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QUADRO RESUMO SUB-CRITÉRIOS 
 

1 . LIDERANÇA 

1.1 ORIENTA A ORGANIZAÇÃO DESENVOLVENDO A VISÃO, MISSÃO E 
VALORES  

- A gestão de topo define a visão, missão e princípios orientadores 
- A gestão de topo transforma a visão e a missão em objectivos estratégicos e em 

objectivos e acções operacionais 
- A gestão de topo comunica a visão, missão e princípios orientadores aos 

colaboradores 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
O Centro Novas Oportunidades da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (CNO-EHTL) enquadra-se 
numa constelação organizacional mais abrangente. Por um lado, a rede interna de CNO de três (Faro, 
Lisboa, Coimbra) das dezassete Escolas de Hotelaria e Turismo tuteladas pelo Turismo de Portugal 
(TP). Por outro, o enquadramento, mais geral, definido pelos pilares fundadores que sustentam a 
Iniciativa Novas Oportunidades que se concretizam pela acção da Agência Nacional para a Qualificação 
(ANQ).  
Neste sentido, a visão, missão e princípios orientadores emana do círculo mais abrangente definido na 
órbita de ANQ, embora se particularize e integre nos objectivos estratégicos de actuação definidos 
pelo TP no contexto da formação. Assim, compete aos CNO das EHT intensificar a sua acção no 
quadro da promoção de itinerários formativos direccionados, em primeiro lugar, para a população 
adulta do sector do Turismo, Hotelaria e Restauração, e em segundo lugar, para a comunidade local 
em geral.  
Neste enquadramento, é elaborado, anualmente, o Projecto Técnico-Pedagógico por cada uma das 
Escolas do TP e Plano de Actividades, nas suas diferentes dimensões (Formação de Jovens e 
Formação de Adultos) que integra os objectivos do CNO. Por outro lado, e numa dinâmica concêntrica, 
a direcção e coordenação do CNO é responsável pela elaboração do Plano Estratégico de Intervenção 
(PEI) que reflecte as orientações acima referidas.  
A partilha da documentação que estrutura a actividade do CNO surge no contexto de reuniões de toda 
a equipa nas quais são definidos os objectivos a atingir e estratégias que, no seu todo, materializem a 
concretização do definido no Plano de Actividades. Por fim, e ainda do geral para o particular, são 
realizadas, semanalmente, reuniões de equipa, cuja ordem de trabalhos e conclusões são divulgadas a 
toda a equipa. Estas reuniões semanais permitem monitorizar e reflectir sobre a implementação das  
estratégias definidas, bem como, estabelecer, objectivos intercalares de curto prazo.  
Porém, e apesar de haver dinâmicas comunicacionais assentes na construção do documentos 
orientadores, a verdade é que não existe uma “negociação” de objectivos entre todos os envolvidos no 
processo. Este facto origina algum desajustamento entre os objectivos definidos pela tutela (ANQ), a 
sua apropriação por parte do TP e, por sua vez, a forma como se consubstanciam face à realidade 
contextual do terreno. 
 Por último e em jeito de síntese, podemos dizer que a estrutura concêntrica e sistémica que é o CNO, 
dificilmente se articula com uma organização piramidal fortemente hierarquizada característica da 
Administração Pública. Esta realidade pode, por vezes, constituir um entrave a uma comunicação de 
proximidade mais fluida, directa, assertiva e participativa, provocando, por vezes, uma clivagem 
acentuada entre o planeamento, execução e, obviamente, avaliação. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 

http://auto-avaliacao.com/cno/imprimir_relatorio.htm#1#1�
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Existência de documentos estruturantes que 
norteiam a actividade do CNO 
 
 
 

 Comunicação interna  
Proximidade topo/base 
Proximidade objectivos / contexto 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Participação de todas as esferas de actuação na definição de objectivos de modo a que estes possam 
ser mais ajustados à realidade contextual. 
Dinamização de canais de comunicação permanente mais fluidos e acessíveis. 
Implementação de processos de avaliação de carácter qualitativo a partilhar com as chefias de topo. 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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1 . LIDERANÇA 

1.2 DESENVOLVE E IMPLEMENTA UM SISTEMA DE GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO, DO DESEMPENHO E DA MUDANÇA 

- A gestão de topo promove a criação de estruturas organizacionais em conformidade 
com a estratégia e o planeamento, as necessidades e expectativas das partes 
interessadas 

- Desenvolve e acorda objectivos e metas mensuráveis para todas as funções do Centro 
- Usa um sistema de informação para a gestão 
- Implementam um sistema de gestão da qualidade para o futuro (CAF, EFQM,ISO, 

etc.) 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Auto-regulação do CNO em função dos 
patamares de execução individuais e 
colectivos definidos internamente. 

 Estabilização da equipa técnico-pedagógica 
Actualização de objectivos em função da 
realidade 

 
 

EVIDÊNCIAS 
De acordo com o subcritério acima mencionado, tomaremos como gestão de topo, não a coordenação 
e direcção do CNO, mas sim, o Conselho Directivo do TP, já que é da sua competência a criação de 
estruturas organizacionais em conformidade com a estratégia e o planeamento definidos pela tutela 
(ANQ). Neste sentido, podemos dizer que existe uma fragilidade ao nível da criação de equipas de 
trabalho, não só de acordo com o definido no regulamento de acordo com o patamar de 
financiamento (nomeadamente no que concerne o número de assistentes técnicos), mas também, ao 
nível da estabilidade e solidez necessárias para a prossecução dos objectivos propostos. Quanto à 
definição de objectivos, estes não são objecto de acordo, remetendo sempre para dois eixos de 
actuação que se definem como metas quantitativas desligadas do contexto: 

• Cumprir as metas estipuladas pelo patamar de financiamento (patamar B.) 
• Aumentar o rácio de participantes do sector. 

Em 2009 foi implementado, também no CNO, visto que alguns elementos da equipa - coordenador, 
assistente técnico, técnico de diagnóstico e encaminhamento e profissionais RVC - passaram a um 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, o sistema de avaliação de desempenho 
SIADAP. Neste quadro, foram estipulados critérios de avaliação enquadrados, naturalmente, na 
actividade do CNO, remetendo, porém, para os patamares de financiamento e para as metas 
estipuladas pela tutela. Este modelo não contempla a avaliação do desempenho dos formadores que 
têm uma relação contratual de prestação de serviços. Além disso, assenta num grande desfasamento 
com a realidade, sustentando-se mais na ideia de justificação/fundamentação para a não 
concretização dos objectivos do que na adequação dos objectivos ao contexto. Em Dezembro será, 
pela primeira vez, realizada a avaliação do desempenho.  
Internamente, no contexto do CNO, são estabelecidas metas para cada elemento da equipa e a 
análise dos resultados é realizada com o apoio das funções de filtragem que o SIGO disponibiliza.  

ACÇÕES DE MELHORIA 
Não estão ao nosso alcance 

PONTUAÇÃO 
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1 . LIDERANÇA 

1.3 MOTIVA E APOIA AS PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO E SERVE DE 
MODELO 

- Estimula a iniciativa das pessoas, capacidade das pessoas e as atitudes pró-activas 
- Reconhece e premeia os esforços da equipa 
- Partilha regularmente toda a informação relevante com os colaboradores 
- Delega poderes e responsabilidades 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Neste subcritério podemos elencar diferentes tipos de incentivos relacionados com a liderança para 
que remetem. No que diz respeito à direcção e coordenação do CNO destaca-se a presença de um 
reconhecimento informal, baseado em apreciações individuais ou colectivas, associação a projectos 
diversificados de acordo com a valência de cada elemento, participação em acções de formação 
através das quais seja possível divulgar a qualidade do trabalho realizado. Trata-se pois de um tipo de 
incentivo não materializavel que se situa mais na esfera da promoção da motivação. Por outro lado, a 
coordenação partilha, semanalmente, em reuniões de equipa estruturadas e com registo de 
conclusões, toda a informação relevante para os colaboradores. O correio electrónico também se 
constituiu como um meio de comunicação privilegiado. Além disso, direcção e coordenação delegam 
responsabilidades, sequencialmente, em função do perfil de cada elemento da equipa – por exemplo: 
equipa Caf; equipa de projectos de divulgação; equipa de actualização de documentos internos; 
equipa de actualização das fontes de informação tecnológicas e participação na selecção e integração 
dos novos elementos. 
No que diz respeito ao estímulo por parte da liderança, enquanto TP, e apesar da qualidade do 
trabalho desenvolvido, reconhecida por parte da tutela – ANQ – manifestada através de convites a 
vários a elementos da equipa para participação como formadores externos, a verdade é que a equipa 
do CNO não é objecto de evolução na carreira na AP, já que mantém um estatuto de vinculação 
precária, não recebe qualquer espécie de incentivo material nem reconhecimento informal da 
qualidade do trabalho desenvolvido. É um facto incontornável o distanciamento entre a chefia de topo 
– Conselho Directivo do TP – e a equipa do CNO. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Relação estreita entre 
direcção/coordenação/equipa 

 Relação com a chefia de topo 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Divulgar o trabalho do CNO junto da chefia de topo, convidando os vogais do CD para a participação 
em sessões de Júri de certificação. Promover a introdução do CNO no site oficial do TP. Elaborar 
materiais de divulgação de promovam a proximidade interna. 
 

 
PONTUAÇÃO 
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1 . LIDERANÇA 

1.4 GERE AS RELAÇÕES COM O EXTERIOR (ex. NÍVEL POLÍTICO, 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL) 

- Mantém contactos regulares e pró-activos com o exterior 
- Promove a divulgação pública e o reconhecimento do Centro 
- Desenvolve redes de trabalho com as partes interessadas relevantes 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
O CNO, enquanto unidade orgânica mínima, mantém contactos regulares e privilegiados com a ANQ, 
que tem uma representação actualizada do trabalho realizado pelo Centro. Internamente, há 
momentos de divulgação da actividade do CNO, enquadrados nas acções de divulgação e 
apresentação da Escola numa perspectiva geral. O CNO procura alimentar redes de trabalho, quer 
internas, promovendo a articulação entre os diferentes departamentos da Escola (ainda de uma forma 
embrionária) e/ou entre os três CNO tutelados pelo TP. Em 2009, no âmbito de acções de formação 
foi possível divulgar estratégias e resultados. A implementação do CAF também tem contribuído para o 
desenvolvimento de trabalho com partes interessadas e relevantes. 
Contudo, os contactos com o exterior, numa perspectiva macro estrutural, são pouco sustentados na 
medida em que não ancoram num apoio real por parte da tutela – TP. O CNO continua a não fazer 
parte dos planos de divulgação da actividade formativa promovida pelo TP.  
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Capacidade de mobilização interna para a 
concretização de contactos e definição de 
estratégias de divulgação e reconhecimento 
do trabalho do CNO, apesar do 
distanciamento por parte da tutela. 
 
 

 Relação entre o CNO, tutela (TP) e exterior 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Potenciação dos mecanismos de divulgação do TP com proveito para o CNO. Organização de 
actividades que promovam a partilha, a divulgação e a definição de projectos conjuntos. Investimento 
na integração real e operacional do CNO no funcionamento da Escola no seu todo como uma oferta de 
qualificação para profissionais do sector, numa linha da continuidade e formação ao longo da vida.  

 
PONTUAÇÃO 
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2 . PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

2.1 OBTÉM INFORMAÇÃO RELACIONADA COM AS NECESSIDADES 
PRESENTES E FUTURAS DAS PARTES INTERESSADAS 

- Recolhe sistematicamente informação sobre variáveis relevantes tais como: alterações 
sociais, económicas e demográficas 

- Recolhe sistematicamente informação sobre as partes interessadas, respectivas 
necessidades e expectativas 

- Analisa de forma sistemática os pontos fortes e fracos internos e as ameaças e 
oportunidades externas 

- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Capacidade de reflexão, adaptabilidade e 
flexibilidade da equipa e da sua actuação 

 Relação com o exterior e levantamento 
sistemático de variáveis relevantes 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Sistematização da recolha de informação. Registo de estratégias definidas e avaliação do impacto das 
mesmas. Criação de uma rede de contactos que permita aferir as características da população local. 

