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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem por objectivo proceder a uma reflexão construtiva sobre a 

actividade do CNO ao longo do ano 2009.   

Tendo em conta que o mês de Junho marca a transição de um período de actividade 

do CNO na EHTL cita nas Olaias, e o início de uma nova etapa nas novas instalações da Escola na 

Rua Saraiva de Carvalho, e consequente integração numa nova comunidade local, organizámos o 

presente relatório em dois grandes capítulos: 1º Semestre e 2º Semestre 

No primeiro capítulo começamos por apresentar o quadro evolutivo da constituição da 

equipa técnico-pedagógica, que viu concretizado o seu formato final e regulamentar a partir de 15 

de Junho de 2009. Em seguida, é feito um breve balanço dos resultados/execução física atingidos, 

bem como dos recursos disponíveis. A informação apresentada baseia-se nos dados fornecidos 

pelo SIGO que, actualmente, já permite localizar, com clareza, determinada acção num período de 

tempo predefinido.  

Em terceiro lugar, são enumeradas algumas das acções desenvolvidas que se 

enquadram, quer no âmbito da missão formativa do Turismo de Portugal expresso através do 

Plano Técnico Pedagógico da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (em particular) quer, mais 

concretamente, no âmbito do Plano Estratégico de Intervenção do CNO em si mesmo. 

O 2º Capítulo será organizado segundo a mesma lógica e abordagem, embora, no que 

concerne os resultados tenhamos optado por uma abordagem anual em detrimento da semestral. 

Conclui-se  com uma reflexão conclusiva sobre a articulação de todas as variáveis acima referidas, 

bem como, com uma breve projecção para o ano de 2010. 
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1. EVOLUÇÃO DA EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

O ano de 2009 inicia-se com uma equipa residual lesada, sobretudo, ao nível da 

coordenação e equipa de formadores. Foi ao longo do primeiro semestre de 2009 que a equipa se 

foi consubstanciando, encontrando-se, desde o dia 15 de Junho, em condições de funcionar em 

plenitude (conforme Quadro 1). De assinalar que, contrariamente ao regulamentado em sede de 

candidatura para o patamar proposto (Patamar B), no que diz respeito ao número de funcionários 

da área administrativa, a equipa continua a incluir, apenas, um administrativo em lugar dos dois, 

definidos em Decreto (Decreto-Regulamentar nº 84-A/2007 de 10 de Dezembro).   

O Quadro 1 sintetiza as flutuações da equipa ao longo do primeiro semestre de 2009. 

Além das contratações anuais que foram sendo formalizadas, tanto com os profissionais e técnico 

de diagnóstico e encaminhamento que viram o seu vínculo institucional solidificado por via da 

celebração de um contrato a termo, como com formadores por via da celebração de contratos 

anuais de prestação de serviços foi, também, operacionalizado o recurso a contratações pontuais 

que não se encontram especificadas no Quadro.  

Neste sentido, foram contratados 3 formadores (130 horas cada) para o nível 

secundário (2 para a área de Cidadania e Profissionalidade e 1 para a área de Cultura, Língua e 

Comunicação) de modo a dar continuidade ao trabalho desenvolvido, ao longo de 2008. A 

prestação dos formadores contratados para o nível secundário centrou-se, sobretudo, na análise 

de Portefólios Reflexivos de Aprendizagens (PRA) entregues até Dezembro do ano anterior, não 

assumindo, os mesmos, qualquer sessão presencial. Também foi contratada uma formadora de 

TIC, nível básico, (50 horas) que assumiu a responsabilidade das sessões de reconhecimento e 

Formação Complementar, no âmbito do processo RVCC, tornando possível a certificação de 

adultos, no nível básico, de Janeiro a Maio.  

No referido Quadro, a mancha cinzenta anuncia os elementos da equipa em falta. De 

assinalar que, gradualmente, essa mancha se vai esbatendo, deixando, definitivamente, de figurar 

a partir de 15 de Junho. 

 

2. BALANÇO DA ACTIVIDADE – 01.01.2009 a 30.06.2009 

 

Os dados apresentados no Quadro 2 reportam para a recolha efectuada através do SIGO e das 

funcionalidades de pesquisa disponíveis. De salientar o facto de estar a ser feito um grande 

investimento na actualização de dados na plataforma de gestão da informação, tanto no que diz 

respeito aos anos atrasados (sobretudo 2008) quer, obviamente, quanto ao ano de 2009. Neste 

sentido, podemos dizer que nos encontramos em condições de estar a trabalhar “em tempo real” o 



 

    

 

que nos permite interpretar dados com reduzida décalage entre a informação 

presente na plataforma e a realidade.  

Porém, os registos no SIGO não nos permitem identificar a evolução da actividade no 

domínio específico do sector da hotelaria a restauração. Tendo em conta que esta análise é central 

para o entendimento do impacto do CNO no aumento de qualificação da população do sector, foi 

criada uma base de dados interna que é “alimentada” diariamente e que nos permite ter acesso a 

resultados direccionados para o número de inscrições e certificações, tanto para o nível básico 

como para o nível secundário. A opção pelo registo das acções acima referidas, prende-se ao facto 

de, no quadro dos processos desenvolvidos no CNO, as mesmas materializarem o inicio e o fim do 

itinerário percorrido por cada Adulto inscrito. Sublinhamos, ainda, que este sistema de registo de 

dados só começou a ser implementado em Junho, na sequência da entrada em funções do técnico 

administrativo. 

Os dados apresentados reflectem, no que diz respeito ao número de inscritos, um 

valor proporcional que poderá induzir, pese embora a futura mudança de localização da Escola, o 

cumprimento das metas estabelecidas, neste item, para o Patamar B.  

Contudo, é também verdade, que a grande maioria da população que acede ao CNO, 

resulta do encaminhamento por parte do Centro de Emprego de Picoas (no âmbito de uma 

parceria anteriormente estabelecida) de adultos desempregados que beneficiam do subsídio de 

desprego ou rendimento social de inserção, e não de parcerias celebradas com unidades 

hoteleiras, restaurantes ou outras entidades do sector, ou mesmo, da consulta directa do site do 

Turismo de Portugal que, ainda, não está vocacionado para uma comunicação fácil e directa com o 

utilizador. 

