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Resumo 

 

O presente trabalho, realizado no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação na área de 

especialização de Formação de Adultos, tem como objectivo geral proporcionar um processo de 

autoformação centrado num novo desafio na área da educação – a formação profissional, visando em 

seguida descrever e formalizar o processo de certificação da empresa da qual sou responsável. O 

projecto reflecte sobre a educação, os seus paradigmas e a sua aplicabilidade, acompanhando várias 

das alterações que as mutações dos tempos têm fomentado. Além disso, consiste numa análise crítica 

do percurso de vida de uma professora/formadora e na sua vontade de fazer uso de práticas 

pedagógicas distintas, de modo a enriquecer-se e a chegar efectivamente aos seus alunos/formandos. 

Aliado a estes aspectos, surge, também, a formação profissional, a sua especificidade, a sua eficácia e 

a sua implementação numa época em que o mercado de trabalho sofreu profundas alterações. A 

preparação de toda a documentação legal, a elaboração dos questionários a desenvolver nas 

instituições e a análise dos mesmos permite especificar as áreas de formação a desenvolver, como 

forma de diversificar as atividades da empresa. Todos estes materiais culminam num processo que 

visa obter a certificação da empresa, pela entidade competente. 

Com este trabalho de projecto conclui-se as áreas de formação a desenvolver pela empresa, de 

modo a poder elaborar os seus planos de formação adequados às necessidades dos potenciais 

clientes, algo possível porque os objectivos específicos, de forma complementar e conjunta, contribuem 

para atingir o objectivo geral.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de adultos; formação em empresas; formação profissional; certificação 

de empresa de formação profissional; processo de certificação de entidades formadoras. 
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Abstract 

 

This project work, written in order to obtain the masters’ degree in Educational Science, 

specialization in the area of training adults, aims to provide a process of self-formation focused on a 

new challenge in education - professional training, aiming further at describing and formalising the 

process of certification of the company for which I am responsible. The project reflects upon education, 

its paradigms and its applications, following several of the changes that time has brought about. This 

project is also a critical analysis on the course of life of a teacher/trainer and her desire to use different 

teaching practices in order to enrich herself and also to effectively reach her students/trainees. In 

addition to these, there is also the professional training, its specific aspects, its effectiveness and 

implementation at a time when the labour market has undergone deep changes. The preparation of all 

legal documentation, the questionnaires to apply to the institutions and their analysis allow us to specify 

the areas of training to develop as a way to diversify the company's activities.  All these materials 

culminate in a process that aims to achieve the certification of the company by the official entities. 

 

From the outcome of this project work we conclude which are the training areas to develop in order to 

prepare a suitable training plan to the needs of our future customers. This is only possible because the 

specific goals complement each other and work together to achieve the main goal. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Adult education; training inside the companies; professional training; certification of a training 

company; certification process of training entities. 
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Introdução 

 

O trabalho de projecto que se apresenta foi realizado no âmbito do Mestrado em Ciências da 

Educação – Formação de Adultos e tem como objectivo realizar uma reflexão em torno do meu 

percurso profissional, ou seja, o meu processo de autoformação e definir um plano de intervenção 

centrado na certificação, de uma empresa pela qual sou responsável. Tendo tal premissa, dei início ao 

processo de certificação junto da entidade competente para o efeito, a Direção Geral de Emprego e 

Relações do Trabalho (DGERT).  

De modo a concretizar o objectivo geral acima enunciado, passo a referir três objectivos 

específicos que concorrem para a consecução do mesmo: Realizar uma análise e reflexão sobre o meu 

percurso profissional, de modo a compreender o processo de formação que ocorreu ao longo do 

mesmo; elaborar um discurso sobre a educação de adultos, tendo por base um conjunto de referências 

teóricas neste domínio e realizar uma incursão empírica centrada num domínio da minha prática 

profissional, neste caso, a certificação de uma empresa denominada Quatrosfera.  

Este trabalho possui a introdução, que agora têm oportunidade de ler, e uma divisão em três 

partes: Enquadramento Teórico, intitulado Paradigmas da Educação de Adultos; Narrativa Biográfica, 

com a designação Da Necessidade à Procura de Novas Oportunidades, onde consta uma reflexão 

sobre o meu percurso pessoal e profissional; Incursão Empírica, subordinada ao tema A certificação 

como estratégia de crescimento, onde todo o processo necessário à obtenção da certificação por parte 

da entidade competente será relatado. Na primeira parte, incidirei sobre os modelos educativos 

subjacentes à educação e formação de adultos, segundo os objectivos específicos acima enunciados, 

a sua evolução ao longo dos tempos e alguma reflexão sobre a formação profissional e a sua 

importância ao longo dos tempos. Ao longo da segunda parte, irei relatar de forma reflectida o meu 

percurso pessoal e profissional, porque se fundem e se tocam de tal forma que se tornam 

indestrinçáveis, falando de momentos e de instituições marcantes para as minhas aprendizagens como 

enunciado, no primeiro objectivo referido. No terceiro capítulo, tal como mencionado no terceiro 

objectivo específico, será descrito todo o processo necessário para que a certificação da empresa seja 

emitida pela entidade competente. São aqui mencionados aspectos distintos, desde os formulários e 

guiões de entrevistas, realizados para aferir as necessidades de formação dos actuais e potenciais 

parceiros, até à reflexão, a planificação e a avaliação da oferta formativa a ser implementada.  
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Em suma, da complementaridade dos três objectivos específicos resulta que seja possível 

atingir o objectivo geral, resultando, assim, também, uma profissional mais qualificada e reflexiva, com 

uma noção extremamente importante da sua evolução e, simultaneamente, da empresa Quatrosfera, 

que pode, desta forma, ganhar competitividade. 
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1. Educação de adultos – Diversidade e complexidade 

Pensar em Educação é pensar no que somos, no que nos tornamos e no que podemos vir a 

ser. Enquanto crianças e jovens a escola prepara-nos academicamente para uma inserção numa vida 

profissional futura. Enquanto adultos isso nem sempre se verificou. Aos adultos competia-lhes evoluir 

no seu percurso profissional através da prática das tarefas inerentes à sua profissão. Com os avanços 

da sociedade, a educação de adultos integrou-se no novo sistema e iniciou assim um papel 

preponderante na mesma, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida das populações. 

Atualmente a educação é um instrumento fundamental no desenvolvimento pessoal e social do 

homem, de forma a ensiná-lo e a prepará-lo para compreender e reagir adequadamente a diversas 

situações. 

Na atualidade, repleta de inovações e descobertas que se sucedem a um ritmo 

verdadeiramente alucinante, o acesso à informação está cada vez mais facilitado, tanto pelo crescente 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, como pela rápida difusão dos meios 

de comunicação. No entanto, as assimetrias subsistem um pouco por todo o mundo e não se pode 

confundir toda esta facilidade de acesso à informação com construção de conhecimento, nem se pode 

acreditar que chegue a todas as pessoas da mesma forma. Assim, há que reflectir sobre a educação e 

sobre a importância de que este setor se reveste na actualidade e sobre os caminhos que tal sector 

deve seguir, face aos desafios da sociedade moderna. A educação, nas suas múltiplas valências, 

assume características distintas e devemos olhar de uma forma caleidoscópica para toda esta 

temática. Aqui, vou incidir sobretudo sobre a educação de adultos, aspeto que durante longo tempo foi 

votado ao esquecimento e a uma política educativa pouco profícua, sendo “um campo profundamente 

marcado por políticas educativas descontínuas” (Lima, 2005, p. 31).  

Definir o campo da educação e formação de adultos, tendo em conta as teorias, conceitos e 

práticas que aqui convergem, não é uma tarefa fácil, tal como fica demonstrado no livro de Rui Canário 

(2008) que faz uma incursão corajosa pelos meandros deste campo do saber, refletindo sobre as 

diversas correntes, por vezes, até divergentes que foram vindo à tona, ao longo dos últimos tempos. A 

educação de adultos e a reflexão em seu torno tem contribuído para uma reflexão crítica e 

questionamento do modelo escolar. Os conceitos de educação e formação têm sido alvo de discussão, 

o que originou diversas contribuições de diferentes autores.  