 
 

PONTUAÇÃO 
 
 

 

EVIDÊNCIAS 
O CNO, na sua relação com o exterior, não tem um plano de registo e sistematização das variáveis, 
sociais, económicas e demográficas da localidade em que se insere. Contudo, ausculta de uma forma 
informal e discute em reunião de equipa, a evolução dos perfis de população que ocorrem ao CNO, 
identificando especificidades, dificuldades, propondo estratégias de resposta e superação. É o caso, 
por exemplo, da alteração de cronogramas dos processos RVCC de nível básico, na sequência da 
percepção do aumento de dificuldades na área das TIC, da fragilidade de vinculação e auto-disciplina 
da população desempregada, no sentido de combater as “desistências” e as inscrições “oportunistas”, 
características de uma parcela da população que vive do rendimento social de reinserção. É também 
de acordo com a tomada de consciência das características da população local, que são concretizadas 
parcerias com entidades formadoras, alargando, assim, o leque de respostas formativas às 
necessidades diagnosticadas. Internamente são criados momentos de reflexão sobre os pontos fracos 
e fortes inerentes à própria equipa, bem como ameaças e oportunidades externas. Não podemos dizer 
que exista uma sistematização especificamente para esta temática, sendo contudo possível identificar, 
quer por via da ordem de trabalhos das reuniões de equipa, quer por via do registo das conclusões, 
momentos de abordagem das temáticas acima referidas, bem como alteração de estratégias de 
intervenção. Finalmente há que salientar dois aspectos centrais, já que, ao longo de 2009 a prioridade 
tem sido, essencialmente, o centramento nas ameaças internas: 

• Instabilidade na constituição da equipa dificultando a eficácia na resposta às solicitações 
externas.  

• Desvinculação de uma localidade com perfis populacionais já devidamente caracterizados para 
um novo território de intervenção na sequência da mudança de instalações. 
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2 . PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

2.2 DESENVOLVE, REVÊ E ACTUALIZA O PLANEAMENTO E A 
ESTRATÉGIA TENDO EM CONTA AS NECESSIDADES DAS PARTES 
INTERESSADAS E OS RECURSOS DISPONÍVEIS 

- Realiza reuniões da equipa técnico-pedagógica com coordenador do Centro Novas 
Oportunidades para este efeito 

- Realiza reuniões da equipa técnico-pedagógica do Centro Novas Oportunidades - 
profissionais de RVC, formadores, administrativos e técnicos de diagnóstico e 
encaminhamento 

- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Como já foi, amplamente, referido existe uma reunião de equipa semanal que é antecedida da partilha 
da ordem de trabalhos e que conta com a presença de todos os elementos da equipa. A reunião 
semanal estrutura-se da seguinte forma:  

• Reunião de subgrupos de trabalho (profissionais, formadores e profissionais + formadores de 
acordo com as sub-equipas estabelecidas), sendo elaborado um ponto da situação 
relativamente ao trabalho desenvolvido, cumprimento de objectivos e metas previamente 
definidos, fundamentação para o seu não cumprimento e sugestões de superação. 

• Reunião geral de equipa com a presença do TDE e assistente técnico quando necessário. 
Além de serem partilhas as conclusões resultantes da reunião dos subgrupos, são abordadas 
questões de ordem estratégica relacionadas com adequação de respostas às solicitações, 
partilha de legislação, revisão de metodologias, organização de equipas, distribuição de 
tarefas, resolução de conflitos, integração dos novos elementos, entre outras.  

Além das reuniões semanais que são mediadas pela coordenação, há ainda, pontualmente reuniões 
gerias com a presença da direcção do CNO e todos os elementos da equipa. Estas reuniões têm como 
objectivo, não só, a partilha das linhas estratégicas e objectivos definidos para o CNO por via do PTP e 
PA, bem como aferição e monitorização do trabalho realizado. Estes encontros não são objecto de 
ordem de trabalhos nem de registo de conclusões. Porém, posteriormente, em reunião interna do CNO 
as reuniões com a direcção são revisitadas e tidas em linha de conta para a estruturação do trabalho 
futuro. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Periodicidade das reuniões. Registo e partilha 
de ordem de trabalhos e conclusões 

 Implementação das decisões estipuladas em 
reunião 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Embora cada reunião se inicie com um ponto da situação relativamente com base no documento de 
conclusões produzido, é ainda necessário mais responsabilização, auto-disciplina, controlo e 
monitorização da implementação das decisões. Sistematizar o “follow up”. Seria interessante, também, 
reflectir, a posteriori, sobre o impacto da sua implementação. 

 
PONTUAÇÃO 
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2 . PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

2.3 IMPLEMENTA O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA EM TODA A 
ORGANIZAÇÃO 

- Implementa o planeamento e a estratégia fixando prioridades, e estabelecendo 
calendários adequados 

- Materializa os objectivos estratégicos e operacionais da organização em planos e 
actividades relevantes 

- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
No pequeno núcleo CNO, são definidas prioridades e estabelecidos calendários adequados à 
especificidade das situações. Esse registo, é efectuado em reunião de equipa. Contudo, as prioridades 
definidas internamente, face à realidade contextual, distanciam-se muitas vezes do Plano de 
Actividades anual que remete apenas para uma abordagem quantitativa associada a patamares de 
financiamento que estão em perfeito desfasamento com a realidade de trabalho de um CNO. 
É feito um acompanhamento da concretização do planeado. Como ao longo de 2009, o CNO tem sido 
objecto de enorme instabilidade ao nível da constituição da equipa, a definição de planos, estratégias e 
prioridades tem de ser sistematicamente aferida e alvo de alterações. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Sistematização, adaptabilidade, flexibilidade, 
criatividade 

 Monitorização da implementação das 
estratégias definidas 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Criar meios de monitorização e avaliação de impacto das estratégias definidas. 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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3 . PESSOAS 

3.1 PLANEIA E GERE OS RECURSOS HUMANOS DE FORMA 
TRANSPARENTE EM SINTONIA COM O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA 

- Cumpre o rácio do número de avaliadores externos requisitados face ao número total 
de adultos certificados 

- Cumpre o rácio do número de elementos para cada função face ao número total de 
adultos inscritos 

- Gere o recrutamento e desenvolvimento das carreiras em sintonia com o planeamento 
e a estratégia 

- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Estando o CNO da EHTL no patamar B, seriam esperadas 472 certificações (3 avaliadores externos). O 
CNO depara-se com a dificuldade na selecção de avaliadores externos (que são considerados 
elementos da equipa), uma vez que a lista existente é insuficiente face à dimensão da rede de Centro 
Novas Oportunidades. No entanto, e tendo em conta que o CNO não atingirá este patamar (ficando-se 
aproximadamente pelas 210 certificações), o rácio de avaliadores externos será cumprido. No que 
concerne ao rácio do número de elementos para cada função, o CNO da EHTL cumpre a legislação em 
todas as áreas, com excepção da figura do administrativo, que representa um elemento em lugar dos 
dois propostos pelo regulamento. 
Relativamente ao recrutamento e desenvolvimento das carreiras em sintonia com o planeamento e a 
estratégia, o mesmo não se constitui como responsabilidade do CNO, mas sim dos Serviços Centrais 
do TdP. Deverá, também ter-se em linha de conta que, internamente, não existe a noção de carreira, 
já que, apesar de alguns elementos da equipa serem objecto de avaliação do desempenho, não estão 
integrados em qualquer carreira (por exemplo AP). Apesar disso, são tidos em conta os objectivos 
individuais de construção autónoma do percurso formativo de cada elemento. 
Ao nível de planeamento, o CNO da EHTL rege-se pelo Plano de Actividades (documento integrado no 
projecto técnico-pedagógico da EHTL) e pelo PEI (Sigo). 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Capacidade de adaptação 
Capacidade de auto-motivação 
Disponibilidade, por parte dos elementos da 
equipa, no investimento para a construção 
das suas próprias carreiras  

 Contratação de avaliadores externos 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Relativamente ao desenvolvimento das carreiras, seria necessário promover mais a participação dos 
elementos da equipa em formações. Não está ao alcance do CNO promover a integração dos 
elementos da equipa na carreira da AP 
Agendamento de júris a longo prazo. 

 
PONTUAÇÃO 
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3 . PESSOAS 

3.2 IDENTIFICA, DESENVOLVE E USA AS COMPETÊNCIAS DAS PESSOAS, 
ARTICULANDO OS OBJECTIVOS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS 

- A política de formação do CNO tem em conta as necessidades e expectativas das 
pessoas 

- O CNO promove e organiza formações em temáticas relevantes para a sua actividade 
- A formação é partilhada pelas pessoas 
- São reconhecidos perfís de competências e há delegação de competências com base 

nesses perfís 
- Determina o nível de desempenho desejável tornado-o atingível e realista para cada 

pessoa 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Adaptabilidade e flexibilidade 
Auto-motivação 

 Formação 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Planeamento da formação e encontros inter-CNO 

 
PONTUAÇÃO 
 
 

 

EVIDÊNCIAS 
No CNO da EHTL não existe plano de formação no que concerne às necessidades e expectativas dos 
seus elementos. Porém, sempre que existem formações, nomeadamente organizadas pela ANQ ou por 
outros CNO, é política da coordenação escalonar a presença de elementos da equipa para que todos 
possam usufruir deste tipo de oferta. Em 2009, os únicos momentos de encontro inter-CNO foram as 
reuniões de acompanhamento da ANQ, as reuniões de acompanhamento referentes ao CAF e as 
acções de formação inseridas no plano de formação organizado pela ANQ. Este ano, a equipa do CNO 
teve disponibilidade para participar nestas acções, tendo partilhado metodologias, dúvidas, estratégias 
de superação de dificuldades. Devido à turbulência do ano de 2009, não nos foi possível promover 
acções relevantes para a actividade de todos. 
Na delegação de tarefas, os perfis de competências são reconhecidos. As tarefas e responsabilidades 
são distribuídas em concordância com as características de cada um dos elementos. A preocupação 
com este aspecto, prende-se com o facto de ser uma prioridade para o CNO a motivação e 
rentabilização dos recursos humanos. Existe, também, um manual de procedimentos internos do CNO, 
que evidencia as funções de todos os elementos da equipa, de forma a facilitar a integração de novos 
elementos, e mesmo para identificar de forma eficaz o que compete a cada um deles. Esse documento 
é revisto anualmente. O desempenho é monitorizado internamente através do SIGO, que permite 
realizar uma análise quantitativa e qualitativa de cada elemento da equipa, bem com através da grelha 
de gestão de PRA’s (documento interno) e das reuniões de equipa. Internamente foram criados de 
objectivos alcançáveis, para cada elemento de modo a que possa ser feita uma avaliação da 
produtividade e desempenho. Alguns membros da equipa (internos já atrás referidos) são alvo de 
avaliação do desempenho. (SIADAP) 
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3 . PESSOAS 

3.3 ENVOLVE AS PESSOAS ATRAVÉS DO DIÁLOGO E DA DELEGAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADES 

- Promove uma cultura de diálogo e de comunicação aberta 
- Envolve os colaboradores no desenvolvimento de planos e estratégias e 

implementação de acções de melhoria 
- Envolve os colaboradores na definição de objectivos relacionados com o seu próprio 

trabalho 
- Incentiva o trabalho de equipa 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
A realização de reuniões de equipa com uma periodicidade semanal, constitui-se como um momento, 
por excelência, de dinamização do diálogo e comunicação aberta no seio da equipa. É nas reuniões, 
que a equipa discute situações relacionadas com a prática do CNO, bem como outros assuntos que 
sejam pertinentes para o bom funcionamento do mesmo e satisfação dos elementos da equipa. Para 
além destes encontros, a equipa recorre regularmente à comunicação on-line para a troca de 
informação. No que diz respeito ao desenvolvimento de planos e estratégias, o CNO está envolvido na 
criação destas mesmas estratégias para o cumprimento do Plano de Actividades, nomeadamente 
através de instrumentos de mediação já existentes, criação de cronogramas e gestão de Adultos 
inscritos no CNO. Os elementos da equipa têm autonomia, dentro dos parâmetros pré-definidos, 
criar/modificar instrumentos, assim esses sejam mais eficazes. Têm, também, autonomia (dentro dos 
mesmos parâmetros) de gerir os cronogramas do processo. Estas decisões são discutidas e acertadas 
em reunião de equipa com o objecto de uniformizar o procedimento de todos os elementos. 
Os objectivos colectivos e individuais, definidos internamente, são os únicos que estão ao alcance da 
equipa do CNO. O trabalho de equipa é também reforçado com reuniões pontuais individuais entre o 
coordenador e elementos da equipa. Os aspectos focados nesses encontros são registados e tidos em 
linha de conta na estruturação do trabalho em equipa. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Reuniões estruturadas com consequente 
monitorização do trabalho. 