Assim sendo, o número residual de inscrições de profissionais do sector da hotelaria e 

restauração, que resulta, acima de tudo, da iniciativa individual dos candidatos está, ainda, muito 

aquém (10%) dos objectivos estabelecidos para o triénio 2009-2011. 

No que concerne os resultados obtidos no domínio do número de certificações no 

nível básico, salientamos o facto do perfil da população inscrita, resultante do encaminhamento 

por parte do Centro de Emprego de Picoas (uma parcela muito significativa), se caracterizar por 

uma baixíssima motivação intrínseca para o investimento no aumento da sua qualificação escolar, 

e por uma motivação extrínseca sustentada na garantia da manutenção do subsídio por via da 

inscrição num CNO. Além destas características, esta população revela, também, enormes 

fragilidades ao nível de competências básicas, nomeadamente na expressão escrita e tecnologias 

da informação e comunicação. Este tipo de constrangimentos, tem como consequência o aumento 

da duração dos itinerários de qualificação, desmobilização face às dificuldades sentidas e fractura 

das expectativas de facilidade e rapidez. A articulação de todos estes aspectos justifica, em parte, 

a grande discrepância entre o número de inscrições e as certificações obtidas, bem como os 



 

    

 

resultados das suspensões (por via das faltas injustificadas) e desistências não 

formalizadas (valores que não referidos no Quadro 2).  

Quanto ao número de certificações no nível secundário, sublinhamos que os fracos 

resultados obtidos, até ao momento, se devem, acima de tudo, à grande instabilidade da equipa 

técnico-pedagógica e não à falta de candidatos inscritos e em processo para este nível (que tende 

a aumentar enquanto para o nível básico tende a diminuir). Na verdade, a prioridade tem sido dar 

resposta a um número muito significativo de Adultos que se encontra numa fase já bastante 

adiantada do processo de balanço de competências e que aguardou, até Junho (momento em que 

a equipa se completou), a estruturação de um novo plano cronológico que contemple o apoio e 

orientação dos formadores da totalidade das 3 áreas de competências que integram o referencial 

de competências-chave para o nível secundário. 

Por fim, é também de referir, e de novo na perspectiva da análise da evolução da 

participação da população do sector que, no nível secundário, 50% das certificações obtidas 

correspondem a profissionais do sector da hotelaria e restauração, número que contrasta com os 

20% conseguidos para o nível básico. 

 

3. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS 

 

No domínio dos recursos físicos e materiais há que salientar circunstâncias 

facilitadoras, por um lado ou, por outro, bloqueadoras, do exercício da actividade do CNO. 

A equipa do CNO teve oportunidade de, em articulação com a actividade formativa da 

Escola, passar a utilizar, com uma periodicidade assumida, mais salas de aula, nomeadamente a 

sala de informática. Esta possibilidade, dado o perfil da população inscrita, que acima 

caracterizámos, permitiu que fossem criadas mais condições de apoio e superação das fragilidades 

diagnosticadas nas TIC, contribuindo, claramente, para a vinculação dos candidatos ao CNO. 

Outro aspecto relevante, diz respeito à operacionalização da nova plataforma do SIGO 

que, mais ágil desde finais de Janeiro de 2009, permite, entre outras facilidades, registar todas as 

acções inerentes à actividade do CNO com muito mais rapidez e eficiência. Este aspecto é 

significativo na medida em que liberta a equipa para tarefas pedagógicas urgentes, sem descuidar, 

contudo, a actualização de dados. 

No capítulo dos agentes bloqueadores sublinhamos, acima de tudo, as condições 

técnicas e, concretamente, número de computadores disponíveis (6 no total para uma equipa 

pedagógica de 10 elementos a tempo inteiro) e condições do seu funcionamento. Na verdade, 

ainda que sempre na mira da solidificação de uma melhor prestação ao nível técnico e, pese 

embora o apoio e a presença dos elementos do Help-Desk, foram inúmeras as situações em que a 

equipa se viu privada de telefones (mais de dois meses apenas com um telefone o que, num CNO, 

corresponde a um corte muito significativo no contacto com a população de inscritos), 



 

    

 

computadores, acesso ao servidor, perda de documentos indispensáveis e de 

recuperação morosa (por exemplo Actas de Certificação). De realçar que esta situação tem vindo, 

gradualmente, a ser superada, embora não esteja ainda, resolvida. 

 

4. OUTRAS ACTIVIDADES 

 

No capítulo das actividades desenvolvidas foram definidas 3 linhas de acção distintas: 

formação da equipa, acções de divulgação, parcerias e protocolos com entidades do sector da 

hotelaria e restauração, bem como, com entidades formadoras. 

Quanto ao investimento na formação da equipa tivemos oportunidade de participar 

em duas acções promovidas pela ANQ: lançamento da nova plataforma SIGO e Formação sobre o 

modelo de Auto-Avaliação dos Centros NO – Lisboa. 

Na sequência desta segunda acção, e no âmbito da definição de estratégias de auto-

avaliação do CNO, aceitámos o desafio de integrar o projecto de implementação do modelo CAF - 

Common Assessment Framework – Estrutura Comum de Avaliação -, promovido pela ANQ em 

parceria com a Universidade Católica de Lisboa (UCL). 

De um modo breve, podemos dizer que o CAF é um modelo de auto-avaliação do 

desempenho organizacional, especificamente desenvolvido para ajudar as organizações do sector 

público dos países europeus a aplicar as técnicas da Gestão da Qualidade Total. O modelo baseia-

se no pressuposto de que as organizações atingem resultados excelentes ao nível do desempenho 

- na perspectiva dos cidadãos/clientes, colaboradores e sociedade - quando têm lideranças que 

conduzem as estratégias, o planeamento, as pessoas, as parcerias, os recursos e os processos. 