O termo “educação”, para Rui Canário (2008), pode ser entendido como o tempo passado na 

escola, ou por outro lado, os processos educativos presentes ao longo da vida. A educação é, de 

acordo com a perspectiva deste autor, um processo permanente que potencia a reinvenção das formas 
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de articular o aprender, o viver e o trabalhar, ou seja, é necessário percepcionar que educação vai além 

do modelo escolar, abafado por uma igualdade standard. Daí que Perrenoud (1984), mencione que 

“continuamos a viver em sociedades escolarizadas que são incapazes de pensar a educação de outra 

maneira que não seja a partir do paradigma escolar.” Para a autora Marie-Christine Josso (2008), 

“educação” está relacionada com a acção de uma sociedade, pelas diferentes instituições que esta 

sociedade cria (…), para assegurar a transmissão de conhecimentos, a transmissão de valores, (…) 

dos saberes-fazer, dos comportamentos (Josso, 2008, p.116). 

O termo formação é utilizado por Rui Canário (2008), para referir processos instrumentais e de 

adaptação funcional em relação ao mercado de trabalho – a formação profissional, mas também o 

refere associado a um processo abrangente de autoconstrução do individuo. Josso (2008), refere que 

este termo depende das características sociais, culturais e psicológicas do aprendente e da sua história 

de vida. Segundo António Névoa (1999), a formação é um processo que não pode decorrer num lugar 

à parte, antes se confunde com a própria vida dos adultos.  

 Historicamente, pode afirmar-se que a educação de adultos emerge dos ideais do século das 

Luzes, que vislumbraram a educação como algo extremamente útil. Seguindo os acontecimentos 

históricos a que o mundo assistiu nos séculos seguintes, podemos apontar, tal como faz Canário, dois 

processos sociais intrinsecamente associados à educação de adultos. O movimento operário e a 

instituição de sistemas escolares nacionais que defendem uma educação popular, dirigida a todos. 

Emerge, então, neste contexto, o “ensino de segunda oportunidade” (Canário, 2008, p.12), destinado a 

públicos pouco ou nada escolarizados. Após o término da Segunda Guerra Mundial e decorrente de 

todas as alterações que tal acontecimento trouxe, houve uma explosão no que concerne à educação 

de adultos. No período dos “30 anos gloriosos”, assistiu-se a um crescimento exponencial da oferta 

educativa, o que permitiu uma educação destinada a todas as pessoas. A educação de adultos 

revestiu-se de uma vertente cívica, procurando fomentar a tolerância e promover a democracia O ano 

de 1960 foi de viragem, pois a educação de adultos passou a estar associada à ideia de 

desenvolvimento local. Toda esta evolução decorrente do pulsar de um mundo em constante mudança, 

acentua a heterogeneidade do campo da educação de adultos, que é altamente complexo. 

 O aparecimento da UNESCO foi determinante, assumindo um papel fundamental na “definição 

e operacionalização das políticas de alfabetização de adultos”, tal como afirma Cavaco (2002), autora 

que se dedicou à análise das conferências internacionais, as quais apresenta como eixos orientadores 

das políticas educativas nacionais. Desde a década de 60 que aquele organismo assumiu como um 

dos seus principais objectivos pôr cobro ao analfabetismo, associando a sua existência ao 
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subdesenvolvimento, ou seja, veiculando a ideia de que a escolaridade, a produtividade e o 

desenvolvimento estavam directamente ligados. Esta intensa atuação por parte da UNESCO no campo 

da educação de adultos, leva Finger (2005) a destacar a elevada importância de que este organismo se 

reveste nesta área. 

As conferências da UNESCO e os documentos daí surgidos são excelentes indicadores das 

políticas de educação e das inversões de rumo e mudança de modelos educativos seguidos. As 

conferências de 1949 e de 1960 valorizam o aspecto social da educação, revelando preocupações com 

o desempenho cívico e cultural dos indivíduos, pretendendo que se vivesse sob um regime 

democrático e em paz. Na conferência de 1972 e na de 1985, a educação de adultos é apontada como 

uma medida de extrema importância para potenciar o desenvolvimento e a progressão de qualquer 

país. Aqui, defende-se um acesso de todos à educação, dando primazia a grupos pouco favorecidos, 

que alcançariam, desta forma, a possibilidade de ascender socialmente, no sentido em que o acesso à 

educação potenciaria a empregabilidade e um salário que permitiriam ter uma vida mais plena. Assim, 

coloca-se a educação ao serviço do crescimento económico, não só individual, mas também global.  

Na conferência realizada em 1997, aparece uma referência distinta, a “Aprendizagem ao Longo 

da Vida”, que indica uma alteração tanto na terminologia adoptada, como nas políticas seguidas. Esta 

perspectiva incide sobretudo na resolução de problemas associados à competitividade, colocando a 

responsabilidade de recorrer a esta formação do lado do adulto. Em muitos momentos, o Estado não 

assumiu a sua função de impulsionador/facilitador de formação, muitas vezes por motivos económicos, 

não deixando, no entanto, de reconhecer a  relevância da educação de adultos para o desenvolvimento 

nacional. A dada altura, essa tendência alterou-se um pouco, passando o Estado a ter um papel mais 

activo, elaborando propostas e vigiando a sua implementação, criando, desta forma, uma oferta 

formativa. No entanto, convém não esquecer que o Estado se pode demitir destas funções, 

principalmente em momentos económicos críticos e que a existência de uma oferta não é garantia que 

todos tenham acesso à mesma.  

Em muitos casos quer adequar-se a educação de adultos a outros modelos de ensino, os quais 

se revelam completamente desajustados face à realidade dos seus intervenientes. Um exemplo 

flagrante desse desajustamento é o ensino recorrente. Um ensino que se quer de qualidade aposta na 

integração, algo que só acontece se se valorizar a diferença, as tradições, a multiculturalidade, a 

experiência de vida de cada um e o respeito pelas distintas leituras do mundo, que se vão entrecruzar 

num mesmo espaço: a sala de aula. Há que, neste contexto, valorizar a heterogeneidade, projectando 

e realizando actividades que potenciem a integração plena de todos os formandos e que permitam que 
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todos entendam que têm um contributo válido para dar, desmistificando o espaço de aula e construindo 

tal local como sendo de partilha de saberes. Assim, valorizar-se-á a formação de cidadãos activos, 

devidamente interventivos, que contribuam de forma esclarecida para a evolução do local em que se 

encontram inseridos.  

            Nos anos 60 e 70, surgiu o movimento de “educação permanente” e a educação de adultos 

passou a ser entendida como uma vontade de mudar a sociedade, como uma aprendizagem que leva a 

uma mudança, tal como entende Finger (2005). A educação passou, então, a ser um direito, assistindo-

se a uma democratização, materializada em diversas campanhas de alfabetização e de pós-

alfabetização, de modo a dar continuidade ao projecto. Este domínio foi evoluindo progressivamente e 

sendo reduzido a uma forma de suprimir falhas, deficiências, destituiu a educação de adultos da sua 

especificidade. O que se seguiu veio provar que uma educação assente nestes moldes não resolvia as 

questões de base. O advento ou a discussão em torno do analfabetismo funcional e da literacia, que 

tantos estudos motivou, permitiu verificar a insuficiência de uma educação de adultos baseada somente 

na alfabetização. Desta forma, é possível afirmar que a resposta dada pelo Estado nem sempre foi 

adequada, sendo, por vezes, distante da realidade, tendo, como afirma Cavaco (2002), uma 

preocupação em corrigir o défice, levando a um estigma social.  

 Nos anos 90, uma visão economicista e mercantilizada apossou-se da educação, verificando-

se uma passagem de uma tónica mais humanista para uma mais pragmática, colocando a resolução de 

problemas como o desemprego e a produtividade enquanto finalidades da educação de adultos.  

A difusão da educação de adultos que se fez sentir ao longo dos tempos, levou a uma crescente 

complexidade desta temática, originando diversas práticas e teorias. 