 Avaliação do impacto da implementação de 
acções determinadas em reunião. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Follow-up das estratégias acordadas. 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

4.1 DESENVOLVE E IMPLEMENTA RELAÇÕES DE PARCERIA RELEVANTES 

- Estabelece protocolos com entidades certificadoras 
- Estabelece protocolos com entidades parceiras para a captação de público para 

processos de aumento de qualificações 
- Estabelece protocolos para o desenvolvimento da actividade em itinerância 
- Estabelece protocolos com entidades formadoras 
- Monitoriza regularmente as parcerias 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
O CNO possui um conjunto de relações de parceria com diversas entidades com as quais desenvolve e 
implementa, de acordo com objectivos diferenciados, acções articuladas com as necessidades 
internas: 

• Captação de público – protocolo com o Centro de Emprego local (IEFP - Centro de Emprego 
de Picoas)  e empresas (I.S.S., Biocol). 

• Captação de público do sector da hotelaria e restauração - entidades hoteleiras (Grupo 
ACCOR, 

• Viagens Abreu, Grupo Ibersol). 
• Expansão da actividade do CNO – pareceria informal com a EHTEstoril 
• Alargamento da oferta formativa - protocolos formais (CECOA e a Escola EB2,3 Marquesa de 

Alorna) e, num plano informal, relações estreitas com a Escola Secundária Eça de Queirós, 
Escola Secundária D. Dinis, Sta. Casa da Misericórdia de Lisboa, Citeforma, Centro de 
Formação Profissional para o Sector Alimentar, entre outras.  

Estas parcerias são regularmente monitorizadas, uma vez que as entidades parceiras solicitam, 
frequentemente, que lhes seja transmitido o ponto da situação relativamente aos seus colaboradores. 
Existem bases de dados internas com toda a informação sistematizada, bem como, dossiers de grupo 
com o registo do itinerário percorrido por cada candidato. Esta documentação permite-nos dar 
resposta célere às solicitações dos parceiros. Por sua vez, Centro solicita a actualização da oferta 
formativa às entidades formadoras e procura junto das mesmas promover a estruturação de novas 
dimensões de parceria. 
Sendo este CNO uma entidade certificadora, não se justifica a existência  de protocolos de parceria 
com entidades deste tipo. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
As parcerias estruturadas na zona das Olaias 
Boa capacidade relacional dos elementos da 
equipa. 

 Criação de uma nova rede de parcerias locais 
(novas instalações) capaz de dar resposta às 
necessidades do público-alvo deste Centro. 
Articulação interna. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Levantamento da oferta local. Dinamização de novos contactos celebração de novas parcerias. 
Reuniões internas e criação de uma abordagem coerente e una ao mercado. 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

4.2 DESENVOLVE E IMPLEMENTA PARCERIAS COM OS ADULTOS 

- Ausculta os adultos recolhendo ideias, sugestões e reclamações 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
Não existe nenhum instrumento formal de recolha de ideias, sugestões e reclamações dos adultos. É 
feita uma recolha informal de alguns textos reflexivos elaborados pelos mesmos, nos quais são tecidas 
considerações e feita uma reflexão acerca do modo como decorreu o processo RVC. Foi criado um 
blog com o objectivo de fomentar a partilha de ideias e reflexões entre a equipa e os adultos. 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Incentivo à produção de textos reflexivos 
sobre o processo RVC. 
 

  
Formalização da recolha da opinião dos 
adultos em todas as etapas dos processos-
chave. 
 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Actualização do blog do CNO 
Criação de instrumentos de aferição que permitam um tratamento e análise. 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

4.3 GERE OS RECURSOS FINANCEIROS 

... Análise noutro eixo 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
A gestão dos recursos financeiros não faz parte das competências do CNO, estando a cargo, em 
primeira instância da EHTL e, num segundo momento, do Turismo de Portugal. 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

4.4 GERE O CONHECIMENTO E A INFORMAÇÃO 

- Utilização do SIGO como sistema único de informação e gestão da rede de Centros 
Novas Oportunidades 

- Formaliza e documenta os fluxos de comunicação interna (entre a equipa e os 
adultos) 

- Partilha e promove o intercâmbio de informação com entidades parceiras 
- Promove a criação de recursos e de instrumentos formativos e a respectiva partilha 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
A equipa do CNO procura potenciar o sistema SIGO fazendo uma utilização do mesmo em tempo real. 
Este sistema de informação é complementado com outras bases de dados internas que se constituem 
como instrumentos de suporte ao SIGO e aos processos-chave.  
A comunicação entre a equipa e os Adultos é formalizada na etapa de ADE através do preenchimento 
da ficha do participante e da elaboração do relatório de encaminhamento. No caso de o Adulto ser 
encaminhado para processo RVCC, é assinado o contrato de formalização da entrada em processo 
RVC. Ao longo da fase reconhecimento, privilegiamos o email como meio de comunicação à distancia, 
bem como a utilização de documentos de auto regulação do trabalho dos Adultos. Aquando do 
encaminhamento ou certificação é elaborado o Plano Pessoal de Qualificação (PPQ) ou o Plano de 
Desenvolvimento Pessoal, documentos de estruturação da continuidade do percurso dos adultos. 
A partilha de informação com entidades parceiras é uma realidade que se materializa nos encontros 
inter-CNO (por exemplo, reuniões de acompanhamento e CAF), nas acções de formação em que 
participam alguns elementos desta equipa como formadores externos da ANQ, no feedback que 
solicitamos às entidades formadoras para onde são encaminhados Adultos, na informação que 
procuramos recolher junto de entidades de acção social de modo a organizarmos os processos-chave 
de acordo com a especificidade e necessidades dos adultos.  

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Criatividade e capacidade de relacionamento 
inter-pessoal 

 Intercâmbio de informação com entidades 
parceiras. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Criação de momentos de partilha com parceiros – Reuniões, seminários – com convite a entidades e 
pessoas relevantes para a +área de conhecimento. 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

4.5 GERE OS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Desenvolve uma política integrada de gestão das tecnologias em articulação com os 
objectivos estratégicos e operacionais da organização 

- Procede ao registo e organização da informação utilizando sistematicamente o SIGO 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
As presentes instalação estão muito bem equipadas do ponto de vista tecnológico, podendo ser 
enumeradas as seguintes evidências quanto à sua gestão de acordo com os objectivos estratégicos e 
operacionais da organização: 

• A sessão de acolhimento pode ser feita em anfiteatro com recurso a data-show. 
• As sessões de reconhecimento para a área das TIC são realizadas na sala de informática das 

EHTL. 
• Uma das boxes de atendimento individual dispõe de PC.  
• Foi criado um blog para partilha de informação. 
• Na comunicação interna é utilizado o Outlook como plataforma de gestão da informação (quer 

entre a equipa, quer ente a equipa e Adultos), bem como o Office comunicator. 
• Acesso à bolsa de formadores do TdP 
• Registo de dados no SIGO em tempo real. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Condições técnicas para todos os elementos 
da equipa e para acompanhamento aos 
Adultos. Gestão integrada dos recursos 
tecnológicos disponíveis no CNO e EHTL. 

 e-learning com Adultos 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Criação de uma plataforma moodle 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

4.6 GERE OS RECURSOS MATERIAIS 

- Adequação dos espaços para o acolhimento dos adultos 
- Adequação dos espaços para o diagnóstico/triagem 
- Adequação dos espaços para sessões de reconhecimento e de trabalho individual 
- Adequação de espaços e equipamentos às necessidades da actividade com os adultos 
- Adequação dos espaços utilizados em itinerância às diversas dimensões de 

intervenção 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
A mudança de instalações da EHTL e CNO traduziu-se num upgrade muito significativo, em ternos de 
recursos físicos e materiais. No que diz respeito às sessões de reconhecimento, estas têm lugar nas 
salas de aula da Escola e/ou Anfiteatro que apresentam excelentes condições físicas e tecnológicas. 
Porém, não existe um espaço exclusivo para a organização de sessões de diagnóstico e 
encaminhamento com o recolhimento e privacidade requerida para esta etapa. Em alternativa é 
utilizada a sala de reuniões, ou salas dos directores de turma, da formação inicial. Há também espaços 
de trabalho individual com possibilidade de utilização do PC. Os espaços de espera são também muito 
confortáveis permitindo ao Candidato tomar contacto com diferentes tipos de leitura (PNL nos CNO). 
O espaço físico utilizado nas actividades de itinerância, nomeadamente na sessão de acolhimento, é 
adequado. A sala destinada às sessões de diagnóstico e encaminhamento é, também, ajustada às 
necessidades, tendo, todavia, que ser articulada a sua utilização com a presença de outros técnicos, 
uma vez que é o único gabinete existente. Já no que concerne as sessões de reconhecimento o 
espaço revela-se exíguo, com capacidade máxima para 7 candidatos. A marcação de salas afectas à 
formação inicial da EHTE é uma possibilidade que atenua esta carência. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Boas condições físicas e materiais. 
 
 
 

 Gestão da disponibilidade das salas tanto em 
Lisboa como no Estoril. 
Polivalência das salas 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Articulação com a formação inicial no sentido de sistematizar a partilha do espaço físico. Colocação de 
quadros nas salas de reuniões da EHTl de modo a que possam ser utilizadas em situação de formação. 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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5 . PROCESSOS 

5.1 IDENTIFICA E CONCEBE OS PROCESSOS CHAVE 

- Identifica, descreve e documenta os processos chave (fluxograma do processo) 
- Define indicadores de processo (padrões de referência para a qualidade constantes na 

Carta da Qualidade) 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
No âmbito da estrutura do nosso CNO, consideramos os seguintes processos chave: 

1. Acolhimento/ Diagnóstico/ Encaminhamento  
2. Processo RVCC 

 Ambos os processos são materializados nos fluxogramas da Carta de Qualidade da ANQ que define os 
padrões de referência para a qualidade através dos indicadores. Internamente, são criados 
cronogramas de actuação que reproduzem a dimensão funcional dos fluxogramas referidos. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Boas competências técnicas e científicas no 
processo de ADE e RVCC.  
Forte acompanhamento individual dos 
candidatos e rigor na aplicação dos processos. 

 RVCC: articulação mais fluida e eficaz entre 
profissionais e formadores e maior 
participação destes últimos na fase de 
reconhecimento e balanço de competências.  
ADE: encaminhamento para ofertas 
formativas. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Actualização dos cronogramas e estabelecimento de parcerias com entidades formadoras locais.  