Neste sentido, foi criada uma equipa de auto-avaliação constituída por Director, 

Coordenador e um representante de cada sub-grupo da equipa técnico-pedagógica que tem como 

objectivo, para o ano de 2009, a elaboração de um Relatório de Auto-Avaliação do CNO e 

definição de um Plano de Acções de Melhoria. Todo este processo se desenvolve com o apoio da 

equipa da UCL e em colaboração e partilha com os restantes Centros que fazem parte do cluster 

que aceitou este desafio. 

No que diz respeito à divulgação do CNO começamos por sensibilizar o Turismo de 

Portugal para a actualização, quer dos conteúdos, quer da forma como são transmitidos no 

respectivo site. Assim sendo, foi enviado um documento PPT para o Departamento de 

Coordenação e Gestão Escolar, baseado, acima de tudo, nas questões frequentes e nas respostas 

de fácil interpretação, procurando, dentro da correcção conceptual exigida, ser apelativo e 

simples. Foi também produzido, em colaboração com o Departamento de  Imagem e Conteúdos, 

um vídeo testemunho de um profissional da hotelaria que concluiu o 9º ano de escolaridade por 

via do RVCC e que se encontra já inscrito para aumentar as suas qualificações para o nível 



 

    

 

secundário. Foram, por fim, actualizadas as brochuras informativas, quer ao 

nível dos conteúdos direccionados para a actividade do CNO, quer ao nível da localização 

geográfica da nova Escola.  

Quanto às parcerias e protocolos celebrados, destacamos, em primeiro lugar, a 

parceria com o centro de formação CECOA com o qual foi possível estruturar uma oferta formativa 

co-financiada adequada às dificuldades da população de inscritos, 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. Com esta oferta estamos certos que 

conseguiremos transformar “abandonos” e “desistências” em sucessos de certificação. 

Em segundo lugar, salientamos a parceria, em fase de formalização, com a cadeia de 

hotéis ACCOR, que mostrou disponibilidade para proporcionar aos seus colaboradores estratégias 

para o aumento da sua qualificação escolar. Neste contexto, foram realizadas 4 acções de 

esclarecimento, tanto para o nível básico como para o secundário, abrangendo funcionários dos 

diferentes hotéis da cadeia. Embora não esteja, ainda, apurado o número de inscrições 

concretizadas, estima-se que no universo de 50 colaboradores presentes nas acções de 

esclarecimento, 70% resultem em inscrições no CNO.  

Foi, também, celebrado um protocolo com a Agência Abreu que, devido a problemas 

que se prendem à actualização da base de dados interna ainda não se concretizou em nenhuma 

acção. Porém, e de acordo com o último contacto realizado no final do mês de Junho, está 

prevista a calendarização da primeira sessão de esclarecimento, para os colaboradores da área da 

Grande Lisboa, para meados de Setembro.  

Por último, foi formalizada a aceitação de um pedido de estágio de uma aluna do 

segundo ciclo de estudos (Mestrado) de Ciências da Educação, especialização em Formação de 

Adultos, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que iniciará em Setembro e terá a 

duração de 30 semanas. 

 

5. CONLUSÃO 

 

Após a leitura do presente relatório, e em confronto com o balanço da actividade do 

CNO desde o ano 2001 ao ano 2008, podemos constatar que as metas quantitativas, embora 

ascendentes no que diz respeito à concretização de objectivos, reflectem o historial do próprio 

Centro, sobretudo no que diz respeito às oscilações na constituição da equipa.1 Este facto leva-

nos a induzir que a estabilidade é um dos factores, entre outros, que influencia a taxa de 

execução física do Centro. 

                                                
1 O ano de 2007 é marcado pela estabilidade na equipa e superação das metas definidas para o Patamar B 



 

    

 

Foram vários os momentos, ao longo 7 anos acima referidos, em 

que houve “baixas” ao nível da coordenação, contratação de profissionais RVC, o que impossibilita 

qualquer actividade do Centro, e de formadores. De acordo com o levantamento efectuado, a 

equipa, raramente, se manteve estável, além do período de um ano.  

É um facto incontornável, que primeiro semestre de 2009, se traduziu, mais uma vez, 

num ciclo de instabilidade e dificuldade na estruturação de um trabalho equilibrado e continuado, 

indispensável para o bom funcionamento de qualquer CNO. 

Porém importa salientar que, ao longo deste período, foram sendo sempre criadas 

estratégias de superação e de “navegação à vista” no sentido de, por um lado, desenvolver com 

eficiência a nossa actividade, optimizando recursos, e por outro, desenvolver competências de 

adaptabilidade, promovendo atitudes proactivas e criativas. Foi tendo em conta esta realidade 

que, à medida que a equipa se foi reestruturando, foi dada prioridade ao restabelecimento do 

contacto com Adultos, trazendo-os de volta ao Centro, ao contacto com a equipa em geral e, 

acima de tudo, com os formadores, não descuidando, em simultâneo, o investimento na 

integração dos novos elementos dentro da própria estrutura interna. 

Neste sentido, o presente relatório parece reflectir essa dinâmica de superação, pese 

embora o facto de os resultados quantitativos anunciarem dificuldades no cumprimento das metas 

definidas no campo das certificações para o patamar B de financiamento. 

Contudo, acreditamos que o trabalho já desenvolvido para o nível secundário, que se 

materializa num número muito considerável de Portefólios “em caixa”, nos permitirá, apesar da 

mudança de instalações, e tendo em conta que se trata de uma população com mais traços de 

fidelidade ao processo e consciência da necessidade de investimento no aumento das suas 

qualificações, aproximar do cumprimento das metas estabelecidas para este nível de certificação 

(113 certificações).2  

Por outro lado, sublinhamos a tendência (segundo orientações da ANQ) para assumir 

como actividade -chave do CNO, a etapa de Diagnóstico/Encaminhamento, que não se reflecte, 

necessariamente, na concretização de certificações por via do reconhecimento de competências. 

Esta evidência é tanto mais válida, na medida em que, para o nível secundário, existe uma 

diversidade de ofertas formativas muito significativa que permite adequar os itinerários formativos 

ao perfil de cada adulto, sendo que, em média, apenas 1/3 dos Adultos inscritos é encaminhado 

para o processo RVCC. Neste sentido, teremos de considerar como factor relevante para a análise 

de resultados do CNO, o número de encaminhamentos para ofertas formativas (ver Quadro 2). 

