esteja certificada para a área em que pretende dar formação.

•

É necessário ter este “carimbo de qualidade” na área de formação.

•

Acesso a financiamento público para a formação: A certificação constitui um requisito obrigatório para o acesso aos
programas de financiamento público, nacional ou comunitário, da formação profissional.

5. Quais os documentos de apoio à certificação?
•

Guia do Sistema de Certificação

•

Classificação Nacional de áreas de educação e formação (CNAEF)

•

Etapas para a certificação de uma entidade formadora

6. Quais as etapas para a certificação de uma entidade formadora?
Resposta: São 8 etapas, disponível em: file:///C:/Users/9140478/Downloads/i006204.pdf

7. Se propuser a uma entidade a certificação, qual o orçamento esperado?
7.1. Quais os valores das taxas de certificação?
•

Pedido de certificação inicial, contemplando três (3) áreas de educação e formação: 500€

•

Por cada área de educação e formação, além das três: 150€

•

Pedido de alargamento a outras áreas de educação e formação: 150€ por cada área

•

Pedido de transmissão da certificação: 200 €

•

Auditorias de manutenção: 750 €

7.2. Que valor temos de pagar num pedido de certificação inicial que contemple 5 áreas de educação e
formação?
O valor a pagar neste caso é de 800 €, calculado da seguinte forma:
•

Pedido de certificação (inclui três (3) áreas): 500€

•

Mais duas (2) áreas de educação formação: 300€.

NOTA: Não esquecer o valor do consultor que está a organizar o processo de formação.
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Modalidades – pág. 11

Questões exemplo 2 – perg. 2
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