Canário (2008) afirma que a complexidade da educação de adultos reside em três planos 

distintos: as práticas educativas, a diversidade de instituições e o educador/formador de adultos. Ao 

nível das práticas educativas, são considerados quatro subconjuntos: Alfabetização, Formação 

Profissional, Animação SocioCultural e Desenvolvimento Local. A alfabetização foi, desde cedo uma 

prioridade, visando colmatar as elevadas taxas de analfabetismo, de forma rápida e com sucesso, 

funcionando, desta forma, numa lógica de segunda oportunidade. Durante um determinado período de 

tempo a educação de adultos e a alfabetização foram tidos como sinónimos. Apesar de todas as suas 

fragilidades, esta prática educativa potenciou várias reflexões em torno da educação de adultos. O 

analfabetismo é, de acordo com Canário, um fenómeno selectivo, porque associado à pobreza, à 

ausência de desenvolvimento e à exclusão social, e também mutante, visto que na actualidade existe 
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uma outra forma de analfabetismo, a iliteracia. Na realidade, estudos apontam para um aumento do 

número de analfabetos no mundo, principalmente se forem tidos em linha de conta os novos conceitos 

que têm surgido nesta área e que tendem a esbater as barreiras entre alfabetizados e analfabetos. O 

analfabetismo funcional é disso um excelente exemplo, pois refere-se a adultos escolarizados que ao 

não fazerem uso das competências adquiridas, as acabam por perder. Este tipo de analfabetismo 

grassa um pouco por todo o mundo, enquanto que o analfabetismo, entendido como não ser dotado de 

competências de leitura e escrita, é mais significativo nos países do Terceiro Mundo. A formação 

profissional, próxima do conceito de educação permanente, é a prática que prevalece na actualidade e 

está associada à ideia de produção. A animação sociocultural não pode ser entendida apenas como 

ocupação de tempos livres, no sentido em que tem uma intervenção importante quer ao nível social 

quer ao nível educativo. Esta prática deixa clara a importância que os fenómenos educativos não 

formais assumem na construção do eu, no seu processo formativo. Desta forma, a animação 

sociocultural faz com que estejam reunidas as condições para se pensar a educação de uma outra 

forma. O desenvolvimento local coloca uma série de questões ao modelo escolar, visto contrariar uma 

visão estanque de educação, mostrando que o processo de educação de adultos se reveste de 

globalidade e dinamismo. 

No que respeita ao plano da diversidade de instituições, a Escola é tida como a instituição 

educativa por excelência, detendo um poder hegemónico no que à educação concerne. Daí que não 

seja estranho, educação e escola tornarem-se sinónimos. As teorias e os modelos conceptuais que têm 

surgido nos últimos têm reconhecido outros locais como sítios propícios à aprendizagem, considerando 

que diferentes contextos sociais são essenciais ao processo de formação de qualquer individuo.  

Quanto ao plano do educador/formador de adultos, a sua acção nos processos educativos é 

essencial e bastante directa. Institucionalmente, estes agentes educativos são reconhecidos 

socialmente, mediante realização de cursos que lhes conferem habilitações para desempenhar o seu 

papel, sendo agentes formais de formação. No entanto, existem também agentes informais de 

formação, como tem reconhecido a comunidade científica, que tem aprofundado conhecimentos sobre 

a educação de adultos, deixando clara a importância de que esta área se reveste. 

 Assim, a educação de adultos desejável passará por uma simbiose dos quatro subconjuntos, 

acima mencionados, permitindo desenvolver as competências da leitura e da escrita, a memorização, 

valorizando as experiências vivenciadas, apostando na formação profissional, de modo a dotar estes 

cidadãos de ferramentas que lhe permitam a construção de uma consciência crítica e interventiva. Para 

que tal seja possível é importante potenciar momentos de educação informal, tão importantes como os 
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de educação formal. Será, sempre, um erro, pensar que a educação formal, no caso dos adultos, se 

deva sobrepor à informal, sendo estes dois modelos complementares, no sentido em que fornecem 

contributos para a construção de conhecimentos. Aliás, é importante que as experiências existentes 

sejam mobilizadas para a construção de saber. Só deste modo se pode criar uma ligação efectiva e 

afectiva, também extremamente importante, entre formador e formandos. É o estabelecimento destas 

relações salutares, em que a aprendizagem é contínua e recíproca, que permite que os adultos se 

sintam motivados a prosseguir a sua aprendizagem e vençam as inseguranças que muitas vezes 

sentem, derivadas da sua pouca ou nenhuma escolarização. Só entendendo claramente a 

especificidade subjacente à educação de adultos, se evitará cair no erro de os ensinar como se de 

crianças se tratassem.  

Para além dos três planos distintos, atrás referidos, Rui Canário apresenta alguns dos modelos 

pedagógicos que considera emblemáticos na formação de adultos. Para Lesne (1984), a formação é 

parte integrante da socialização, defendendo a deslocação dos projectos formativos para os contextos 

de trabalho e valorizando as dinâmicas formativas informais. Este autor define três modelos de trabalho 

pedagógico: o de tipo transmissivo, de orientação normativa; o de tipo incitativo, de orientação pessoal 

e o de tipo apropriativo, centrado na inserção social do individuo. No primeiro tipo, cabe ao formador 

inculcar o saber no objecto de formação, sendo a relação formador/formando completamente 

assimétrica. No segundo tipo, existe uma procura de uma aprendizagem pessoal dos saberes, ou seja 

uma apropriação dos mesmos. No terceiro e último tipo, a formação surge como processo de mediação 

e o formando como agente social. 

Ferry (1983) defende três modelos teóricos, um centrado nas aquisições, outro na iniciativa e 

outro na análise. No caso do modelo que se centra nas aquisições, a formação é organizada em função 

de resultados observáveis e passíveis de ser medidos. O modelo que se centra na iniciativa solicita ao 

formador que assuma o papel de distribuidor de conhecimentos, fomentando uma formação alicerçada 

em actividades e experiências sociais e/ou intelectuais. O modelo que coloca a tónica na análise 

defende uma formação onde o mais importante é o trabalho que a pessoa em formação realiza sobre si 

própria. 

Na óptica de Monteil (1985), podem ser definidos três sistemas de formação: a Informação, o 

Conhecimento e o Saber. A informação surge como algo exterior e estranho ao sujeito, que apenas se 

duplica e armazena; o conhecimento surge ligado à actividade do sujeito, sendo pessoal. Este 

conhecimento pode transformar-se em saber, sendo desta forma acessível aos outros, enquanto 

informação. 
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Para Demailly, existem quatro grandes formas de transmissão de saberes: a forma 

universitária, a forma escolar, o formativo contratual e o interactivo-reflexivo. A forma universitária 

assenta no facto dos intervenientes serem produtores directos e não apenas difusores. Na forma 

escolar, o professor vê-se obrigado a seguir um modelo por imposição externa e superior. O formativo 

contratual estabelece uma relação contratual do programa e das modalidades da sua 

operacionalização. O interactivo-reflexivo implica uma dimensão colectiva de aprendizagem, uma 

capacidade de resolução de problemas. 

Florentino Sanz Fernández (2006) defende a existência de três modelos educativos distintos, 

nascidos ao longo do século XX: o modelo receptivo alfabetizador; o modelo dialógico social e o 

modelo económico produtivo. No caso do modelo receptivo alfabetizador ensina-se a receber, treina-se 

a memória e a recordação. No modelo dialógico social, desenvolve-se a consciência crítica, o 

professor/formador coloca-se ao serviço das aprendizagens dos seus interlocutores, encarando a 

aprendizagem como um processo contínuo. Tendo em conta o primeiro modelo, pode afirmar-se que, 

num momento inicial, a educação de adultos assumiu uma tónica muito infantil, em múltiplos aspectos 

similar ao 1º ciclo do ensino básico, esquecendo que o público era completamente distinto. Por volta 

dos anos 70/80, abandonou-se esta ideia e passou a valorizar-se a experiência e a aprendizagem que 

dela deriva, verificando que o denominado “currículo oculto” e/ou “adquiridos” tinha forte influência na 

forma como os adultos aprendiam. O terceiro modelo baseia-se no ensino das competências 

relacionadas com o sector produtivo (diálogo, comunicação, crítica), reduzindo a educação à formação 

profissional. Este, de acordo com Canário, é o modelo que prevalece, na actualidade, onde subsiste um 

verdadeiro “mercado de formação”. 

Conhecer e olhar para os modelos teóricos existentes é extremamente importante, quer seja 

para delinear estratégias de formação, quer para definir que tipo de formador/educador pretendemos 

ser. Estes modelos teóricos promovem, então, a reflexão, levando a que se abandonem visões 

redutoras e que se abram horizontes, se explorem possibilidades. A articulação entre as modalidades 

educativas, formal, não-formal e informal, fazendo com que os momentos de formação sejam 

permeáveis às diversas realidades é crucial para que exista efectivamente aprendizagem, construção 

de conhecimentos, aplicabilidade da teoria à prática. 