Se, a esta realidade, acrescentarmos o facto de a própria EHTL, no âmbito da oferta 

formativa para jovens e/ou activos, já proporcionar um conjunto de cursos, também eles, 

estruturados de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações (CET e Formação Contínua, por 

                                                
2 Este valor remete para um ano de actividade com a equipa completa e deverá ser ajustado à oscilação da mesma. 



 

    

 

ex.), podemos dizer que o CNO pode constituir, de facto, uma “porta aberta à 

qualificação”, sendo capaz de estruturar um plano de qualificação global recorrendo, apenas, à 

oferta interna. 

Importa também reflectir sobre a necessidade de dar continuidade ao investimento, 

ainda embrionário, na divulgação do CNO junto das diferentes entidades do sector, concretizando 

as alterações propostas ao nível da divulgação on-line, caminhando, assim, para o cumprimento 

dos objectivos centrais que definem como missão do CNO da EHTL a oferta de soluções para o 

aumento da qualificação escolar e profissional dos profissionais do sector da hotelaria e 

restauração. 

No novo quadro de mudança de instalações e localização geográfica, é importante 

salientar que o CNO vive da sua relação com o meio local e que será necessário investir na sua 

implementação junto dos parceiros locais (Junta de Freguesia, Centro de Emprego, Centros de 

Formação) dando continuidade a uma abordagem sistémica de procura de soluções conjuntas. 

Não poderemos, contudo, deixar de assumir que a mudança de contexto corresponderá, 

certamente, a uma quebra no número de inscrições e até à desvinculação de alguns Adultos já é 

processo. 

Tendo em conta a especificidade contextual definimos, como objectivos para o 

segundo semestre de 2009: 

 Solidificar os mecanismos operacionais da equipa por via da implementação de 

um projecto de continuidade. 

 Aumentar o número de inscrições e certificações da população do sector da 

hotelaria e restauração. 

 Concluir as certificações de nível secundário de processos já iniciados. 

 Concluir as certificações de nível básico de processos já iniciados. 

 Implementar o CNO na comunidade local cativando novas inscrições no CNO  

 Manter e “alimentar” as parcerias com entidades formadoras capazes de dar 

respostas às necessidades formativas dos adultos inscritos no CNO. 

Para terminar, e em jeito de síntese, não podemos deixar de realçar que encaramos a 

mudança que se avizinha para as novas instalações da EHTL, não só, como uma viragem positiva 

e regeneradora, plena de desafios, mas também como uma possibilidade de potenciar as boas 

práticas já implementadas. 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

(cont. Quadro 1) 

(cont. Quadro 1) 

 

 

Quadro 2 – Balanço da Actividade 1º Semestre 2009 

 

 

 

Legenda -  = Adultos do sector da hotelaria e restauração ou funcionários do Turismo de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 O número apresentado remete para a emissão de Planos Pessoais de Qualificação (42 para o Secundário e 13 para o 
Básico) e não para a confirmação da inscrição num determinado Curso (17 para o Secundário e 3 para o Básico). Esta 
discrepância deve-se ao facto de as confirmações só poderem ser emitidas no inicio do ano escolar, altura em que se 
confirma a concretização dos cursos anunciados.  
4 Pesquisa feita seleccionando a acção “sessão de reconhecimento” de 1.01.2009 a 1.06.2009 
5 Pesquisa feita seleccionando a acção “encaminhamento” de 1.01.2009 a 1.06.2009 

Inscritos Transf. Disistentes Em Diag.                            
Encamin.  

Oferta 
Formativa3 

Em  processo 
RVC 

Certificados RVCC (total / 
parcial) - RVC escolar  

Bas. Sec. Total Bas  Sec Bas Sec. Bas. Sec. Bas. Sec. Bas. Sec. Básico Sec. Total 

01.01.2009 
a 

30.06.2009 

23 254 24 145 446 21 29 4 1 14 89 16 59 2214 1235 10 50 3 3 66 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º SEMESTRE 

 

 

 

 

 
 



 

    

 

6. EVOLUÇÃO DA EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

Entre Julho e Agosto, na sequência da colocação de professores, a equipa perde, mais 

uma vez, três formadores que só substituídos no mês de Outubro. Embora completo o grupo de 

formadores é, também, em Outubro que a equipa volta a perder um elemento, desta vez um 

Profissional RVC, que não será substituído até ao final do ano em questão. O quadro abaixo 

sintetiza a constituição da equipa até final de 2009. 

Quadro 3 – Equipa: 4º Tremeste de 2009 

 

Acresce a este quadro, o facto de os novos formadores contratados não terem 

qualquer experiência no âmbito do desenvolvimento de processos RVC o que implicou um 

investimento de tempo e dedicação, por parte de toda a equipa, na sua formação. 

Voltamos a sublinhar o facto de a instabilidade da equipa ser limitadora da 

prossecução dos objectivos traçados, ainda que, ao longo de todo o ano tenha sempre revelado 

grande adaptabilidade e flexibilidade. 

Com a equipa completa, foram organizadas sub-equipas, de nível básico e nível 

secundário, constituídas do seguinte modo: 

 

 

 

Área Nome Grupo de Recrutamento Afectação 
TIC 

MV 
F6 Matemática (500) + ECDL 100% 

CE 

LC 
F5 Português (código 300) 100% 

F2 Química (510) 50% STC 

F4 Sociologia (430) 100% 

CP 
F1 
 História (400) 100% 

Fo
rm

ad
or

es
 

 Nível Básico 

CLC 
F3 Português/Inglês (320) 50% 

Nome  

P2 100% 

P3 100% 

P
ro

fi
ss

io
na

is
 

Nível Básico 
 e 

Secundário 
P4  100% 

D Directora  10% 

S Técnico Financeiro  

Nome 

T1 Técnico Superior 100% 

Nome 

C1 Coordenadora 100% 

A partir de 
01.10.2009 

 