 
PONTUAÇÃO 
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5 . PROCESSOS 

5.2 IDENTIFICA E CONCEBE OS PROCESSOS DE SUPORTE 

- Identifica, descreve e documenta os processos de suporte (fluxograma do processo) 
- Define indicadores de processo (padrões de referência para a qualidade constantes na 

Carta da Qualidade) 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Considerámos os seguintes processos de suporte os seguintes: 

• SIGO; 
Institucionais / exógenos: 

• Legislação; 
• Orientações técnicas; 
• Carta de Qualidade; 

• Instrumentos de mediação; 
Internos / endógenos 

• Cronogramas do processo RVCC; 
• Manual de procedimentos; 
• Base de dados interna (execução física e servidor da EHTL/CNO); 
• Reuniões de equipa. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Investimento na melhoria de um 
funcionamento mais eficaz tanto em 
processos de suporte exógenos, como 
endógenos ao CNO. 

 Comunicação com ANQ (processos de suporte 
exógenos) e Comunicação interna  - TP  e 
equipa CNO; liderança. (processos de suporte 
endógenos) 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Reflexão alargada com todos os intervenientes dos processos de suporte endógenos e consequentes 
medidas de gestão mais eficazes. 

 
PONTUAÇÃO 
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5 . PROCESSOS 

5.3 GERE E MELHORA OS PROCESSOS CHAVE 

- Designa responsáveis pela gestão dos processos 
- Identifica e estabelece prioridade para melhorar os processos 
- Comunica qualquer alteração aos processos às partes interessadas 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
São definidos responsáveis pela gestão de cada um dos processo-chave de acordo com a função de 
cada um dos elementos. Dentro da equipa foram criadas sub-equipas que se responsabilizam pela 
operacionalização do Processo RVCC.   
A etapa de ADE é da responsabilidade de TDE, em articulação com a coordenação e assistente 
técnico.  
Em reunião de equipa, semanalmente, são definidas prioridades tendo em vista a melhoria dos 
processos para todas as partes interessadas. Todas as alterações são registadas por escrito. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Delegação de tarefas por parte da 
coordenação  

 Follow up das tarefas delegadas. 
Gestão de conflitos. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Criação de instrumentos formais que permitam a monitorização das alterações implementadas, 
eficácia da delegação de tarefas, identificação de situações de insatisfação ou conflito. 

 
PONTUAÇÃO 
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5 . PROCESSOS 

5.4 GERE E MELHORA OS PROCESSOS DE SUPORTE 

- Designa responsáveis pela gestão dos processos 
- Identifica e estabelece prioridade para melhorar os processos 
- Comunica qualquer alteração aos processos às partes interessadas 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Considerámos como evidências o esforço feito no sentido de melhorar “ferramentas” internas de 
organização e gestão relacionadas com os processos de suporte endógenos: 

• Bases de dados internas 
• Trabalho no SIGO em tempo real 
• Mecanismos de resposta rápida ao candidato 
• Criação do manual de procedimentos 
• Uniformização dos instrumentos de mediação 
• Adaptação às linhas orientadoras presentes nos roteiros estruturantes publicados pela ANQ 
• Adaptação de cronogramas 
• Sistematização das reuniões de equipa e registo de resultados/conclusões 

 
 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Reflexibilidade 
Criatividade 
Produtividade 
 
 
 
 

 Processo RVCC  
Etapa ADE  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Processo RVCC – Etapa da Validação e certificação -  Melhoria dos instrumentos de acompanhamento 
destas etapas. 
ADE – Encaminhamento de acordo com o perfil independentemente do parecer do candidato, caso 
este contrarie, o parecer do técnico. Acompanhamento das Certificações parciais (PPQ) 
 

 
PONTUAÇÃO 
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6 . RESULTADOS ORIENTADOS PARA O ADULTO 

6.1 RESULTADOS DE AVALIAÇÕES DOS ADULTOS 

- Clareza e adequação da informação prestada 
- Eficácia da resposta fornecida ao adulto relativamente à sua possibilidade de 

qualificação 
- Diversidade e abrangência da informação prestada nas sessões 
- Sugestão CNO 

 Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
As sessões de esclarecimento/ Acolhimento são estruturadas, tendo como base, o conjunto de 
questões que os Adultos se costumam colocar relativamente ao funcionamento de um CNO. Desta 
forma, com o apoio de um PPT que também se encontra disponível no Blog, apresentamos soluções 
que permitam levar os candidatos a encarar o aumento da sua qualificação escolar como uma 
verdadeira possibilidade. Ao longo da etapa de ADE, são realizadas entrevistas individuais, onde a par 
da identificação do perfil e em função do mesmo são apresentadas diferentes ofertas de qualificação, 
bem como condições de acesso, local, horários, planos curriculares, duração dos cursos. A Ficha do 
Participante, bem como os relatórios de encaminhamento, concentra toda esta informação. Quando os 
candidatos são encaminhados para RVCC, e após certificação, podem também recorrer ao apoio e 
orientação do CNO no sentido de concretizar o proposto nos instrumentos de continuidade (PPQ e 
PDP). No que concerne a presença de evidências, podemos considerar a recolha de testemunhos 
reflexivos por parte dos adultos que foram encaminhados para RVCC. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Atendimento personalizado e qualidade da 
equipa técnico-pedagógica 

 Recolha formal e cientifica de informação 
sobre a avaliação que os Adultos fazem de 
todas as etapas do processo. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Criação de instrumentos de avaliação intercalares – final da etapa de ADE, Encaminhamento para 
RVCC, eixo do reconhecimento, eixo da validação, eixo da certificação, impacto 6 meses após 
certificação. 
 

 
PONTUAÇÃO 
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6 . RESULTADOS ORIENTADOS PARA O ADULTO 

6.2 INDICADORES DAS MEDIDAS ORIENTADAS PARA OS ADULTOS 

- Proporção de horário pós-laboral no período de funcionamento do CNO 
- Horário obrigatório de funcionamento 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
A equipa tem 4 profissionais RVC e todos eles efectuam, pelo menos, um pós-laboral por semana. Os 
formadores acompanham os cronogramas construídos pelos profissionais. Os Sábados também são 
uma oferta real tanto para Lisboa como para a itinerância no Estoril. O Horário de funcionamento 
obrigatório consta no SIGO, estando o CNO aberto ao público, todos os dias úteis entre as 8.30 da 
manhã e as 22.30 da noite. O assistente técnico, que efectua o atendimento ao público em geral, está 
presente diariamente entre as 9.00 e as 17.00. Podem, contudo, existir grupos de trabalho com 
marcações fora deste horário. No Estoril, os atendimentos individuais e as sessões de grupo, são 
efectuados apenas com marcação prévia e as inscrições são realizadas na secretaria da EHTE, em 
horário de expediente regular. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Oferta diversificada de horários. 
 

 Presença do assistente técnico em horário 
pós-laboral e hora do almoço. Gestão de faltas 
e presenças dos candidatos. Avaliação formal 
do nível de satisfação dos candidatos 
relativamente à oferta de horários. 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Escalonamento do horário do assistente técnico. Implementação de regulamentação mais assertiva 
para gestão de faltas/presenças dos candidatos contactados. Criação de instrumentos de medição do 
nível de satisfação relacionada com o aspecto da oferta horária. 

 
PONTUAÇÃO 
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7 . RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

7.1 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES DA SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO DAS 
PESSOAS  

- Resultados relativos à satisfação do desempenho global da organização  
- Resultados relativos à satisfação com a gestão e sistemas de gestão 
- Resultados relativos à satisfação com as condições de trabalho 
- Sugestão CNO 

 Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
NO que respeita à satisfação do desempenho global da organização é importante referir que a mesma 
está hierarquizada em 3 níveis: 

• O Turismo de Portugal fez um grande investimento para a formação do sector do turismo, 
bem como, na renovação do parque escolar; 

• A EHTL vê reforçada a sua estrutura em termos físicos e promocionais, começando a 
interiorizar o CNO como parte do seu projecto técnico-pedagógico interno; 

• O CNO beneficia do investimento (visível a nível físico), do refreshment global e da 
representação social do TdP, apesar de manter uma organização interna muito autónoma. 

Ao nível da satisfação com a gestão e sistemas de gestão, é importante mencionar que existe um 
grande hiato entre as necessidades concretas do CNO e as respostas dadas pela tutela TdP (sistema 
de gestão característico da Administração Pública). 
A satisfação com as condições de trabalho foi mensurável através de momentos de reflexão individual, 
que resultaram em afirmações de muito agrado, devido à mudança Olaias-Campo de Ourique. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
Muito boas condições de trabalho. 
 

 Monitorização formal dos resultados 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Criação de instrumentos formais, momentos para avaliar de uma forma sistematizada o desempenho e 
satisfação dos elementos da equipa. 
 

 
PONTUAÇÃO 
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7 . RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

7.2 INDICADORES DE RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

- Indicadores relativos à satisfação (ex. níveis de absentismo ou doença; número de 
reclamações) 

- Indicadores relativos ao desempenho (ex. medidas de produtividade; resultados de 
avaliações) 

- Indicadores relativos ao desenvolvimento de competências (taxas de participação e de 
sucesso em actividades de formação) 

- Indicadores relativos à motivação e envolvimento (ex. taxas de resposta a inquéritos 
de pessoal, participação em grupos internos de discussão) 

- Sugestão CNO 

 Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Para nos referirmos aos níveis de absentismo ou doença, é necessário clarificar que a equipa do CNO 
integra dois tipos de contratação:  

• Contratos a termos resolutivo certo - coordenadora, técnica de diagnóstico e encaminhamento 
e profissionais. 

• Contratos anuais de prestação de serviços – formadores 
 Desta forma, o primeiro grupo é alvo de avaliação do desempenho por via do SIADAP. Porém os 
indicadores de desempenho, satisfação, motivação, participação são objecto de reflexão interna, para 
toda a equipa, apoiando-se também na informação disponibilizada através do SIGO e dos documentos 
internos de registo da execução física que é actualizado regularmente. 
Ao nível da insatisfação, esta análise é feita, não só, através da comunicação directa e oral, mas 
também através de documentos pontuais escritos por alguns elementos da equipa (indicadores 
subjectivos). Ao nível da participação e sucesso em actividades de formação, foi registada uma adesão 
de 100% às propostas. A motivação e envolvimento são mensuráveis com a intervenção espontânea 
dos elementos da equipa em grupos internos de discussão. 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Auto-responsabilização 

 Sistematização e monitorização dos 
indicadores 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
Sistematizar os resultados dos encontros. 
Monitorizar e avaliar as acções de partilha interna implementadas, além do momento de reunião de 
equipa. 

 
PONTUAÇÃO 
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8 . IMPACTO NA SOCIEDADE 

8.1 PERCEPÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS RELATIVAMENTE AOS 
IMPACTOS SOCIAIS 

- Percepção relativamente à credibilidade geral do CNO 
- Percepção quanto à receptividade e transparência do CNO 
- Tendência dos artigos/comentários da imprensa/comunicação social 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
Quanto aos critérios acima enunciados, podemos elencar as seguintes evidências relacionadas com a 
percepção de transparência e credibilidade do CNO. 

• Convites endereçados pela tutela (ANQ) a alguns elementos da equipa para participarem em 
acções de formação nacionais no âmbito da formação das equipas dos CNO. 

• Apreciação e avaliação por parte dos avaliadores externos sobre o trabalho desenvolvido pelo 
CNO 

• Protocolos e parcerias sugeridos pela ANQ com outras entidades (Ibersol, ANQ, Hotéis 
Amazónia) 

• Visita de elementos de outros CNOs para observação das metodologias de trabalho 
implementadas pelo CNO 

• Retorno de Adultos para inscrição no nível de qualificação superior 
• Reflexões escritas por Adultos valorizando a exigência do trabalho realizado  

Até ao momento, o CNO não foi objecto de artigos e comentários emitidos pela comunicação social. 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
Credibilidade do CNO 
 
 
 
 

 Divulgação do CNO junto dos órgãos de 
comunicação social.  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Concretização de seminários, cerimónias de entregas de diplomas, sessões de trabalho, divulgação de 
estudos, gravação de testemunhos, divulgando junto da comunicação social. Integrar a marca TdP 
como meio de prestígio e sensibilização dos órgãos de comunicação social, tornando, deste modo, o 
CNO mais visível. 
 