 As perspectivas sobre educação de adultos são múltiplas e este conceito passou por várias 

fases. Canário define três fases da educação de adultos. Numa primeira fase, assistiu-se à extensão da 

oferta escolar dirigida às crianças, passando esta a ser aplicada ao mundo dos adultos. A segunda fase 

pautou-se por um afastamento entre a educação de adultos, andragogia, e a de crianças, pedagogia. 
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Aqui realçavam-se as especificidades da educação de adultos e a forma como o modelo escolar não ia 

ao encontro de tais diferenças. A terceira fase foi de confluência, visto que se verificou uma síntese 

entre dois modelos outrora antagónicos, a andragogia e a pedagogia. 

Quando falamos de educação de adultos, além de termos em conta, as múltiplas perpectivas 

que lhe estão inerentes e a evolução que tal prática tem sofrido, é necessário não esquecermos a 

experiência, que coloca a tónica na “pessoa como totalidade”, tal como afirma Canário. Assim, a 

educação de adultos tem sido um campo reflexivo tão profícuo que de acordo com Barbier e outros, 

citação de Rui Canário, a formação de adultos é um laboratório de práticas novas. Desta forma, os 

avanços, as reflexões, as experiências que se fazem sentir nesta área serão, certamente, de extrema 

relevância para qualquer tipo de formação, independentemente do seu destinatário.  

Tomando como exemplo o caso da educação de adultos em Portugal, Rui Canário refere dois 

períodos fundamentais para a sua evolução. Desta forma, é possível dividir a evolução da educação de 

adultos, em Portugal, em dois momentos distintos. O primeiro momento compreende os anos após o 25 

de Abril de 1974, onde a principal preocupação consistia numa tomada de consciência cívica, pautada 

por uma dinâmica social, muito marcada pela Educação Popular, imbuída das ideologias de Paulo 

Freire. Este foi um momento de complementaridade entre as modalidades educativas formal, não 

formal e informal. A actuação da Direcção Geral de Educação Permanente, DGEP, em 1971 permitiu 

um maior apoio a essas iniciativas de cariz popular, promovendo actividades também no âmbito da 

alfabetização.  

Após 1976, foi elaborado, pelo governo português, um Plano Nacional de Alfabetização e de 

Educação de Bases dos Adultos (PNAEBA), onde foram definidas metas que nunca foram alcançadas. 

Entre 1980 e 1990, que podemos identificar como sendo o segundo período, segundo opinião de Rui 

Canário (2008), esteve em vigência o PNAEBA (Plano Nacional de Alfabetização e Educação de 

Adultos), Este momento, caracterizou-se pela promoção de algumas experiências que não surtiram o 

efeito desejado. Durante estes dez anos a educação de adultos tornou-se progressivamente algo 

secundário nas políticas educativas, sendo cada vez mais influenciada pela forma escolar. 

A adesão de Portugal à Comunidade Europeia trouxe importantes contributos, principalmente 

ao nível económico. As ajudas comunitárias permitiram implementar um programa que teve um forte 

impacto na formação profissional, o Programa Operacional de Educação, PRODEP. Este programa 

teve duas fases: a primeira permitiu introduzir a formação profissional na formação de adultos, através 
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de parcerias com distintas entidades formadoras, a segunda decorreu entre 1994 e 1999 e por esta 

altura os apoios financeiros eram quase exclusivamente orientados para o ensino recorrente. 

 O final da década de 90 trouxe consigo a criação de um organismo extremamente importante 

para a educação de adultos e para a sua evolução nos últimos anos, no nosso país. A ANEFA (Agência 

Nacional de Educação e Formação de Adultos) foi responsável por diversas iniciativas na sua área de 

intervenção, de que são um bom exemplo os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e a 

rede de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Mais tarde, 

em 2002, a ANEFA foi extinta, algo que provocou uma certa inversão de caminho no que a este 

aspecto concerne e deu lugar à Direcção Geral de Formação Vocacional. Deste modo, as políticas 

públicas de educação de adultos sofreram outra inversão. Com a criação da Agência Nacional para a 

Qualificação, ANQ, veio a confirmar-se que, embora as linhas de actuação tivessem continuidade, as 

finalidades que passaram a estar associadas à Educação de Adultos eram distintas. 

  A par da criação dos diferentes organismos anteriormente mencionados, surgiram publicações 

importantes que nos permite perceber a evolução da educação de adultos. O Livro Branco Sobre a 

Educação e Formação e o Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, ambos emanados da 

Comissão Europeia, complementam-se e colocam a tónica na educação formal, colocando a educação 

numa posição de subserviência à economia. O principal objectivo de tais documentos consistia em 

evitar o desemprego e a exclusão social através da educação, orientações que foram claramente 

assumidas pela ANQ. Segundo Canário (2008), assumindo um sentido crítico relativamente às 

publicações, “ A subordinação da educação à lógica mercantil, induz a que a própria educação se 

organize adoptando a racionalidade económica do mercado. (…) Este entendimento da educação 

como um mero instrumento, ao serviço de uma política económica mercantil, é complementada por 

uma visão predominantemente técnica das práticas educativas, marcadas por critérios empresariais de 

procura da eficácia e da qualidade, o que explica as preocupações com a avaliação”, tal como afirmam 

Charlot e Beillerot, 1995, p.22), “ muitas vezes em detrimento da própria formação”.   

 A educação é crucial para qualquer sociedade, nas suas múltiplas dimensões, no sentido em 

que permite um crescimento individual e social que potencia a modernização económica. No entanto, 

não pode ficar confinada a programas de formação e qualificação. Licinio Lima (2008) afirma que 

 “ se a educação é livre e democrática para o desenvolvimento humano e social, jamais se 

deixará aprisionar por esquemas reducionistas de subordinação e adaptação aos 
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imperativos da modernização económica, da competitividade e da empregabilidade. 

Embora não possa deixar de se confrontar criticamente com eles”.  

 

2. Pedagogia e uma nova arte de ensinar adultos - Andragogia 

A educação de adultos tem sido pautada pelo aparecimento de perspectivas múltiplas, ou seja, 

por diferentes propostas de trabalho pedagógico a ser desenvolvido neste campo. Para o surgimento 

de toda esta variedade, muito contribui o reconhecimento das limitações consideradas inerentes ao 

modelo escolar. Canário aponta três limitações deste modelo: o reducionismo, a normatividade e o 

maniqueísmo. Para este autor, este modelo pedagógico reduz a capacidade de interrogação dos 

aprendentes, colocando a tónica no mestre, figura autoritária e detentora do saber, que faz perguntas e 

detém todas as respostas. Para além disso, este modelo assenta na existência de normas rígidas e 

numa oposição inflexível de más e boas práticas, banindo completamente o erro dos seus horizontes. 

Este modelo é insuficiente no sentido em que não valoriza a experiência, que numa situação 

ideal, deve estar sempre interligada à aprendizagem. O formador deve dar atenção aos conhecimentos 

prévios do aprendente, contribuindo para que formalize os saberes, encarando a experiência como 

ponto de partida essencial que funciona como uma matriz de acolhimento de informações.  

Com o aparecimento de uma série de correntes novas, tem existido uma forte tendência para 

criar uma oposição entre a pedagogia antiga/tradicional, repleta de erros, e a pedagogia nova, repleta 

de caminhos mais profícuos. Ora, para Canário, tal não faz sentido, o importante é fazer a síntese, 

explorando os erros e aspectos menos positivos do modelo tradicional, ousando fazer experiências que 

permitam a todos os agentes formativos percepcionar novas práticas e novas formas de 

ensinar/aprender.  