O
ut

ro
s 

el
em

en
to

s 

Nível Básico 
 e 

Secundário 

Nome Administrativo  
   A1  100% 



 

    

 

Quadro 4 – Constituição das sub-equipas 

 EQUIPA 1 EQUIPA 2 

NÍVEL BASICO 

F5 – LC /CE 
F6 – MV / TIC 
P1 – Prof. RVC 
P3 – Prof. RVC 
P2 – Prof. RVC 

________________________ 

NÍVEL SECUNDÁRIO 
F3 – CLC 
F4 – STC / CP 
P2 – Prof. RVC 

F1 – CLC / CP 
F2 – STC 
P2 – Prof. RVC 
P1– Prof. RVC 

 

 Esta organização revelou-se central para a monitorização dos resultados, organização 

dos grupos de trabalho e vinculação dos Candidatos a equipas fixas e estáveis. Por outro lado, o 

facto de se tratar de sub-equipas pequenas, com elementos com tempo de afectação total, 

contribuiu para a solidificação de metodologias de trabalho, fluidez nas soluções e comunicação 

fácil e sem ruído. Contamos manter este modelo para o ano de 2010. 

No que concerne a componente dos Avaliadores Externos, de salientar a dificuldade, 

devido à escassez de Avaliadores Externos acreditados, em garantir o “rácio” presente nas 

orientações da ANQ que remete para o recurso, de acordo com o nosso patamar de 

financiamento, a três avaliadores no mínimo. Dadas as dificuldades já explicitadas contámos com a 

colaboração dos Avaliadores Externos Fernando Cruz e Rodrigo Gomes. 

Apesar de todos os confrangimentos externos – atrasos na contratação dos 

formadores e mudança de instalações – a equipa conseguiu dar respostas aos candidatos que 

estavam em situação de espera no final da fase de reconhecimento, agilizar metodologias, 

aumentar o número de sessões presenciais, garantir a actualização de todos os dados inerentes ao 

processo no SIGO possibilitando assim o trabalho a tempo real, manter o número de certificações 

de nível básico e aumentar, significativamente, o número de certificações de nível secundário. 

De salientar ainda o facto de em Outubro e na sequência de uma parceria informal 

celebrada com o Instituto da Educação – Universidade de Lisboa termos acolhido um estagiário de 

acordo com o plano abaixo apresentado. (Quadro 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Quadro 5 – Plano de estágio 

 
 
 

7. BALANÇO DA ACTIVIDADE ANUAL 

 

Como acima referimos, no que diz respeito ao balanço da actividade, optámos por 

fazer uma abordagem global em detrimento de uma abordagem semestral seguida de uma 

conclusão anual. Tendo em conta que se trata de uma análise anual acompanharemos os 

resultados de algumas explicações no sentido da sua contextualização. 

Os dados apresentados na tabela abaixo dizem respeito a processos cujas inscrições 

foram efectuadas, apenas em 2009. Porém, muitas das acções descritas, ocorrem com candidatos 

inscritos ainda em 2008, ou mesmo, 2007. Neste sentido, apresentamos no Ponto 2 uma análise 

dos processos que se vão acumulando desde 2007 e que se traduzem em actividade em 2009. 

 

 

 

 

 

NOME MARIA ARAÚJO MONTEIRO CAZENAVE RIBEIRO 

CURSO 
Fase curricular do segundo ano do Mestrado em Ciências da Educação - Especialização  

em Formação de Adultos 

ESTABELCIMENTO DE 

ENSINO 
UNIVERSIDADE DE LISBOA - FACULDADE DE PSICOLOGIA E INSITUTO DE EDUCAÇÃO 

PLANO DE ESTÁGIO
A realidade do Centro Novas Oportunidades da EHTL - Construção de um Plano de Formação para a equipa 

Técnico-Pedagógica - 

PERÍODO DE  

ESTÁGIO 
01.10.2009 a 30.07.201º 

HORÁRIO 18 Horas semanais 

ORIENTADOR DE 

ESTÁGIO 
Prof. Doutora Natália Alves 

FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACOLHIMENTO DE 

 ESTÁGIO 

No âmbito do processo de auto-avaliação do CNO, foi elaborado um Plano de Acções de Melhoria para o ano de 

2010. Este Plano visa enquadrar, de uma forma sólida, o CNO da EHTL no conjunto de indicadores definidos na 

Carta de Qualidade que regula a actividade de todos os Centros. Neste contexto, o acolhimento de um estagiário 

da área das Ciências da Educação justifica-se, na medida em que as necessidades de maturação do Centro, por via 

da implementação de projectos inovadores, se cruzam com as necessidades académicas do próprio estagiário. 

Neste sentido, a estagiária, em articulação com a equipa, será responsável pela implementação de um conjunto 

das acções, de entre as quais destacamos: 1. Implementação de um plano de formação para a equipa técnico

pedagógica (que será objecto do relatório de estágio). 2. Recolha de dados e informações que possibilitarão ao 

Centro fazer uma avaliação mais sustentada da satisfação dos utentes. 3. Acompanhamento da Técnica de 

Diagnóstico e Encaminhamento em acções de divulgação e entrevistas individuais, quer na dimensão da 

intervenção quer na dimensão da avaliação desta etapa. 



 

    

 

Quadro 6 – Resultados 2009 

 

                          Momentos críticos de perda de candidatos 

 

a) Análise da perda de Candidatos ao longo do Processo 

 
Quadro 7 - Perda de candidatos entre 1. a 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicação dos resultados da Quadro 7 

 As 171 inscrições resultantes da parceria com o Centro de Emprego não conduzem a 

resultados continuados. Trata-se de um conjunto de inscrições cuja motivação central (na 

grande maioria das vezes) é a manutenção de subsídios. Este tipo de candidatos só se 

apresenta quando pressionado pelo Centro de Emprego ou assistente social.  

 Há 57 candidatos que, após a sessão de acolhimento, faltaram às entrevistas de 

diagnóstico, interrompendo, desde logo, o processo. Como as interrupções não são 

assumidas, também não são formalizadas, não sendo, por isso, possível passar os 

candidatos para a situação de suspensão. Por este motivo, continuam a pontuar como 

inscritos, sem seguimento. 