 
PONTUAÇÃO 
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8 . IMPACTO NA SOCIEDADE 

8.2 INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL ESTABELECIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO 

- Relações com entidades relevantes, grupos e associações representativas 
- Indicadores relativos ao desempenho (ex. medidas de produtividade resultantes de 

avaliações) 
- Intercâmbio profícuo de conhecimento e informação com outros CNO 
- Sugestão CNO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
Até ao momento, e apesar da rede de relações já dinamizadas pela EHTL com entidades do sector, o 
CNO ainda não conseguiu criar uma rede de relações sólida com entidades relevantes, especialmente 
para o sector da hotelaria e restauração. Existe todavia um intercâmbio profícuo de conhecimentos e 
informação com outros CNOs e entidades formadoras, tal como já foi referido no sub-critério 4.5 que 
se concretiza na presença em encontros com: Citeforma, IEFP Seixal, Escola Secundária de Algueirão, 
CNO da Escola Secundária de Cacilhas, bem como em reuniões de acompanhamento promovidas pela 
ANQ/DREL e CAF- 
Não temos dadso que nos permitam avaliar os indicadores de desempenho 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 Dinamização dos fluxos internos de 
informação. 
Contactos com o exterior – unidades 
hoteleiras, associações, sindicatos 
Avaliação de impacto 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
Definição de uma estratégia interna que potencie os fluxos de informação e de potenciais candidatos 
ao CNO. Divulgação do CNO junto de entidades do sector. 
Criação de um documento formal que permita a obtenção de dados sobre o impacto do aumento do 
nível de escolaridade no percurso de vida dos candidatos do CNO (6 meses após a certificação). 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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9 . RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO 

9.1 RESULTADOS ADULTOS 

- Percentagem de adultos encaminhados 
- Percentagem de adultos encaminhados para respostas educativas ou formativas 

externas ao CNO 
- Certificação de competências (básico): percentagem de adultos com certificação total 
- Certificação de competências (secundário): percentagem de adultos com certificação 

total 
- Certificação de competências (básico): percentagem de adultos com certificação 

parcial 
- Certificação de competências (secundário): percentagem de adultos com certificação 

parcial 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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9 . RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO 

9.2 RESULTADOS CNO 

- Intervalo de tempo médio entre a inscrição e o diagnóstico 
- Intervalo de tempo médio entre o diagnóstico e o encaminhamento  
- Percentagem de sessões individuais de nível básico 
- Percentagem de sessões individuais de nível secundário 
- Percentagem de adultos que frequenta formação complementar 
- Duração média de formação complementar  
- Percentagem de transferências 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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QUADRO RESUMO PONTUAÇÃO CRITÉRIOS E SUB-CRITÉRIOS 

 

CRITÉRIOS / SUBCRÍTERIOS PONTUAÇÃO 

Critérios de Meios 0 1 2 3 4 5 

1 . LIDERANÇA            

1.1 orienta a organização desenvolvendo a visão, 
missão e valores        

1.2 desenvolve e implementa um sistema de 
gestão da organização, do desempenho e da 
mudança 

       

1.3 Motiva e apoia as pessoas da organização e 
serve de modelo        

1.4 Gere as relações com o exterior (ex. nível 
político, administração central, administração 
regional) 

       

5. Gestão dos Processos       

2 . PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA        

2.1 Obtém informação relacionada com as 
necessidades presentes e futuras das partes 
interessadas 

      

2.2 Desenvolve, revê e actualiza o planeamento e 
a estratégia tendo em conta as necessidades das 
partes interessadas e os recursos disponíveis 

      

2.3 Implementa o planeamento e a estratégia em 
toda a organização       

3. PESSOAS       

3.1 Planeia e gere os recursos humanos de forma 
transparente em sintonia com o planeamento e a 
estratégia 

      

3.2 Identifica, desenvolve e usa as competências 
das pessoas, articulando os objectivos individuais 
e organizacionais 

      

3.3 Envolve as pessoas através do diálogo e da 
delegação de responsabilidades       

4. PARCERIAS E RECURSOS       

4.1 Desenvolve e implementa relações de 
parceria relevantes       

4.2 Desenvolve e implementa parcerias com os 
adultos       

4.3 Gere os recursos financeiros        

4.4 Gere o conhecimento e a informação        

4.5 Gere os recursos tecnológicos        

4.6 Gere os recursos materiais        
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CRITÉRIOS / SUBCRÍTERIOS PONTUAÇÃO 

5. PROCESSOS        

5.1 Identifica e concebe os processos chave        

5.2 Identifica e concebe os processos de suporte           

5.3 Gere e melhora os processos chave        

5.4 Gere e melhora os processos de suporte        

Critérios de Resultados      5 

6. RESULTADOS ORIENTADOS PARA O 
ADULTO        

6.1 Resultados de avaliações dos adultos        

6.2 Indicadores das medidas orientadas para os 
adultos        

7. RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS        

7.1 Resultados das medições da satisfação e 
motivação das pessoas        

7.2 Indicadores de resultados relativos às pessoas        

8. IMPACTO NA SOCIEDADE        

8.1 Percepções das partes interessadas 
relativamente aos impactos sociais        

8.2 Indicadores de desempenho social 
estabelecidos pela organização        

9. RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO        

9.1 Resultados adultos       

9.2 Resultados CNO        

Legenda Critérios de Meios 
0 – Ausência de evidências 
1 – Iniciativa planeada 
2 – Iniciativa planeada e implementada 
3 – Iniciativa planeada, implementada e avaliada 
4 – Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista 
5 – Iniciativa planeada, implementada, avaliada, revista e integrada 

Legenda Critérios de Resultados 
0 – Não há resultados 
1 – Resultados com tendência estável e negativa 
2 – Resultados modestos 
3 – Resultados consideráveis 
4 – Resultados excelentes e comparados internamente 
5 – Resultados excelentes e comparados internamente e externamente 
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QUADRO RESUMO CRITÉRIOS 
 
 

1 . LIDERANÇA 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
 
 

 

http://auto-avaliacao.com/cno/imprimir_relatorio.htm#1#1�
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2 . PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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3 . PESSOAS 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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4 . PARCERIAS E RECURSOS 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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5 . PROCESSOS 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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6 . RESULTADOS ORIENTADOS PARA O ADULTO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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7 . RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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8 . IMPACTO NA SOCIEDADE 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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9 . RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO 

Considerando as evidências recolhidas 
 
EVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS FORTES  ÁREAS DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACÇÕES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 

 
PONTUAÇÃO 
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QUADRO RESUMO PONTUAÇÃO CRITÉRIOS 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Critérios de Meios 0 1 2 3 4 5 

1 . LIDERANÇA          

2 . PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA          

3. PESSOAS          

4. PARCERIAS E RECURSOS          

5. PROCESSOS          

Critérios de Resultados 0 1    5 

6. RESULTADOS ORIENTADOS PARA O ADULTO          

7. RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS          

8. IMPACTO NA SOCIEDADE          

9. RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO           

Legenda Critérios de Meios 
0 – Ausência de evidências 
1 – Iniciativa planeada 
2 – Iniciativa planeada e implementada 
3 – Iniciativa planeada, implementada e avaliada 
4 – Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista 
5 – Iniciativa planeada, implementada, avaliada, revista e integrada 

Legenda Critérios de Resultados 
0 – Não há resultados 
1 – Resultados com tendência estável e negativa 
2 – Resultados modestos 
3 – Resultados consideráveis 
4 – Resultados excelentes e comparados internamente 
5 – Resultados excelentes e comparados internamente e externamente 
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ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CNO - EHTL 

 

 2009/2010  

  

Plano de Acções de Melhoria 

  
 

  CNO - EHTL 



CNO - EHTL 

 

 

1   

 
 

1. CRITÉRIO DE MEIOS – LIDERANÇA 

• Áreas de melhoria 
 

- 
- 

Proximidade topo/base 

 
Relação CNO / TdP / Exterior 

• Acção de melhoria 
 

- 
Desenvolver acções que proporcionem uma relação comunicacional mais fluida entre a liderança de 
topo, o CNO e o exterior. 

Identificação sumária 

- 
Promover a comunicação entre a chefia de topo, o CNO e os agentes exteriores, de modo a dinamizar 
uma relação de proximidade. 

Objectivos 

- 
Encontros presenciais entre a equipa do CNO e a chefia de topo (responsáveis pelo departamento de 
formação do TdP). 

Meios/processos 

Convite aos parceiros locais pata participação em sessões públicas  
Materiais de divulgação de promovam a proximidade interna e externa. 
- 

 Marcação de encontros semestrais com as chefias (TDP), para partilha da actividade 
desenvolvida pelo CNO nas suas diferentes dimensões.  

Metodologia 

 Convite a representantes do TP (área da formação) para a participação em sessões de Júri de 
certificação e/ou de esclarecimento, bem como agentes relevantes para a integração do CNO 
e dos Candidatos na comunidade local e no mercado de trabalho. 

 Alimentar os canais já existentes (ex. blog) e divulgar, interna, e externamente. 
 Promover a actualização da informação sobre o CNO no site oficial do TP, tornando-o assim 

mais visível, acessível e apetecível. 
 Criar novos folhetos informativos do CNO com a “chancela” do TDP, ou incluir a referência ao 

CNO nos folhetos informativos da EHTL. 
 Reorganizar os fluxos de população interna da EHTL (alunos, formandos, candidatos) 

promovendo, assim, a integração real e operacional do CNO no funcionamento da Escola. 
- 
Elaboração de um documento de recolha de informação que permita aferir a pertinência das acções 
propostas na promoção dos canais comunicacionais. 

Avaliação 

- 
Registo cronológico da implementação de cada uma das medidas acima mencionadas. 

Pilotagem/acompanhamento 

No final do primeiro semestre fazer um ponto da situação analisando as melhorias resultantes da 
implementação das acções acima referidas e ajustamento de estratégias, caso necessário. 
 
• Cronograma  
1ª Fase - Janeiro a Junho de 2010  
2ª Fase – Julho a Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação - a definir 
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2. CRITÉRIO DE MEIOS – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

 
• Áreas de melhoria 

 
- 

 
Relação com o exterior e levantamento sistemático de variáveis relevantes – perfis de população 

• Acção de melhoria 
 

- 
Dinamização e actualização do levantamento das variáveis contextuais / perfis de população.  

Identificação sumária 

- 
Aprofundar o conhecimento da realidade envolvente de modo a poder delinear estratégias mais 
adequadas. 

Objectivos 

- 
Bases de dados internas com delineação de possíveis perfis.  

Meios/processos 

- 
 Preenchimento da base de dados e estudo de acordo com determinados perfis (empregado, 

desempregado, nível de escolaridade, tipo de actividade exercida, dificuldades de base). 

Metodologia 

 Implementação de ofertas adequadas de modo a poder responder às necessidades dos perfis 
indiciados. 

- 
Análise do impacto das acções implementadas no sucesso da concretização dos processos-chave. 

Avaliação 

Registo das acções implementadas (por ex. novas parcerias) 
- 
Verificação mensal do preenchimento da base de dados e aplicação dos meios de monitorização da 
implementação das acções definidas. 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
1ª Fase de análise dos resultados – Junho de 2010 
2ª Fase de análise de resultados – Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação – 
 

Rita Monteiro e Orlando Almeida 
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3. CRITÉRIO DE MEIOS – PESSOAS 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
- 

Recursos Humanos – Avaliadores Externos 

 
Articulação de objectivos individuais e organizacionais - Equipa 

• Acções de melhoria 
 

- 
Gestão e selecção de avaliadores externos de modo a responder aos critérios definido na Carta de 
Qualidade. 

Identificação sumária 

Diversificação da oferta formativa adequada aos diferentes elementos da equipa. 
- 
Aproximar o CNO do cumprimento integral dos indicadores de qualidade definidos na Carta. 