             A hegemonia do modelo escolar, da escola enquanto palco único das aprendizagens tem sido 

posta em causa. Os últimos anos, têm trazido a correcta percepção de que a escola é um lugar onde 

se aprende, mas não é único, os adquiridos ou o currículo oculto que fazem parte da bagagem de cada 

pessoa são também muito importantes. Cabe ao professor aproveitar as vivências, as especificidades 

de cada um para construir a partir daí conhecimento, integrando os discentes e potenciando a reflexão 

sobre as experiências detidas, levando a que entendam que todos os momentos que vivenciamos são 

determinantes na aprendizagem.  
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A década de 60, assistiu ao advento de um conceito novo, a andragogia. Este conceito surgiu a 

partir da necessidade de conhecer as características pessoais dos adultos, reconhecendo a sua 

especificidade. Foi postulado por Knowles e construiu-se em oposição e contraste aos modelos 

existentes. Para este autor, a pedagogia implica uma submissão total do aprendente às decisões do 

formador, algo que não podia ser aplicado aos adultos, dada a sua especificidade. Para Knowles, a 

pedagogia só podia ser aplicada às crianças e por isso a andragogia implicava formas diferentes de 

ensinar, colocando em destaque a utilidade, a capacidade de autogestão dos adultos, a valorização da 

experiência existente, a vontade de aprender, a orientação da aprendizagem para a resolução de 

problemas e a atenção aos estímulos externos e internos (motivação), muito importantes quando de 

adultos se trata. No entanto, esta oposição não encontrava muitos apoiantes, sendo desprovida de 

sentido para muitos outros estudiosos da área. Na realidade, o modelo andragógico inclui o modelo 

pedagógico e a distinção entre os dois tem, segundo Canário, subjacente um juízo de valor de onde 

surge valorizado o modelo andragógico, algo que reforça ao citar o próprio Knowles “ o modelo 

pedagógico é um modelo ideológico que exclui todas as hipóteses andragógicas, enquanto o modelo 

andragógico é um sistema de hipóteses que compreende as hipóteses pedagógicas” (Canário, 2008, 

p.134). Por isso mesmo, os argumentos utilizados para fundamentar a oposição destes dois conceitos 

têm revelado inconsistências, levando a uma harmonização entre pedagogia e andragogia e originando 

uma relação profícua. Assim, como afirma Canário, o principal contributo da andragogia é “encorajar 

práticas de educação alternativas que permitem uma crítica, um enriquecimento e uma superação da 

forma escolar”. 

 

3. Formação Profissional 

 

A formação profissional tem sofrido um crescimento exponencial nos últimos cinquenta anos, 

talvez por se ter tornado um dos grandes mitos do século XX. A ideia corrente passou a ser, desde há 

uns anos, que a formação é promotora de emprego e de mobilidade social. A primeira fase deste 

movimento associado à formação profissional foi de grande euforia. Neste momento, a personalidade e 

a experiência dos profissionais não tinha qualquer valor no que à formação concerne. A ideia base era 

a produtividade e uma tendência para a estandardização, com algumas reminiscências do taylorismo 1 

1Modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor (1856-1915). Caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, tendo por 

objetivo o aumento da eficiência ao nível operacional, centra-se na ideia de racionalização do trabalho e critica fortemente a Administração por incentivo e 

iniciativa..  
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No entanto, o mundo mudou e isso trouxe novos desafios e a necessidade de procura de 

novos caminhos, de que a reconversão profissional é um bom exemplo. Isso fez com que surgissem 

novos modos de pensar a formação, percebendo a necessidade de existir uma ligação entre esta e os 

saberes.  

A formação consiste num momento formal de um percurso formativo, onde devem ser tidos em 

conta os diferentes tipos de saber que compõem um individuo, valorizando e reconhecendo os 

denominados adquiridos. Além disso, a formação tem de acompanhar as transformações do mundo 

empresarial, onde se tem assistido a uma transição de um modelo mecânico para um modelo orgânico, 

tal como afirma Butera (1991). Isto faz com que as pessoas passem a ser vistas como recursos 

humanos, com que o adulto seja co-produtor da sua formação (Bogard, 1991). “ O princípio é o de fazer 

do adulto não um cliente, mas o co-produtor da sua formação (…). Em vez de procurar vender um 

produto pré confeccionado, torna-se necessário co-produzi-lo com o seu “consumidor”. Esta mudança 

no mundo empresarial leva, ainda, a que as situações de trabalho e de formação se estreitem, 

evitando, desta forma, a imensa separação que existia entre o lugar de aprender e o lugar do fazer, tal 

como afirma Canário, “ (…) a tradicional dicotomia entre o lugar de aprender e o lugar de fazer, 

característico da forma escolar, tende a ser contrariada por uma forte finalização das situações 

formativas, em relação às situações de trabalho”. A formação enfrenta desafios constantes e por isso 

terá de ter uma atenção contínua ao mundo de trabalho e às suas mudanças que exigem que sejam 

mobilizados diversos tipos de saber e que exista uma articulação estreita entre o aprender e o fazer. 

 É importante que a formação consiga transformar as experiências dos formandos em 

aprendizagens e que fomente a dimensão colectiva e interactiva na construção de conhecimento, 

levando a que se reflicta sobre o trabalho efectuado e se façam pesquisas sobre o mesmo. Segundo 

Canário,  

“(…) os contextos de trabalho representam um elevado potencial formativo, a condição 

necessária para que esse potencial passe da virtualidade à realidade, isto é, para que a 

experiência se constitua em saber, é a de fazer do próprio exercício do trabalho um 

objecto de reflexão e pesquisa, pelos que nele estão directamente implicados”. 

Não basta saber fazer, é preciso perceber porque se faz, para que se faz. É necessário que 

não exista um enorme abismo entre o que se aprendeu ao nível teórico e a sua aplicação prática em 

contexto real de trabalho. A qualificação, por si só, não é garantia de competência, algo que implica 

saber mobilizar conhecimentos. Tal como Pain (1990) afirma, “na acção educativa os efeitos são mais 
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importantes do que as intenções”. Esta é também uma questão a ter em conta para que a formação 

profissional contínua seja pertinente e cumpra os seus objectivos. Assim, importa definir uma oferta 

formativa de qualidade que funcione “como uma construção social que implica um confronto de pontos 

de vista entre o pólo dos formadores, o pólo dos formandos e o pólo dos que encomendam a 

formação.” (Canário) 

Nesse sentido, é importante ter em atenção o que é defendido por Josso: 

 

 “o que faz a experiência formadora é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente, 

saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-

tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si e para a situação pela 

mobilização de uma pluralidade de registos”. 

 

Hoje é fundamental reconhecer a “âncora” dos saberes adquiridos por via experiencial na 

aquisição e produção de novos saberes, reforçando assim a lógica da continuidade e da ruptura, 

integrando tais premissas na concepção da formação. O reconhecimento de Adquiridos é uma forma 

de autenticar competências e conhecimentos, valorizando a experiência e capacidade de cada 

indivíduo, colocando-o como principal actor do processo formativo, tal como refere Cavaco (2007). Esta 

perspectiva teve uma enorme adesão a partir dos anos 80, ainda que assuma um caracter complexo, 

fomentando o reconhecimento individual e potenciando, mesmo, o autoconhecimento. De acordo com 

Canário (2008), ao citar Dominicé, o formando deverá afirmar-se “como sujeito e ponto de referência 

central da globalidade e da continuidade do processo de formação, ganha consistência a partir da linha 

de investigação em torno das histórias de vida”. A valorização da experiência é essencial para 

“fundamentar e reforçar a importância de pensar a actividade profissional e a actividade de formação 

numa perspectiva (…) integrada…” (Canário, 2000) 

Por tudo o que anteriormente referi é inegável a imensa importância, essencial e estratégica, de 

que se reveste a formação, no sentido em que permite o desenvolvimento pessoal e eleva o nível de 

desenvolvimento organizacional. Contudo, para que tal se verifique, é necessário que os recursos 

sejam devidamente aplicados e que a frequência de momentos de formação seja uma fonte de 

satisfação profissional e que levem, igualmente, a uma melhoria das condições pessoais. Neste 

sentido, a formação consiste numa experiência de aprendizagem que visa provocar uma mudança 

permanente, para melhor.  



21 
 

 

Tal como ficou claro, pelo que ao longo deste subcapítulo foi exposto, a formação é um conceito 

multifacetado, para onde convergem e de onde divergem inúmeras abordagens e conceitos. Na 

actualidade e com a imensa valorização que tem sido dada aos recursos humanos pelas organizações, 

a formação tornou-se algo imperativo para o sucesso e competitividade de qualquer organismo, mas 

que implica um custo relativamente elevado, do ponto de vista da abordagem tradicional, em termos de 

investimento, no seio das organizações, em que o retorno dos factores produtivos assenta muitas 

vezes numa lógica meramente economicista de curto prazo. Para que este custo seja visto como um 

investimento com retorno e não como uma despesa desagradável, é necessário que sejam aferidas as 

necessidades de formação e visualizados os respectivos benefícios futuros numa perspectiva 

abrangente e estruturante. O processo formativo possui quatro etapas: o diagnóstico, o planeamento, a 

implementação do programa e a avaliação. A etapa do diagnóstico terá de ser feita a três níveis: 

organizacional, tarefa e indivíduo. A quarta etapa visa estabelecer uma relação entre os objectivos 

definidos e os atingidos, algo que pode ser feito seguindo diferentes modelos. Um dos mais utilizados é 

o modelo multinível de Kirkpatrick, que propõe que a abordagem seja feita a quatro níveis: avaliação 

das reacções, avaliação das aprendizagens, avaliação dos comportamentos e avaliação dos 

resultados. No que concerne à avaliação das reacções, é tida em conta a opinião dos formandos, a sua 

reacção à formação nos seus múltiplos aspectos. Quanto às aprendizagens, é feito um controlo de 

qualidade, verificando até que ponto existe aplicação da teoria à prática. A respeito dos 

comportamentos, é necessário verificar se existiu alguma alteração nos comportamentos dos 

formandos. O último nível é o mais difícil, porque mede resultados, procura aferir o impacto da 

formação na organização. 