 As faltas, bem como os contactos sem sucesso, não são assinalados no SIGO embora 

correspondam a acções internas. Por outro lado, as orientações da ANQ, quanto à 

passagem para a situação de “suspenso”, estão associadas a procedimentos burocráticos 

morosos e dispendiosos. 

 
 

1. Inscritos 
7. Certificados 

(Total e Parcial)  
 Centro de 

Emprego 
Outros Sector 

2. Em 
Acolhimento 

3. Encaminhados 
para ofertas 
formativas * 

4. Transferências 
(insc.2008 e 

2009) 
5. Suspensões 

6. Em 
processo 

RVCC Outros Sector 

BASICO 125 193 81 15 20 17 30 210 121 25 
SECUNDÁRIO 46 235 85 42 101 13 6 136 45 25 

TOTAL 1 171 428 166 166 50 
TOTAL 2 765 

57 121 30 36 346 
216 

    
Entrada Inscritos 1. 

   

Total 765     

2. 4. 5. Saídas ou 
paragens 57 30 36 

Total 123 

3. 4.   
Encaminhados 

121 346   

Saídas 

Total 467   

Perda Total 175 
Perdas não 

formalizadas  



 

    

 

 

 Soluções implementadas:  

 Rever os critérios para a celebração de parcerias. 

 Intensificar o investimento em parcerias com entidades do sector. 

 Consciencialização do conceito de “Falta” - Implementar um novo modelo de informação 

sobre as consequências das faltas injustificadas. Este documento será assinado pelo 

Adulto e pelo Profissional RVC. Com esta prática pretendemos, não só, contribuir para a 

definição de um compromisso sério, mas também, criar a possibilidade de suspender 

candidatos sem recurso ao mecanismo da carta registada (orientações da ANQ) 

 
 Desmobilização de candidatos entre 6. e 7. 

 
 As características do processo RVCC apelam a competências de autonomia e auto-

disciplina, bem como a vários tipo de literacia (tecnológica, documental, numérica, 

informativa, literária) que correspondem, simultaneamente, a grandes fragilidades da 

maior parte da população de inscritos no Centro. 

 A instabilidade da equipa e a interrupção dos processos contribuiu para a desvinculação 

dos candidatos. 

 A mudança de instalações acentuou os aspectos acima focados. 

 
 Soluções implementadas: 

 Revisão dos cronogramas dos processos RVC de básico e secundário, introduzindo mais 

sessões presenciais, tanto individuais como em grupo, de modo a criar um ritmo de apoio 

constante. 

 Intensificação das certificações parciais. 

 Aumento do número de horas de formação complementar.  

 Aumentar parcerias locais com entidades formadoras de modo a poder dar resposta às 

dificuldades dos candidatos. 

 
b) Análise das paragens e dilatação dos timings dos processos – 

2007/2009 

 

Tal como já referimos, a actividade anual do CNO não remete, exclusivamente, para o 

patamar de inscritos nesse mesmo ano. Deste modo, torna-se necessário acrescer aos números 

apresentados na Tabela 1, os valores transportados de 2008 e 2007, que continuam a 

corresponder a acções realizadas ao longo de 2009. (ver Quadro 8) 

 

 



 

    

 

 

 

Quadro 8 – Complemento de Análise: Adultos inscritos em 2007 e 2008 com acções em 2009 

 

 1.Acolhimento 2.Diagnóstico 3.Transferências 4.Suspensões 
5. Em 

processo 
RVCC 

 Basico Sec. Básico Sec. Básico Sec. Básico Sec. Básico Sec. 

2007 1 1 3 6 11 19 10 29 32 45 

2008 13 16 10 42 20 27 52 25 72 63 

Totais 14 17 13 48 31 46 62 54 104 108 

 
 

a) Explicação dos resultados do Quadro 8 
 

 Acção 1. e 2. – Estes números indicam-nos que houve candidatos inscritos em 2007 e 

2008 que, após vários contactos e faltas a sessões de acolhimento, comparecerem 

apenas às sessões associadas ao inicio do processo, não realizando qualquer acção 

posterior, nem assumindo e formalizando desistência ou suspensão de processo. Estes 

dados são, mais uma vez, reveladores do perfil da população que, ainda mas Olaias, 

acedia ao Centro. 

 Acção 3. – O elevado número de pedidos de transferência em 2009, por parte de inscritos 

em 2008, prende-se a duas ordens de factores: Numa primeira fase, falta de resposta 

atempada do Centro devido à instabilidade da equipa técnico-pedagógica. Numa segunda 

fase, mudança de instalações. 

 Acção 5. – Este indicador aponta para a duração dos processos RVCC. No total, 212 

candidatos inscritos em 2007 e 2008 realizaram, pelo menos, uma acção no âmbito do 

processo RVCC em 2009 sem, contudo, o terem concluído. Esta situação ancora, por um 

lado, no facto de as faltas a sessões não serem penalizadas, podendo as retomas 

acontecer ao longo de vários anos, e por outro, na desmotivação que se assume, 

também, como um factor muito significativo. Do ponto de vista da produtividade da 

equipa, a verdade é que esta realidade implica uma grande disponibilidade da equipa, 

sem retorno, em termos de resultados, nem para o próprio, nem para o Centro. 

 

Por fim, o CNO continuou a assumir a itinerância no Estoril, fazendo deslocar a equipa 

consoante a afluência de candidatos, recorrendo às instalações da Escola de Hotelaria e Turismo 

do Estoril. De notar a redução geral do número de inscrições, em particular para o nível básico. 

Realce, ainda, para o facto de perspectivarmos, no contexto das parcerias a celebrar, a deslocação 

das equipas às unidades hoteleiras para realização, quer da fase de diagnóstico e 

encaminhamento, quer do processo RVC.  



 

    

 

O Relatório de Auto-Avaliação (entregue em Janeiro de 2010), 

elaborado em conjunto com a equipa da Universidade Católica de acordo com as orientações da 

ANQ, aborda todos estes aspectos, numa perspectiva sistémica e de acordo com um conjunto de 

critérios, associados, quer a meios quer a resultados. 