Objectivos 

Promover acções que potenciem o desenvolvimento das carreiras individuais em sintonia com os 
objectivos organizacionais. 
- 
Ficheiro de controlo do número de júris realizados por avaliador externo, por mês, nível e tipo de 
certificação (escolar ou profissional). 

Meios/processos 

Plano de formação anual para toda a equipa 
- 
 Contacto com um grupo mais alargado de avaliadores externos, nomeadamente no âmbito das 

recentes acreditações, no sentido de alargar a rede de participação e colaboração com a CNO. 

Metodologia 

 Preenchimento sistemático do ficheiro de controlo do número de júris realizados por avaliador 
externo. 

 Organização de um plano de formação que inclua um programa formativo por semestre. 
Sugerem-se encontros inter-CNOs, seminários, com convidados relevantes na área da Formação 
de Adultos, incluindo convites à comunicação social. 

- 
Análise do ficheiro de controlo. 

Avaliação 

Reflexão sobre a avaliação dos encontros inter-CNOs e /ou seminários. 
- 
Verificação mensal do ficheiro de controlo de participação dos avaliadores externos, gerindo deste 
modo o agendamento das sessões ao longo do ano. 

Pilotagem/acompanhamento 

Acompanhamento da organização e produção do estabelecido no plano de formação.  
 
• Cronograma  

 
Avaliadores Externos – Agendamento anual concluído até Março de 2010 e análise do ficheiro de 
controlo em Dezembro do mesmo ano. 
Oferta formativa – Abril de 2010 e Outubro de 2010 
 
• Responsáveis 

 
Avaliadores Externos – Rita Monteiro e Orlando Almeida 
Oferta formativa – Rita Monteiro, Carla Eusébio e Orlando Almeida 
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4. CRITÉRIO DE MEIOS – PARCERIAS E RECURSOS 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
 

Parcerias relevantes  

• Acção de melhoria 
 

- 
Criação de uma nova rede de parcerias locais (novas instalações) capaz de dar respostas formativas 
eficazes às necessidades do público-alvo deste Centro.  

Identificação sumária 

- 
Agilizar o processo de encaminhamento para ofertas formativas e ter meios de formação alternativos 
e articuláveis aos processos RVCC de forma a poder construir itinerários formativos personalizados. 

Objectivos 

Abertura e enraizamento na comunidade local. 
- 
Base de dados interna para registo do levantamento da oferta formativa local. 

Meios/processos 

Listagem de novos contactos para celebração de novas parcerias de acordo com os objectivos 
definidos. 
- 

 Pesquisa e levantamento da oferta formativa local, caracterizando a entidade e referindo o 
contacto directo. Preenchimento da base de dados.  

Metodologia 

 Realização de encontros com entidades formadoras para apresentação do CNO e 
sensibilização para a efectivação de parcerias profícuas para ambas as partes.  

- 
Análise da evolução do volume efectivo de parcerias celebradas e sua eficácia, enquanto resposta às 
necessidades diagnosticadas. 

Avaliação 

- 
Verificação periódica dos resultados alcançados por parte dos Candidatos que beneficiam da parceria 
estabelecida. 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
1ª Fase de análise dos resultados – Junho de 2010 
2ª Fase de análise de resultados – Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação – 

 

Rita Monteiro, Carla Eusébio e Orlando Almeida 
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4. CRITÉRIO DE MEIOS – PARCERIAS E RECURSOS 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
 

Parcerias com Adultos 

• Acção de melhoria 
 

- 
Recolha de informação (ideias, sugestões, reclamações) por parte dos Candidatos. 

Identificação sumária 

- 
Obter informações relevantes na óptica dos Adultos sobre o acompanhamento efectivado pelo CNO. 

Objectivos 

Considerar a informação obtida na actualização de processos e procedimentos. 
- 
Caixa real, e virtual, (no Blog) de recolha de informação. 

Meios/processos 

 Elaborar um “documento tipo” para preenchimento por parte do Candidato que desejar deixar 
na caixa alguma sugestão, reclamação. 

Metodologia 

 Criar uma “caixa virtual” no Blog com acesso ao mesmo “documento tipo” de modo a que 
possa ser introduzida “on line”, qualquer ideia, sugestão ou reclamação. 

 Criar uma pasta de arquivo da documentação de acordo com a categoria – Ideias, 
Reclamações.  

- 
Análise dos documentos postados numa perspectiva cronológica e acordo com as diferentes 
categorias. 

Avaliação 

- 
Recolha periódica dos documentos e catalogação segundo a categoria. Levantamento periódico 
quantitativo e qualitativo. 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
1ª Fase de análise dos resultados – Junho de 2010 
2ª Fase de análise de resultados – Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação –

 

 Vanda Fonseca, Orlando Almeida 
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4. CRITÉRIO DE MEIOS – PARCERIAS E RECURSOS 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
 

Recursos Tecnológicos 

• Acção de melhoria 
 

- 
Implementação da metodologia de e-learning. 

Identificação sumária 

- 
Desenvolver meios de formação e orientação à distancia, alargando, assim, o leque de recursos 
disponíveis e facilitadores do desenvolvimento de aprendizagens da população empregada. 

Objectivos 

- 
Plataforma moddle 

Meios/processos 

 Construir a plataforma. 
Metodologia 

 Divulgar a sua utilização. 
 Criar momentos de formação para o desenvolvimento das aprendizagens centrais para a 

utilização da plataforma. 
- 
Averiguação do nível de adesão. 

Avaliação 

Análise do impacto da utilização da plataforma no desenvolvimento dos processos RVC. 
- 
Recolha periódica do levantamento de candidatos que utilizam a plataforma. 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
1ª Fase de análise dos resultados – Junho de 2010 
2ª Fase de análise de resultados – Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação –

 

 Vanda Fonseca, Orlando Almeida 
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5. CRITÉRIO DE MEIOS – PESSOAS 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
 

Processos chave e processos de suporte 

• Acção de melhoria 
 

- 
Actualização dos processos-chave e de suporte. 

Identificação sumária 

- 
Actualizar procedimentos inerentes aos processos-chave e de suporte, de modo a aproximar as 
práticas do CNO das enunciadas na Carta de Qualidade e roteiros estruturantes. 

Objectivos 

- 
Reunião geral anual de equipa 

Meios/processos 

 Actualização dos cronogramas de modo a que estes promovam uma maior articulação de 
todos os elementos da equipa. 

Metodologia 

 Criação de instrumentos formais que permitam a monitorização das alterações 
implementadas, eficácia da delegação de tarefas, identificação de situações de insatisfação 
ou conflito. 

 Processo RVCC – Etapa da Validação e Certificação - Melhoria dos instrumentos de 
formalização e acompanhamento. 

 Reformulação dos momentos de validação. 
 Actualização dos modelos de PPQ e PDP. 
 Acompanhamento das Certificações parciais (PPQ) e totais no pós-certificação. 
 Actualização do manual de procedimentos. 

- 
Averiguação e aplicação das propostas de alteração (por ex. criação d novos documentos) 

Avaliação 

Reformulação em função dos resultados obtidos 
- 
Recolha do material produzido e reflexão sobre eficácia na implementação. 

Pilotagem/acompanhamento 

Registo das observações produzidas sobre a implementação das novas estratégias 
 
• Cronograma  
1ª Fase de aplicação do definido em reunião de equipa – Janeiro de 2010 a Março de 2010 
2ª Fase de reformulação e estabilização do modelo final – Março de 2010 
 
• Responsável 

Identificação –

 

 Rita Monteiro, Luís Coelho, Joana Duarte  
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6. CRITÉRIO DE RESULTADOS - ADULTO 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
 

Avaliação por parte dos Adultos face a todas as etapas dos processos-chave. 

• Acção de melhoria 
 

- 
Recolha formal e cientifica da avaliação dos Adultos face a todas as etapas dos processos-chave. 

Identificação sumária 

- 
Criar um capital de informação passível de ser analisado, prestando, assim, informações relevantes 
para a revitalização dos procedimentos do CNO. 

Objectivos 

- 
Modelo de “questionário aberto” direccionado para as etapas centrais de cada um dos processos-
chave 

Meios/processos 

- 
 Elaboração do instrumento de recolha de dados - questionário aberto 
Metodologia 

 Teste de aplicação 
 Reformulação do instrumento 
 Aplicação a todos os candidatos que já tenham terminado a fase de ADE e/ou que já se 

encontrem em processo RVCC 
 Recolha e análise dos questionários 
 Abordagem científica dos dados recolhidos 
 Produção de conclusões 

- 
Análise da pertinência do estudo para a reformulação das práticas do CNO 

Avaliação 

- 
Criação de uma base de dados de controlo dos questionários entregues e devolvidos. 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
• 1ª Fase – Elaboração Questionário – até final de Dezembro de 2009 
• 2ª Fase – Teste – até Janeiro de 2010 
• 3ª Fase – Aplicação – Fevereiro 2010 a Julho de 2010 
• 4ª Fase – Análise de resultados – Setembro de 2010 a Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação –

 

 Rita Monteiro, Maria Cazenave, Joana Duarte, Orlando Almeida 
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7. CRITÉRIO DE RESULTADOS - PESSOAS 
 
• Áreas de melhoria 

 
- 
 

Indicadores de satisfação das pessoas - Equipa 

• Acção de melhoria 
 

- 
Sistematização e monitorização dos indicadores de satisfação de todos os elementos da equipa face 
ao funcionamento global do CNO. 

Identificação sumária 

- 
Criar meios científicos de recolha de informação que permitam ao CNO compreender o nível de 
satisfação/insatisfação de todos os elementos da equipa. 

Objectivos 

Reflectir sobre formas possíveis de solucionar as fragilidades diagnosticadas. 
- 
Narrativa reflexiva sobre os mecanismos internos do CNO. 

Meios/processos 

- 
 Elaboração do índice orientador da narrativa reflexiva a produzir por todos os elementos da 

equipa individualmente. 

Metodologia 

 Partilha das narrativas produzidas em reunião de equipa. 
 Análise dos resultados em reunião de equipa. 
 Registo de conclusões em Acta de reunião de equipa. 

- 
Análise da pertinência da acção para a reformulação das práticas do CNO. 

Avaliação 

- 
Recolha das narrativas e arquivo em conjunto com a Acta da reunião 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
1ª Fase – Elaboração do índice orientador – até final de Dezembro de 2009 
2ª Fase - Aplicação – 1º dia da reunião de equipa – 03.01.2010 
3ª Fase – Leitura e Análise das narrativas – 3º dia da reunião de equipa – 05.01.2010 
 
• Responsável 

Identificação –

 

 Rita Monteiro, Maria Cazenave 
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8. CRITÉRIO DE RESULTADOS - SOCIEDADE 
 

• Áreas de melhoria 
 

- 
 

Indicadores de impacto social - Parceiros 

• Acção de melhoria 
 

- 
Sistematização e monitorização dos indicadores de impacto social junto dos parceiros com os quais 
foram celebrados protocolos. 

Identificação sumária 

- 
Criar meios objectivos e científicos de recolha de informação que permitam ao CNO compreender o 
impacto da certificação escolar e/ou profissional na evolução da carreira dos Adultos. 

Objectivos 

- 
Questionário a enviar por mail às empresas 

Meios/processos 

- 
 Elaboração de um questionário para identificação da alteração do posicionamento profissional 

do Candidato na empresa. 