Em suma, a formação profissional é, hoje, encarada como uma das mais importantes estratégias 

para o desenvolvimento dos recursos humanos e por isso todos os modelos associados a este conceito 

levam a que tenha de existir uma cuidada concepção dos objectivos de formação para um organismo, 

para os formandos e para os próprios formadores. Por isso, Rui Canário (2000) aponta cinco questões 

como sendo estruturantes no que respeita à formação profissional: “a relação entre a formação e a 

especialização; a relação entre a formação e a socialização; a relação entre a formação e a pesquisa; a 

relação entre a formação e a experiência; e a relação entre a formação e a identidade profissional”. 

Para Malglaive (1990), citado por Canário (2000), a formação profissional “designa não apenas um 

permanente vaivém entre diferentes lugares físicos de aprendizagem (…), mas, principalmente, um 

vaivém entre a teoria e a acção…” Assim, na perspectiva de Canário (2000), é importante que  
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“ a formação profissional deixe de ser encarada como um subsistema especializado de 

formação, numa perspectiva meramente adaptativa e instrumental, para passar a inseri-la 

num processo de formação global da pessoa humana em que o trabalho precisa ser 

repensado e apropriado de maneira diferente pelo conjunto da humanidade”. 

 

4. Princípios Orientadores da Educação de Adultos  

 

O campo da Educação de Adultos apresenta perspectivas tão divergentes que Canário (2008) 

procurou identificar as grandes tendências evolutivas desta área de estudos, através da análise de 

três textos que identifica como basilares. O texto de António Nóvoa (1988) é alvo de uma importante 

análise, no sentido em que aí são enunciados os princípios orientadores da educação de adultos, 

aceites de forma pacífica entre todos os estudiosos desta área. Este texto tem como principal 

referência teórica a corrente das histórias de vida, que, de acordo com Canário (2008), é “ (…) de 

forma simultânea, uma estratégia de formação e uma metodologia de investigação”. A corrente das 

histórias de vida defende que o sujeito e as suas vivências e experiências são importantes para a 

aprendizagem e devem ser tidos em conta. Para Canário (2000), “não se trata, apenas, de aprender 

com a experiência, mas, também, de saber como é que a experiência (que pode ser um obstáculo à 

aprendizagem) pode ser transformada no recurso essencial”.  

Passemos, então, à enunciação dos seis princípios orientadores da educação de adultos da 

autoria de António Nóvoa e citados por Canário (2008): 

O primeiro princípio está relacionado com o adulto, com as suas vivências pessoais e profissionais e 

com a forma como estas concorrem para a sua autoformação: 

 “ O adulto em situação de formação é portador de uma história de vida e de uma experiência 

profissional (…). Mais importante do que pensar em formar este adulto é reflectir sobre o 

modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu património 

vivencial através de uma dinâmica de compreensão retrospectiva”. 

O segundo princípio está ligado à construção de um processo de autoformação e à acção que os 

formandos devem ter em todo este processo: 
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 “A formação é sempre um processo de transformação individual, na tripla dimensão do saber 

(conhecimentos), do saber fazer (capacidades) e do saber ser (atitudes). Concretizar este 

objectivo supõe uma grande implicação do sujeito em formação, de modo a ser estimulada 

uma estratégia de autoformação, bem como uma participação alargada dos formandos na 

concepção e implementação do projecto de formação”. 

O terceiro princípio associa-se à importância que a formação assume para as próprias 

instituições onde os indivíduos exercem as suas funções: 

“A formação é sempre um processo de mudança institucional, devendo, por isso estar 

intimamente articulada com as instituições onde os formandos exercem a sua actividade 

profissional. A consecução deste objectivo apela a uma grande implicação das instituições, à 

celebração de um contrato de formação entre as três partes interessadas e à adopção de 

uma estratégia de formação em alternância que viabilize uma ligação estrutural entre os 

espaços de formação e de trabalho”. 

O quarto princípio associa a formação à resolução de problemas, segundo três conceitos 

fundamentais da formação de adultos:  

“Formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, mas sim trabalhar 

colectivamente em torno da resolução de problemas. A formação faz-se na produção e não 

no consumo do saber. Este objectivo implica que se procurem levar à prática três conceitos 

fundamentais da formação de adultos: formação-acção (…), formação-investigação (…) e 

formação-inovação. Ou seja, a formação deve organizar-se numa tensão permanente entre a 

reflexão e a intervenção, a formação deve basear-se no desenvolvimento de um processo de 

investigação, a formação deve ser encarada como uma função integradora institucionalmente 

ligada à mudança.”  

O quinto princípio relaciona-se com o cariz que a formação deve assumir: 

“A formação deve ter um cariz essencialmente estratégico, preocupando-se em desenvolver 

nos formandos as competências necessárias para mobilizarem em situações concretas os 

recursos teóricos e técnicos adquiridos durante a formação”. 

O sexto e último princípio refere que: 
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“ E não nos esqueçamos nunca que, como dizia Sartre, o homem caracteriza-

se, sobretudo, pela capacidade de ultrapassar as situações pelo que 

consegue fazer com que os outros fizeram dele. A formação tem de passar 

por aqui”. 

Na educação de adultos, há que estabelecer uma estreita relação entre os formandos, os 

formadores e os objectivos da própria formação, sendo o adulto, tal como afirma Canário o principal 

recurso da sua formação. 

 

5. A Escola e os profissionais da Educação 

 

Nas palavras de Canário (2002), a escola, enquanto instituição, não foi capaz de acompanhar 

as mudanças, estando, por isso, cada vez mais afastada do mundo social. A escola parece, antes, 

estar subjugada a interesses de cariz económico e destituída de um lado mais humanista tão 

necessário à formação das pessoas. A sensibilidade, a percepção da diferença e a sua integração no 

trabalho diário são, sempre, características inerentes a um formador de adultos. É necessário valorizar 

não o grupo turma, mas cada indivíduo que o compõe, revelando disponibilidade para aprender com os 

formandos, revelando, assim, que o processo de ensino-aprendizagem é contínuo e reside em trocas 

de saberes formais e/ou informais. Cabe ao professor/formador sair da sua zona de conforto, 

abandonando um modelo previsível, lidando com a imprevisibilidade e mostrando que aprender não 

consiste em absorver, memorizar e/ou repetir o que é debitado. Desta forma, a relação pedagógica, 

que se quer de qualidade, não se deve basear na autoridade do formador, deve, sim, consistir em 

respeito mútuo e disponibilidade para percorrer um caminho, sob múltiplas perspectivas, complexo que 

visa a construção do conhecimento.  

 Ser professor na atualidade é abraçar desafios constantes e manter a capacidade de 

aprendizagem constante. As funções inerentes à profissão de hoje não são as de tempos anteriores. 

As transformações têm sido uma constante e isso faz com que o grau de dificuldade associado à 

profissão se tenha alterado substancialmente. Segundo Correia (2005), o professor tem de ser “gestor 

de incompatibilidades, um artífice da mudança”. Para Josso (2005), o profissional da educação 

assume-se como um “agente duplo”, que deverá ter, sempre, a preocupação de ir ao encontro do seu 

público, principalmente se de adultos se tratar. Vivemos numa sociedade onde as mutações são uma 

constante e por isso há que acompanhar as mudanças, principalmente ao nível educativo. Este é um 
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desafio essencial à boa prática formativa, não esquecendo que um educador/formador é um ser 

humano, com uma história de vida, repleta de vivências que poderão influenciar as suas escolhas 

pessoais, mas também formativas e profissionais. Desta forma, estes profissionais fazem aquilo que 

alguma literatura da área designa por “engenharia educativa”, contando com a co-produção de saberes 

por parte dos aprendentes. Aqui reside a riqueza do processo educativo, que leva a uma aprendizagem 

contínua e tantas vezes até inesperada. Atente-se nas palavras sábias de Paulo Freire (2000) e que 

devem estar sempre no horizonte de qualquer profissional do setor educativo, “Ninguém ignora tudo. 

Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa.”  

 Em suma, um profissional da educação assume uma postura reflexiva face a todas as suas 

escolhas e metodologias adotadas nas diferentes fases do seu percurso profissional, pois só desta 

forma conseguirá melhorar as suas práticas, acompanhar as mudanças constantes e reinventar-se 

enquanto profissional que deseja o sucesso, o seu, mas principalmente o dos seus discentes. 
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CAPÍTULO 2: DA NECESSIDADE À PROCURA DE NOVAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

O presente trabalho tem por base uma questão fundamental: “Como me tornei na Formadora que 

hoje sou?”. Desta forma, a metodologia utilizada será uma narrativa biográfica centrada na exposição e 

análise do meu percurso educacional e formativo no que respeita à dimensão profissional enquanto 

formadora. Incidirei sobre os principais momentos, situações de ensino-aprendizagem, contextos em 

que ocorreram e as pessoas determinantes que contribuíram para o meu percurso formativo.  

 

Numa fase final, reflectirei acerca dos principais motivos que me levaram à realização deste 

mestrado, bem como procurarei salientar as dificuldades e aprendizagens relacionadas com a 

elaboração da presente narrativa biográfica. 

  

Percurso Escolar 

Devo começar por dizer que a forte estrutura familiar, os exemplos de perseverança e capacidade 

de trabalho dos meus familiares e os resultados disso, numa união de esforços para enfrentar as 

dificuldades, a que assisti em casa, desde muito nova, envolvendo os pais, os avós e os irmãos mais 

velhos, foi de facto o pilar da construção da minha personalidade, que me permitiu encarar a 

importância dos meus estudos com gosto e empenhar-me nas alturas mais complicadas.  

 

O meu percurso escolar teve início com a professora Emília Oliveira, no 1º ciclo, que cedo se 

revelou um modelo a seguir como docente, pela sua capacidade de relacionamento com os alunos, 

impondo a disciplina sem rispidez, e pela forma como nos motivava e transmitia os conhecimentos a 

adquirir. Quando vinha para casa seguia o seu exemplo com os meus bonecos no papel de alunos.  

 

A minha metodologia de estudo, ao longo do meu percurso escolar, veio a manter-se sempre esta, 

pois a forma de estudar assentou na minha transmissão em voz alta do que havia aprendido na escola 

a “alguém” que me ouvia. Adoptei assim, desde muito cedo, uma metodologia mais oral de estudo e 

aprendizagem, com que me sentia mais confortável e a qual me ajudava a interiorizar mais facilmente 

as matérias, ao mesmo tempo que favoreceu o desenvolvimento da capacidade comunicadora/oradora.  

 

Ao longo do 3º ciclo fui confirmando a certeza de que queria ser professora, e as matérias com as 

quais me identificava eram, sem dúvida, relacionadas com as humanidades; não porque fosse má 

aluna a Matemática ou Físico-química (pelo contrário, eram as minhas melhores notas), mas antes 

porque poderia dar continuidade à minha vertente oral, estimulando o meu poder criativo e articulando 
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com a possibilidade de poder viajar/imaginar em conjunto com os meus futuros alunos aquilo que só as 

obras literárias permitem.    

 

No secundário, rapidamente identifiquei a professora de português, Lucília Figueira, como modelo a 

seguir e cedo se tornou num elemento de peso a influenciar as minhas escolhas durante a importante 

fase da adolescência. Com ela tive a certeza de que vinha a percorrer o caminho certo. O português 

tornou-se então a disciplina chave para a escolha do meu percurso universitário. 

 

A professora Lucília Figueira, apresentava as obras literárias e em conjunto com os alunos permitia 

que na sala de aula se vivesse um ambiente de ensino e aprendizagem, em que as nossas vivências 

eram estimuladas a serem partilhadas, duma forma articulada com os conteúdos e resultantes em 

perspectivas válidas, pois embora muitas vezes distintas das suas, eram corrigidas quanto baste e 

devidamente enquadradas pela sua adequada fundamentação. Em retrospectiva, penso que poderei 

hoje dizer que o facto de eu ter gostado tanto e sentido tanta afinidade pela forma como ensinava, terá 

a ver com o cariz formativo que denotava. 

 

Conclui o 12º ano à noite, pois o 4º curso (literaturas, francês e latim) apenas existia nesse regime. 

Como tinha tempo disponível durante o dia, e não conseguia estar parada, iniciei um emprego e 

mantive os estudos à noite. Nesse ano, tive mais uma pessoa referência – o professor Gabriel, de 

Literatura Portuguesa, que ao longo de todo o ano proporcionou um ambiente em sala de aula como 

uma verdadeira “tertúlia pessoana”. Sempre admirei a forma como ao longo de um ano lectivo e sem 

cansar os seus alunos retratou o estilo de Fernando Pessoa, pois fazia questão de se caracterizar de 

roupa escura e chapéu, assumindo ele próprio o papel do escritor. Recordo-o e recorro ao mesmo 

como inspiração para algumas estratégias, na criação de materiais para proporcionar vivências reais e 

marcantes aos meus formandos e aprendentes, com as quais se potenciem as aprendizagens. 

 

A primeira experiência com o mercado de trabalho surgiu, neste ano, como secretária numa 

empresa de engenharia. Foi uma boa experiência: não só aprendi todo o trabalho associado ao 

secretariado, como tive “tutoras” fora de série que me ensinaram a ser profissional e confirmaram a 

minha ideia de que tal é possível, sem deixar de cultivar o bom relacionamento com todas as pessoas, 

no local de trabalho. Tive muita sorte em encontrar pessoas que não viram em mim “um alvo a abater”, 

mas antes alguém que precisava de aprender uma tarefa, um início de percurso. Ainda hoje acredito 

que foi este reforço tão positivo que tive na minha primeira experiência laboral que me tornou na 
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pessoa que hoje sou, sempre pronta a colaborar com os outros, sem esperar uma vantagem imediata, 

sem ver maldade nas suas atitudes, embora atenta e competitiva quanto baste perante os desafios que 

às vezes se nos apresentam. A grande característica que me ensinaram nessa altura, e que até hoje 

transmito, é ser humilde. Lembro-me sempre de dizer aos meus alunos: “-…sejam o que forem… sejam 

sempre humildes pois a vossa dignidade começa aí. Não existe ninguém que saiba tudo, temos sempre 

algo a aprender com os outros, também a vida é uma troca de saberes.” 

 

Em Julho de 1995 fiz os exames de admissão e em Setembro iniciei uma nova etapa da minha vida, 

na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Um sonho tornado realidade – a excelente Clássica 

de que a professora Lucília Figueira sempre me falava.    

 

Na faculdade encontrei pessoas com experiências e práticas diversificadas, desde as mais novas 

com menos experiência de vida e por isso tão revoltadas com todo o sistema imposto na FLUL, às mais 

experientes, que se esforçavam por aconselhar as colegas e partilhar as suas experiências muitas 

vezes acumulativas às funções de trabalhadoras e mães que já possuíam. Na altura considerava que 

estes anos eram demasiado teóricos e ambicionava muito a prática lectiva.  

 

O primeiro ano do Ramo de Formação Educacional ainda estava subjacente a um contexto teórico, 

embora alguns professores já nos tentassem alertar para pequenos detalhes de contextos práticos em 

sala de aula. Foi no 2º ano que se proporcionou o desafio esperado: a prática lectiva em sala de aula 

através do estágio pedagógico. 

 

A escola Quinta Nova da Telha, no Barreiro, onde realizei o estágio pedagógico, em 2003/2004, era 

frequentada por alunos um pouco indisciplinados, mas as duas turmas que me foram atribuídas, da 

minha orientadora, Benilde Abegão, tinham bom comportamento. A turma de 7ºano era, no entanto, 

heterogénea, tinha alunos muito desfavorecidos e também com algumas dificuldades de aprendizagem, 

para os quais foi necessário ajustar currículos específicos. Comecei desde cedo a ter de preparar 

diferentes materiais dentro do mesmo contexto de turma.  

  

A minha orientadora foi sempre muito atenta aos meus receios e teve sempre uma atitude 

esclarecedora perante as minhas dificuldades. Cumprir a planificação era sempre uma prioridade, 

embora rapidamente tivesse aprendido que isso não passava apenas de uma intenção e que realmente 

importantes eram os conteúdos a leccionar e a forma como transmitia as aprendizagens aos alunos. 