 
 

8. RECURSOS FISICOS E MATERIAIS 

 

O segundo semestre é marcado pela mudança de instalações e, consequentemente, 

por uma enorme mais-valia ao nível das condições físicas e técnicas. 

No que concerne as condições físicas, o CNO passa a ocupar uma área muito maior 

que integra uma sala open space destinada à equipa, bem equipada quanto a mobiliário, 

possibilitando conforto e organização. Dispõe, ainda, de espaços para atendimento individualizado 

e para acompanhamento do trabalho dos Candidatos. Simultaneamente, recorre, no âmbito das 

sessões de grupo com os candidatos em processo RVC, às salas de aula da Escola.  

No que concerne os recursos tecnológicos, cada elemento da equipa dispõe de PC 

com acesso a banda larga o que facilita o acesso ao SIGO potenciando-o como instrumento de 

monitorização e gestão de resultados. Acresce, ainda, uma grande melhoria ao nível das linhas 

telefónicas, três no total, o que é muito relevante para uma actividade centrada na comunicação 

com os candidatos.  

Outro facto de grande melhoria diz respeito à existência de uma fotocopiadora multi-

funções que veio aligeirar os procedimentos de impressão de todos os documentos formais 

associados aos processos, bem como materiais pedagógicos e de divulgação. 

Em suma, podemos dizer que todos os factores de constrangimento foram debelados, 

estando globalmente a equipa com muito boas condições de trabalho e apenas em fase de 

adaptação à vivência num espaço comum, onde a presença dos candidatos é constante. 

 

9. OUTRAS ACTIVIDADES 

 

Neste item, englobaremos, as actividades relacionadas com a formação da equipa 

(acções de formação, participação em seminários, conferências, debates, workshops), parcerias e 

protocolos celebrados e acções de divulgação. 

Relativamente à participação em momentos de formação formais, e não formais, a 

equipa participou no seguinte conjunto de actividades: 

 
Quadro 9 – participação em actividades 2009 

 
ACÇÃO PARTICIPANTES 



 

    

 

Programa Gestão para a Criação de Valor, conduzido pelo 
Professor Doutor José Neves Adelino, na Nova Forum – 
Instituto de Formação de Executivos da FEUNL. 

C1 – Coordenadora do CNO 

Sessão de lançamento do livro "A sessão de júri de 
certificação: momentos, actores, instrumentos - roteiro 
metodológico". 

P3 – Profissional RVC 
F1 – Formadora de STC e TIC 

Seminário Iniciativa Novas Oportunidades: Primeiros 
Estudos da Avaliação Externa. 

C1 – Coordenadora do CNO 
P2 - Profissional RVC 
P3 – Profissional RVC 

Formação IOP – seminário - "A Construção do Portfólio: 
Promoção do Desenvolvimento de  
Competências Reflexivas”. 

C1 – Coordenadora do CNO 
P2 - Profissional RVC 
 

Reunião de acompanhamento dos CNOs promovida pela 
ANQ, DREL e CEPRA. 

C1 - Coordenadora do CNO 
F4 – Formadora de CP 
F3 – Formadora de CLC 
F5 – Formadora de LC e CE 
F1 – Formadora de STC e TIC 
P1 - Profissional RVC 

Acção de Formação "Centros Novas Oportunidades - Missão, 
Papéis e Funções". 

Participação de alguns elementos da equipa 
quer na estrutura da componente prática da 
formação quer como formadores de 
formadores: 
C1 - Coordenadora do CNO 
F4 – Formadora de CP 
F3 – Formadora de CLC 
F6 – Formadora de LC e CE 
 
 

Formação para as equipas de CNO – Escola profissional 
Cristóvão Colombo – Funchal. 

Planeamento e execução da acção: 
C2 - Coordenadora do CNO 

Reunião de auto-avaliação do cluster 28 – CNED. 
 

Equipa de autoavaliação: 
C1 - Coordenadora do CNO 
T1 – TDE 
P1- Profissional RVC 
F6 – Formadora de LC e CE 

Novas Oportunidades: Pensar para melhor qualificar, promovido 
pelo CNO da Fundação AFID Diferença em parceria com a 
DRELVT e  Direcção Municipal da Cultura da Câmara Municipal 
de Lisboa. 
 

 
P2 - Profissional RVC 

Lançamento da Obra “Mais escolaridade – realidade e ambição” 
– Aniversário da Escola Secundária Marquês de Pombal. 
 

C1 - Coordenadora do CNO 
 

3º Encontro Nacional dos Centros Novas Oportunidades. 
 

C1 - Coordenadora do CNO 
T1 – TDE 
Maria Cazenave Ribeiro - Estagiária 
 

 
 

 

 

 

Quanto à celebração de parcerias e tratando-se de um objectivo central para o 

cumprimento do objectivos a que o CNO se propôs para o segundo semestre de 2009, foi 



 

    

 

efectuado um trabalho de divulgação junto de entidades hoteleiras e dada 

continuidade aos contactos já estabelecidos. 

Por um lado, as parcerias formais já estabelecidas com a Abreu Viagens e Accor 

concretizaram-se em inscrições, tendo sido efectuada a fase de diagnóstico e encaminhamento. 

Por outro, foram encetados novos contactos com os seguintes hotéis: Bairro Alto Hotel, Grupo 

Amazónia, Hotéis Alexandre Almeida, Grupo Pestana, Fontana Park Hotel e Cervejeira Lusitana. 

Relativamente a parcerias com entidades formadoras, como dinâmica facilitadora da 

acção de encaminhamento e diversificação das repostas para as necessidades dos nossos 

candidatos, mantivemos a relação informal com todas as entidades com que temos vindo a 

trabalhar e iniciámos contactos com escolas e centros de formação mais próximos da nossa actual 

área de intervenção, nomeadamente, Santa Casa da Misericórdia.  