Metodologia 

 Reforço por contacto telefónico 
 Arquivo de questionários recebidos 
 Análise 

- 
Análise da receptividade das entidades empregadoras 

Avaliação 

Análise da pertinência dos resultados para a construção identitária do CNO 
- 
Registo em base de dados dos questionários enviados e recebidos 

Pilotagem/acompanhamento 

 
• Cronograma  
1ª Fase – Elaboração Questionário – até final de Dezembro de 2009 
2ª Fase – Teste – até Janeiro de 2010 
3ª Fase – Aplicação – Fevereiro 2010 a Julho de 2010 
4ª Fase – Análise de resultados – Setembro de 2010 a Dezembro de 2010 
 
• Responsável 

Identificação –

 

 Carla Eusébio, Orlando Almeida 



RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO

PLANO DE ACÇÕES DE MELHORIA



CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA
1.1 - ORIENTA A ORGANIZAÇÃO DESENVOLVENDO A VISÃO, MISSÃO E VALORES 

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “ (…) podemos dizer que a estrutura concêntrica 

e sistémica que é o CNO, dificilmente se articula 

com uma organização piramidal fortemente 

hierarquizada, característica da Administração 

Pública. Esta realidade pode, por vezes, 

constituir um entrave a uma comunicação de 

proximidade mais fluida, directa, assertiva e 

participativa, provocando, por vezes, uma 

clivagem acentuada entre o planeamento, 

execução e, obviamente, avaliação. (…)”

 DESENVOLVER ACÇÕES QUE PROPORCIONEM UMA 
RELAÇÃO COMUNICACIONAL MAIS FLUIDA ENTRE A 
LIDERANÇA DE TOPO, O CNO E O EXTERIOR:

 Marcação de encontros semestrais com as chefias (TDP).

 Convite a representantes do TP (área da formação) para 
a participação em sessões de Júri de certificação e/ou de 
esclarecimento, bem como agentes relevantes para a 
integração do CNO e dos Candidatos na comunidade 
local e no mercado de trabalho.

 Alimentar os canais já existentes (ex. blog) e divulgar, 
interna, e externamente.

 Promover a actualização da informação sobre o CNO no 
site oficial do TP.

 Criar novos folhetos informativos do CNO com a 
“chancela” do TDP.

 Reorganizar os fluxos de população interna da EHTL 
(alunos, formandos, candidatos) promovendo, assim, a 
integração real e operacional do CNO no funcionamento 
da Escola.



CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA
1.2 - DESENVOLVE E IMPLEMENTA UM SISTEMA DE GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO, DO 
DESEMPENHO E DA MUDANÇA

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) fragilidade na criação de equipas de 
trabalho, ao nível da estabilidade e solidez 
necessárias para a prossecução dos objectivos 
propostos.(…)”

 “(…)A definição de objectivos não é objecto de 
acordo, remetendo sempre para dois eixos de 
actuação que se definem como metas 
quantitativas desligadas do contexto:

• Cumprir as metas estipuladas pelo patamar de 
financiamento (patamar B.)

• Aumentar o rácio de participantes do sector. 
(…)”

 (…)Internamente, no contexto do CNO, são 
estabelecidas metas para cada elemento da 
equipa e a análise dos resultados é realizada com 
o apoio das funções de filtragem que o SIGO 
disponibiliza. (…)

 Não foram definidas acções de melhoria para 
este subcritério já que o mesmo remete para 
aspectos que não estão no patamar de 
intervenção do CNO



CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA
1.3 - MOTIVA E APOIA AS PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO E SERVE DE MODELO

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…)reconhecimento informal, baseado em apreciações 

individuais ou colectivas (…) incentivo não materializavel 

que se situa mais na esfera da promoção da motivação 

(…) direcção e coordenação delegam responsabilidades, 

sequencialmente, em função do perfil de cada elemento 

da equipa  (…)

 “(…) apesar da qualidade do trabalho desenvolvido, 

reconhecida por parte da tutela – ANQ, a equipa do CNO 

não é objecto de evolução na carreira na AP, já que 

mantém um estatuto de vinculação precária e não 

recebe qualquer espécie de incentivo material nem 

reconhecimento formal ou informal da qualidade do 

trabalho desenvolvido (…)”

 A acção prevista em 1.1 poderá contribuir para a 

melhoria deste critério



CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA
1.4 GERE AS RELAÇÕES COM O EXTERIOR (ex. NÍVEL POLÍTICO, ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL)

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) os contactos com o exterior, numa 

perspectiva macro estrutural, são pouco 

sustentados na medida em que não ancoram 

num apoio real por parte da tutela – TP. O CNO 

continua a não fazer parte dos planos de 

divulgação da actividade formativa promovida 

pelo TP (…)”

 A acção prevista em 1.1 poderá contribuir para a 

melhoria deste critério



CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
2.1 OBTÉM INFORMAÇÃO RELACIONADA COM AS NECESSIDADES PRESENTES E 
FUTURAS DAS PARTES INTERESSADAS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) O CNO, na sua relação com o exterior, não 

tem um plano de registo e sistematização das 

variáveis, sociais, económicas e demográficas da 

localidade em que se insere. (…)”

 “(…)Internamente são criados momentos de 

reflexão sobre os pontos fracos e fortes 

inerentes à própria equipa, bem como ameaças e 

oportunidades externas. (…).”

 “(…) foram concretizadas parcerias com 

entidades formadoras, alargando, assim, o leque 

de respostas formativas às necessidades 

diagnosticadas (…)”

 DINAMIZAÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DO 

LEVANTAMENTO DAS VARIÁVEIS CONTEXTUAIS 

/ PERFIS DE POPULAÇÃO. 

 Preenchimento da base de dados e estudo de 

acordo com determinados perfis (empregado, 

desempregado, nível de escolaridade, tipo de 

actividade exercida, dificuldades de base).

 Implementação de ofertas adequadas de modo a 

poder responder às necessidades dos perfis 

indiciados.



CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
2.2 - DESENVOLVE, REVÊ E ACTUALIZA O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA TENDO EM CONTA AS 
NECESSIDADES DAS PARTES INTERESSADAS E OS RECURSOS DISPONÍVEIS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) existe uma reunião de equipa semanal que 

é antecedida da divulgação da ordem de 

trabalhos. A reunião conta com a presença de 

todos os elementos da equipa. As conclusões são 

registadas e partilhadas. (…)”

 “(…) há ainda, pontualmente, reuniões gerias 

com a presença da direcção do CNO e todos os 

elementos da equipa. Estas reuniões têm como 

objectivo, não só, a partilha das linhas 

estratégicas e objectivos definidos para o CNO 

por via do PTP e PA, bem como aferição e 

monitorização do trabalho realizado.

 Sistematizar o “follow up” da implementação das 

decisões tomadas em reunião de equipa.



CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
2.3 - IMPLEMENTA O PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA EM TODA A ORGANIZAÇÃO 

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) No pequeno núcleo CNO, são definidas 

prioridades e estabelecidos calendários 

adequados à especificidade das situações. Esse 

registo, é efectuado em reunião de equipa. 

Contudo, as prioridades definidas internamente, 

face à realidade contextual, distanciam-se 

muitas vezes do Plano de Actividades anual que 

remete apenas para uma abordagem 

quantitativa associada a patamares de 

financiamento que estão em perfeito 

desfasamento com a realidade de trabalho do 

CNO. (…)”

 Sistematizar o “follow up” da implementação das 

decisões tomadas.



CRITÉRIO 3 – PESSOAS
3.1 - PLANEIA E GERE OS RECURSOS HUMANOS DE FORMA TRANSPARENTE EM SINTONIA COM O 
PLANEAMENTO E A ESTRATÉGIA 

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) dificuldade na selecção de avaliadores 

externos. (…)

 “(…) internamente (TdP), não existe a noção de 

carreira. Apesar disso, são tidos em conta os 

objectivos individuais de construção autónoma 

do percurso formativo de cada elemento. (…)

 GESTÃO E SELECÇÃO DE AVALIADORES EXTERNOS DE 

MODO A RESPONDER AOS CRITÉRIOS DEFINIDO NA 

CARTA DE QUALIDADE E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA 

FORMATIVA ADEQUADA AOS DIFERENTES ELEMENTOS 

DA EQUIPA.

 Contacto com um grupo mais alargado de avaliadores 

externos.

 Preenchimento sistemático do ficheiro de controlo do 

número de júris realizados por avaliador externo.

 Organização de um plano de formação que inclua um 

programa formativo por semestre. Sugerem-se encontros 

inter-CNOs, seminários, com convidados relevantes na 

área da Formação de Adultos, incluindo convites à

comunicação social.



CRITÉRIO 3 – PESSOAS
3.2 - IDENTIFICA, DESENVOLVE E USA AS COMPETÊNCIAS DAS PESSOAS, ARTICULANDO OS 
OBJECTIVOS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS 

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) não existe plano de formação formal e previamente 

definido no que concerne às necessidades e expectativas 

dos seus elementos. (…)

 “(…) As tarefas e responsabilidades são distribuídas em 

concordância com as características de cada um dos 

elementos. 

 “(…) Existe um manual de procedimentos internos do 

CNO, de forma a facilitar a integração de novos 

elementos, e identificar com eficácia as funções 

correspondentes a cada um deles. (…)”

 “(…) Internamente foram criados objectivos alcançáveis, 

para cada elemento de modo a que possa ser feita uma 

avaliação da produtividade e desempenho. (…).

 A acção prevista em 3.1 contribui para a 

melhoria deste critério.

 “Organização de um plano de formação que 

inclua um programa formativo por semestre.”



CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS
4.1 - DESENVOLVE E IMPLEMENTA RELAÇÕES DE PARCERIA RELEVANTES

RELATÓRIO PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) O CNO possui um conjunto de relações de 

parceria com diversas entidades com as quais 

desenvolve e implementa, de acordo com 

objectivos diferenciados e acções articuladas 

com as necessidades internas:

 Captação de público em geral

 Captação de público do sector da hotelaria e 

restauração 

 Expansão da actividade do CNO – itinerância

 Alargamento da oferta formativa 

 CRIAÇÃO DE UMA NOVA REDE DE PARCERIAS 

LOCAIS (NOVAS INSTALAÇÕES) CAPAZ DE DAR 

RESPOSTAS FORMATIVAS EFICAZES ÀS 

NECESSIDADES DO PÚBLICO-ALVO DESTE 

CENTRO. 

 Pesquisa e levantamento da oferta formativa 

local, caracterizando a entidade e referindo o 

contacto directo. Preenchimento da base de 

dados. 

 Realização de encontros com entidades 

formadoras para apresentação do CNO e 

sensibilização para a efectivação de parcerias 

profícuas para ambas as partes. 



CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS
4.2 - DESENVOLVE E IMPLEMENTA PARCERIAS COM OS ADULTOS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) Não existe nenhum instrumento formal de 

recolha de ideias, sugestões e reclamações dos 

adultos. É feita uma recolha informal de alguns 

textos reflexivos elaborados pelos mesmos. 

 Foi criado um blog com o objectivo de fomentar 

a partilha de ideias e reflexões entre a equipa e 

os adultos. (…)

 RECOLHA DE INFORMAÇÃO (IDEIAS, SUGESTÕES, 

RECLAMAÇÕES) POR PARTE DOS CANDIDATOS.

 Elaborar um “documento tipo” para preenchimento por 

parte do Candidato que desejar deixar na caixa alguma 

sugestão, reclamação.

 Criar uma “caixa virtual” no Blog com acesso ao mesmo 

“documento tipo” de modo a que possa ser introduzida 

“on line”, qualquer ideia, sugestão ou reclamação.

 Criar uma pasta de arquivo da documentação de acordo 

com a categoria – Ideias, Reclamações. 



CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS
4.4 - GERE O CONHECIMENTO E A INFORMAÇÃO

RELATÓRIO PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) A equipa do CNO procura potenciar o 

sistema SIGO fazendo uma utilização do mesmo 

em tempo real, complementando-o com bases 

de dados internas que se constituem como 

instrumentos de suporte ao SIGO e aos 

processos-chave. 

 “(…) A partilha de informação com entidades 

parceiras é uma realidade que se materializa nos 

encontros inter-CNO (por exemplo, reuniões de 

acompanhamento e CAF), nas acções de 

formação em que participam alguns elementos 

desta equipa como formadores externos da 

ANQ. (…)

 Encontros inter-CNOs, seminários, com 

convidados relevantes na área da Formação de 

Adultos.



CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS
4.5 - GERE OS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) As presentes instalações estão muito bem 

equipadas do ponto de vista tecnológico, sendo, 

contudo, pertinente potenciar a possibilidade de 

trabalhar à distância. (…) 

 IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE E-

LEARNING.

 Instalar uma plataforma moodle

 Divulgar a sua utilização.

 Criar momentos de formação para o 

desenvolvimento das aprendizagens centrais 

para a utilização da plataforma.



CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS
4.5 - GERE OS RECURSOS MATERIAIS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) a Escola apresenta excelentes condições 

físicas e materiais. Porém, não existe um espaço 

exclusivo para a organização de sessões de 

diagnóstico e encaminhamento com o 

recolhimento e privacidade requerida para esta 

etapa. A gestão da ocupação de salas deve ser 

articulada com a Formação Inicial. (…)

 Articulação com a formação inicial no sentido de 

sistematizar a partilha do espaço físico. 

Colocação de quadros nas salas de reuniões da 

EHTL de modo a que possam ser utilizadas em 

situação de formação.



CRITÉRIO 5 – PROCESSOS
5.1 - IDENTIFICA E CONCEBE OS PROCESSOS CHAVE

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

1. Acolhimento/ Diagnóstico/ Encaminhamento 

2. Processo RVCC

 Ambos os processos são materializados nos 

fluxogramas da Carta de Qualidade da ANQ que 

define os padrões de referência para a 

qualidade através dos indicadores. 

Internamente, são criados cronogramas de 

actuação que reproduzem a dimensão funcional 

dos fluxogramas referidos.

 ACTUALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AOS 
PROCESSOS-CHAVE E DE SUPORTE, DE MODO A 
APROXIMAR AS PRÁTICAS DO CNO DAS ENUNCIADAS 
NA CARTA DE QUALIDADE E ROTEIROS 
ESTRUTURANTES:

 Actualização dos cronogramas de modo a que estes 
promovam uma maior articulação de todos os elementos 
da equipa.

 Criação de instrumentos formais que permitam a 
monitorização das alterações implementadas, eficácia da 
delegação de tarefas, identificação de situações de 
insatisfação ou conflito.

 Processo RVCC – Etapa da Validação e Certificação -
Melhoria dos instrumentos de formalização e 
acompanhamento.

 Reformulação dos momentos de validação.

 Actualização dos modelos de PPQ e PDP.

 Acompanhamento das Certificações parciais (PPQ) e 
totais no pós-certificação.

 Actualização do manual de procedimentos.



CRITÉRIO 5 – PROCESSOS
5.4 - GERE E MELHORA OS PROCESSOS DE SUPORTE

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 Bases de dados internas

 Trabalho no SIGO em tempo real

 Mecanismos de resposta rápida ao candidato

 Criação do manual de procedimentos

 Uniformização dos instrumentos de mediação

 Adaptação às linhas orientadoras presentes nos 

roteiros estruturantes publicados pela ANQ

 Adaptação de cronogramas

 Sistematização das reuniões de equipa e registo 

de resultados/conclusões

O PROCESSO RVC E ETAPA DE ADE

 Reunião geral anual



CRITÉRIO 6 – RESULTADOS ORIENTADOS PARA O ADULTO
6.1 - RESULTADOS DE AVALIAÇÕES DOS ADULTOS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) No que concerne a presença de evidências, 

podemos considerar a recolha de testemunhos 

reflexivos por parte dos adultos que foram 

encaminhados para RVCC. (…)”

 RECOLHA FORMAL E CIENTIFICA DA AVALIAÇÃO DOS 
ADULTOS FACE A TODAS AS ETAPAS DOS PROCESSOS-
CHAVE.

 Elaboração do instrumento de recolha de dados -

questionário aberto

 Teste de aplicação

 Reformulação do instrumento

 Aplicação a todos os candidatos que já tenham 

terminado a fase de ADE e/ou que já se encontrem em 

processo RVCC

 Recolha e análise dos questionários

 Abordagem científica dos dados recolhidos

 Produção de conclusões



CRITÉRIO 7– RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS
7.2 - INDICADORES DE RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…)os indicadores de desempenho, satisfação, 

motivação, participação são objecto de reflexão 

interna, para toda a equipa, apoiando-se 

também na informação disponibilizada através 

do SIGO e dos documentos internos de registo 

da execução física que é actualizado 

regularmente.”

 Ao nível da satisfação/insatisfação, esta análise é

feita, não só, através da comunicação directa e 

oral, mas também através de documentos 

pontuais escritos por alguns elementos da 

equipa (indicadores subjectivos). 

 SISTEMATIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS 
INDICADORES DE SATISFAÇÃO DE TODOS OS 
ELEMENTOS DA EQUIPA FACE AO FUNCIONAMENTO 
GLOBAL DO CNO.

 Reunião geral anual:

• Elaboração do índice orientador da narrativa 

reflexiva a produzir por todos os elementos da 

equipa individualmente.

• Partilha das narrativas produzidas em reunião de 

equipa.

• Análise dos resultados em reunião de equipa.

• Registo de conclusões em Acta de reunião de 

equipa.



CRITÉRIO 8 – IMPACTO NA SOCIEDADE
8.1 - INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL - PARCEIROS

RELATÓRIO
PLANO DE ACÇÕES DE 
MELHORIA

 “(…) Até ao momento, e apesar da rede de 

relações já dinamizadas pela EHTL com 

diferentes  entidades, o CNO ainda não 

conseguiu criar uma rede de relações sólida com 

entidades relevantes, especialmente para o 

sector da hotelaria e restauração. (…)”

 SISTEMATIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS 
INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL JUNTO DOS 
PARCEIROS COM OS QUAIS FORAM CELEBRADOS 
PROTOCOLOS.

 Elaboração de um questionário para identificação da 

alteração do posicionamento profissional do Candidato 

na empresa.

 Reforço por contacto telefónico

 Arquivo de questionários recebidos

 Análise



CRITÉRIO 9 – RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO
9.1 – CNO - VARIAÇÃO EQUIPA – 2006-2009 (anual)



CRITÉRIO 9 – RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO
9.1 – CNO - VARIAÇÃO EQUIPA – 2006-2009 (mensal)



CRITÉRIO 9 – RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO
9.1 - RESULTADOS ADULTOS  - 2006-2009 (anual)



CRITÉRIO 9 – RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO
9.1 - RESULTADOS ADULTOS – 2006-2009 (mensal)



CRITÉRIO 9 – RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO
9.1 – VARIAÇÃO EQUIPA / CERTIFICAÇÕES – 2006-2009 (anual)



RESUMO RESULTADOS 2009
COMPONENTE ESCOLAR

Inscritos

Com 
diagnóstico e 

encaminhamen
to definido

Encaminhados 
para ofertas 
formativas

Em processo 
RVCC

Certificados (Total e 
Parcial)

Outro Sector Global Global Global Outro Sector

BÁSICO 318 81 275 20 240 121 25

SECUNDÁRIO 281 85 180 101 117 45 25

TOTAL 1 599 166 ---------------- ---------------- ---------------- 166 50

TOTAL 2 765 455 121 240 216



RESUMO RESULTADOS 2009
EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS DE CANDIDATOS DO SECTOR (2006-2009)



METAS CONTRATUALIZADAS PARA 2010
COMPONENTE ESCOLAR

Nível de Ensino Inscritos
Com diagnóstico e 

encaminhamento definido
Em processo 

RVCC
Certificados (Total 

e Parcial)

BÁSICO 320 288 202 192

SECUNDÁRIO 480 432 194 175

TOTAL 800 720 396 367



METAS CONTRATUALIZADAS PARA 2010
OBJECTIVOS MENSAIS - CERTIFICAÇÃO



METAS CONTRATUALIZADAS PARA 2010
COMPONENTE PROFISSIONAL

Saídas Profissionais Inscritos
Com diagnóstico e 

encaminhamento definido
Em processo 

RVCC
Certificados (Total 

e Parcial)

Cozinheiro/a 50 45 40 38

Empregado/a de Bar 25 22 20 19

Empregado/a de 
Mesa

25 22 20 19

TOTAL 100 89 80 76



CONTEXTUALIZAÇÃO
COIMBRA E ALGARVE

Níveis Anos Coimbra Lisboa Algarve 

Novos Insc. Certific. Novos Insc. Certific. Novos
Insc. 

Certific. 

Básico 2002 440 41 316 0 54 0 

2003 332 105 308 82 320 33 

2004 528 164 425 121 150 49 

2005 1041 361 574 187 891 311 

2006 1117 373 824 253 752 315 

Básico + Secundário 2007 1111 384 1141 252 2594 391 

2008 535 404 1231 220 861 113 

2009 594 474 765 216 362 412



CONTEXTUALIZAÇÃO
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS AO POPH

a) Relevância do projecto proposto face às necessidades locais, regionais

e nacionais em matéria de qualificação de adultos;

b) Estrutura e capacidade efectiva instalada para assegurar com eficácia

e qualidade as funções previstas para os CNO, nomeadamente nas

dimensões pedagógica e de gestão administrativo -financeira;

c) Coerência do projecto com as orientações constantes da Carta de

Qualidade dos CNO, definida pela Agência Nacional para a Qualificação;

d) Articulação da entidade, quando aplicável, em função da sua natureza,

com a rede de instituições de ensino e formação da região;

e) Condições para assegurar a melhoria contínua da qualidade da

respectiva intervenção;

f) Relevância dos resultados, aferida em função das condições específicas

do território de actuação onde a entidade se insere, designadamente

o seu grau de desfavorecimento e as características da sua população,

bem como das metas que se propõe atingir; …



O CNO da EHTL propôs-se, neste ano 2010, aos seguintes objectivos: 

 Aumentar o nº de inscritos, encaminhados e certificados do sector, promovendo 

acções de sensibilização junto das unidades hoteleiras e de restauração, celebrando 

protocolos e facilitando o acesso dos trabalhadores deslocando a nossa equipa aos 

locais. 

 Assinalar o ano de 2010 como o ano da implementação do RVCC-Profissional, 

abrindo uma nova porta de certificação aos activos do sector. Neste sentido, foi 

estruturada uma resposta às necessidades de formação profissional já diagnosticadas 

que se centram, acima de tudo, nas áreas da cozinha e restaurante/bar; 

  Retomar o contacto e parceria com o Centro de Emprego do Conde Redondo, de 

modo a agilizar a resposta a Adultos que se encontrem em situação de desemprego. 

O contacto, ainda não efectivado, com as instituições locais permitirá também 

estruturar a reposta adequada às necessidades diagnosticadas; 

 Solidificação da parceria com entidades formadoras de modo a poder dar resposta 

célere às necessidades da população de inscritos, promovendo uma oferta formativa 

co-financiada, dando assim soluções formais e certificadas a dois obstáculos à fluidez 

da certificação: dificuldades em TIC para o nível básico e dificuldades em Língua 

Estrangeira – Inglês para o nível secundário. Ambas as formações ocorreram em 

horário pós-laboral nas instalações da EHTL; 

 Formalizar protocolos com escolas e entidades formadoras, na área de actuação do 

CNO, no sentido de agilizar os processos de encaminhamento para ofertas formativas, 

no âmbito da construção do itinerário de formação de Adultos, tanto do nível básico, 

como do nível secundário; 

 Assumir a função de orientação e construção de itinerários formativos para Adultos, 

no âmbito da oferta interna (Escolas do TdP) e externa; 

 Contribuir para a fluidez da comunicação interna, solidificando a posição do CNO 

como mais uma oferta da Escola e não como um satélite. Trabalhar em equipa com a 

formação inicial e contínua; 

 Aumentar o nº de protocolos com entidades formadoras no sentido de tornar mais 

fluida a resposta aos nossos candidatos; 

 Rentabilizar o número de adultos em processo RVC, diminuindo o número de 

desistências e apostando na certificação parcial de nível secundário. 
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