Por fim, e no que concerne as acções de divulgação, além dos contactos institucionais 

que se constituem como uma primeira base de contacto com entidades do sector, recorrendo a 

mail e telefone para marcação de reuniões, a divulgação do CNO tem sido feita de uma forma 

pouco estruturada, baseada no princípio do “boca-a-boca”, divulgação por parte dos candidatos 

em processo e disseminação local.  

 
 

10. CONCLUSÃO FINAL 

 
No final do 1º semestre deste ano foram definidos um conjunto de objectivos para o 

semestre seguinte. Cumpre agora, reportar para os mesmos e efectuar um breve balanço: 

Solidificar os mecanismos operacionais da equipa por via da implementação de um 

projecto de continuidade: o 2ª semestre foi, ainda, marcado por uma grande instabilidade da 

equipa já que em Agosto saíram mais dois formadores por via da sua colocação no concurso de 

professores. Neste sentido, não fomos capazes de dar resposta a algumas situações de 

acumulação de processos como era imperativo. 

Aumentar o número de inscrições e certificações da população do sector da hotelaria 

e restauração: o facto de terem sido celebradas parcerias e estimulados os contactos com 

entidades do sector originou um aumento significativo de inscrições de profissionais do sector, 

empregados ou desempregados. 

Concluir as certificações de nível secundário de processos já iniciados: tal como acima 

referimos, o facto de não ter sido possível garantir a estabilidade da equipa dificultou a nossa 

capacidade de resposta no que concerne a conclusão dos processos de nível básico e secundário. 

Implementar o CNO na comunidade local cativando novas inscrições no CNO: na 

verdade, o último trimestre de 2009, após a mudança de instalações, caracterizou-se por um forte  

empenho na solidificação dos procedimentos da equipa estabilizada a  partir de 

Outubro. Após desenvolvimento de formação e adaptação de todos os elementos, e definidas as 



 

    

 

prioridades urgência situou-se na reposta a candidatos com longos períodos de 

espera.   Assim o investimento na implementação do CNO continua a revelar-se uma prioridade e 

um objectivo para 2010.  

Manter e “alimentar” as parcerias com entidades formadoras capazes de dar respostas 

às necessidades formativas dos adultos inscritos no CNO: Foram mantidas as parcerias 

estabelecidas e lançadas as bases para a celebração de novas. 

Em jeito de síntese, podemos dizer que o CNO da EHTL, tendo em conta o contexto 

de mudança e de grande instabilidade foi capaz de dar respostas, definir e adaptar estratégias, 

identificar aspectos a melhorar e aproximar-se dos objectivos estabelecidos, tanto quantitativos 

como qualitativos. O retrato da organização (potencialidades e fragilidades) bem como da sua 

actividade não poderia ser mais claro do que o definido no relatório de auto-avaliação.  

Numa linha de continuidade com o trabalho desenvolvido até à data, foram definidos 

os seguintes objectivos para 2010: 

1. Vocacionar o CNO da EHTL para a resposta ao sector: 

 Implementando o RVCC- PRO para as áreas da Cozinha e Mesa/Bar; 

 Celebrando mais parcerias com unidades hoteleiras e de restauração; 

 Definindo modelos de “itinerância” na unidades hoteleiras e de restauração; 

 Afirmando-se internamente como resposta de continuidade para a população 

do sector; 

 Preparando o terreno para implementação de uma linha de evolução, no 

domínio da aprendizagem ao longo da vida, criando respostas diversificadas 

tanto para população com baixas qualificações, como médias e altas  

 
2. Solidificar a imagem de qualidade e rigor de funcionamento do CNO 

 Investindo na estabilização das equipas 

 Aumentando a rede de parcerias com entidades formadoras 

 Diminuindo os tempos de espera entre as etapas do processo 

 Aumentando o numero de encaminhamentos para ofertas formativas 

 Incrementando as certificações parciais 

 Aumentando o número de horas destinado a formação complementar 

3. Formar a equipa 

 Desenvolvendo planos de formação personalizados 

 Participando em acções de formação no contexto europeu no âmbito do 

programa Grundtvig 

4. Divulgar vs Aprender 

 Criando momentos de partilha de conhecimento por via da organização de 

seminários, workshops e eventos. 







ACTIVIDADES 2010 

PARTICIPANTES
ACTIVIDADE

Acompanhamento ANQ - Esc. Sec. D.Dinis
ENCONTRO INTER-CNOS TODOS
Qualificar Portugal Rita, Carla Eusébio, Maria
Reunião Grundtvig - Vila Galé Ópera Rita
ANQ/LE - Eça de Querirós Lúcia e Carla Eusébio
Encontro Cno - Cacilhas - "aprendizagem ao 
longo da Vida, Novas Oportunidades e Novos 
desafios de qualificação. Sofia Teixeira e Maria Cazenave

Palestra Fernando Nobre - Eça de Querirós Sofia Teixeira e Carla Sanches
Qualidade e integração das pessoas com 
deficiências e incapacidades Lúcia Serralha

Visita de acompanhamento do serviços centrais
"Job Shadowing - Novas Modalidades de 
Formação Contínua para Professores e outros 
Profissionais ligados à Educação" Joana, Vanda
Centro Novas Oportunidades da Escola 
Secundária de Luís de Freitas  Joana, Vanda, Hugo, Luís
Branco (Paço de Arcos).
Gostaríamos muito de poder contar com a V. 
presença.
Grundtvig Joana Luís
RVCC-PRO Joana Luís

CECOA - Aprendizagem experiencial e PRA Rita, Carla Sanches
Eça de Queirós - LE Lúcia serralha, Carla Eusébio
Aprendizagem experiencial e construção de 
portefólio Rita e Carla Sanches
RVCC-PRO Luís, Vanda
Entrega de Diplomas - Parque das Nações Rita

PARCERIAS



ABREU
CEFOP
ASSOCIAÇÃO DOS HOTELEIROS DA COSTA DO 
ESTORIL
FONTANA
PESTANA
AMAZÓNIA
BAIRRO ALTO HOTEL
HOTEL DA VILA - CASCAIS
COMISSÃO DA PROTECÇÃO DE MENORES
LUSITANA
E. S. Eça de Queirós
CECOA
Santa Casa Da Misericórdia de Lisboa
APIEF
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