30 
 

 

Lembro-me que a minha orientadora fazia muita vez o jogo de perceber e explicar o sentido com que a 

minha mensagem podia ter sido interpretada, tentando exercitar-me para a dualidade que muitas vezes 

as nossas palavras têm. Recordo-me do que me dizia - os professores devem sempre fazer um 

raciocínio que permita identificar e comparar: o que queremos dizer e ver percebido com o que de facto 

podem entender/entendem os nossos ouvintes sobre o que dissemos. Com ela aprendi a planificar, 

criar estratégias diversificadas e a criar materiais, quer informativos quer de carácter prático e/ou de 

avaliação. Só assim consegui marcar a diferença na aprendizagem dos meus alunos.  

 

Reuníamos duas vezes por semana e nessas sessões partilhávamos as experiências de sala de 

aula, reflectíamos sobre as nossas atitudes, assim como as dos alunos, face ao que lhes tinha sido 

apresentado e até as suas posturas relativas aos trabalhos de grupo. Planificávamos as actividades 

lectivas, discutíamos ideias para os diferentes materiais e dividíamos tarefas para apresentar nas 

reuniões seguintes. Organizávamos também eventos, tais como, a ida de escritores à escola, entre 

outros. Nesse ano, conseguimos que os nossos alunos contactassem pessoalmente com dois dos 

autores que estávamos a estudar: no 7º ano a escritora Inês Pedrosa (“A menina que roubava 

gargalhadas”) e no 8º ano o escritor Mário de Carvalho (“A Inaudita Guerra da Avenida Gago 

Coutinho”), que convidámos para irem à escola e assistirem a trabalhos feitos pelos alunos. A 

orientadora foi sempre observadora e directa, não nos poupando quer a críticas quer a elogios. Saliento 

a importância que tiveram para mim dois elogios que recebi: saber gerir bem o tempo em aula e ter 

capacidade de improvisação face a um conteúdo inesperado, quer no seguimento de assuntos quer na 

resposta a uma questão/dúvida colocada. 

Desemprego 

Depois de uma experiência lectiva marcante, também por ser a primeira a este nível, seguiram-se 

dois anos de profunda tristeza, pois, embora tivesse duas licenciaturas, não obtive colocação na minha 

área.  

 

Durante o primeiro ano recorri ao fundo de desemprego e acabei por ficar em casa a cumprir o meu 

papel de mãe, coisa que até então quase não tinha feito. Foi um ano bastante dedicado ao meu filho, 

nessa altura com dois anos e à minha família. De repente, fui o apoio de mãe, avós e tudo o mais que 

aparecia no círculo familiar e de amigos. O tempo ia passando e a tristeza de não poder exercer a 

profissão, que tanto tinha ambicionado e na qual havia investido tanto esforço, deixava-me cada vez 

mais deprimida. Enviava currículos para escolas privadas, para dar formação, recorri a amigos e nada, 

nem uma esperança… estava sempre tudo preenchido.  
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Decidi então tentar enveredar por algo diferente da minha área de educação e ensino até aí. Com a 

ajuda do fundo de desemprego, investi, mais uma vez, na minha formação e inscrevi-me numa pós-

graduação de TIC, no Instituto Piaget, durante um ano. Ao ter mais conhecimentos nesta área, 

direccionei a minha procura para oportunidades que envolvessem também as TIC. 

 

Entretanto, tomei conhecimento de um franchising ligado à educação – a eduTec - que me fascinou 

bastante. Tratava-se de um projecto de leccionar actividades extracurriculares, como Informática, 

Inglês e Robótica a crianças e jovens, nas escolas ou nos colégios. Nunca quis abandonar o ensino e 

este projecto parecia ser mais uma oportunidade, caso fosse possível aderir como franchisada, mas 

como agarrá-la, uma vez que os recursos financeiros necessários não estavam disponíveis?  

 

Recorri a entrevistas no centro de emprego, para me informar de como poderia obter financiamento, 

por exemplo, através da criação do meu próprio emprego. Uma condição para isso era ter de ficar cinco 

anos com o projecto e nunca o abandonar. Por aí não seria problema: a ideia de abandonar algo a 

meio, sendo uma coisa em que acreditava e existindo à partida viabilidade no projecto, não fazia (e não 

faz!) parte do meu “código genético”. No entanto, pensava continuar a concorrer para leccionar no 

ensino público, mas caso viesse a ser colocada e, pelo facto de estar à frente de um projecto com o 

qual me tinha comprometido formalmente para efeitos de financiamento, não tivesse condições de 

aceitar colocação, estaria a pôr em causa aquilo com que sempre sonhei: dar aulas de Português a 

jovens do 3º ciclo e secundário.  

 

Assim, sendo considerada uma desempregada precária e tendo-me sido impostas estas restrições, 

decidi recorrer a ajuda familiar.  

Empresa 

Falei com os meus pais e irmãos, apresentei-lhes o projecto de franchising e solicitei a sua ajuda 

financeira. Tornaram-se meus sócios e assim nasceu, a 22 de Março de 2006 a empresa Quatrosfera – 

Soluções Educativas, que ainda hoje mantenho na qualidade de sócia-gerente. Adquiri o franchising 

proposto, pois considerei o projecto bastante interessante, com um modelo e currículo inovadores e por 

pensar ser importante ter o suporte de algo já estruturado, com alguma experiência de base e que 

representava ao mesmo tempo uma ajuda publicitária na apresentação e arranque da minha empresa.  
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Não tinha experiência no domínio empresarial, na verdade nem no ensino, apenas sabia desde há 

muito e com a óptima experiência do estágio, que queria ensinar, que tinha gostado e queria continuar 

nesse meio.  

 

Terminei a pós graduação em Junho mas só em Dezembro consegui apresentar o trabalho final. No 

meio deste projecto, e como o timing certo para fazer a divulgação da Quatrosfera, para o ano lectivo 

seguinte, era antes de Setembro, não consegui fazer tudo nesta altura. Assim, iniciei a divulgação no 

início de Setembro e no início de Outubro já tinha clientes e alunos para leccionar a actividade de 

informática. Comprámos seis computadores portáteis e dei início a uma nova etapa da minha vida. 

 

Comecei com um horário de 30h semanais. No início não percebi como seria cansativo andar de 

hora a hora, de colégio em colégio, carregada com seis computadores portáteis, mas o entusiasmo e a 

alegria eram tão grandes que tudo isto foi superado. 

 

Na mesma altura, após ter concluído o curso de pós graduação e na sequência dos currículos 

enviados, fui chamada para dar formação de TIC e tive a possibilidade de ministrar algumas sessões 

num curso de formação de adultos em gestão e organização de eventos, com 30 horas de TIC. Este 

primeiro contacto com o ensino/formação de adultos, a minha primeira experiência como formadora, foi 

um novo desafio: a constatação da diferente terminologia, os métodos, as fichas, tudo novo e depois de 

um dia de trabalho nos colégios, lá ia ajudar a formar competências.  

 

A relação com os formandos, de início, foi um pouco tensa, pois tinha uma formadora que fazia 

questão de estar sempre a interromper-me e a observar-me como formadora. Os adultos têm a 

vantagem de percepcionar certos aspectos e por isso rapidamente fizeram ver à colega que ali a 

formadora era eu. Isso foi óptimo, pois para além de ter ganho uma grande cumplicidade com os 

formandos, também melhorei, pois as sessões começaram a ser mais descontraídas da minha parte. 

Nunca houve uma indicação específica sobre o que fazer nestes grupos. A coordenadora falou comigo 

e pediu-me apenas que lhes ensinasse o Microsoft Office. Assim, criei materiais de acordo com os 

temas dos cursos e atribuí-lhes um carácter prático para que eles pudessem, em casa, desenvolver as 

suas tarefas. Propus uma metodologia em grupo, para que juntos pudessem partilhar informação e com 

maior facilidade desenvolver a preparação dos eventos, que era a finalidade do curso e fomentei 

sempre a partilha e entreajuda nos formandos. No curso de eventos, elaborámos listas, convites, 

orçamentos sobre diferentes propostas para realizar o evento, análise de custos de adjudicações a 
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parceiros e no final apresentamos os nossos trabalhos (cada grupo apresentou o evento que tinha 

organizado). A seguir a este curso seguiram-se mais dois no mesmo âmbito e duração.  

 

Entretanto, a Quatrosfera foi evoluindo, tivemos de contratar professores e senti a necessidade de 

abdicar das aulas para me ocupar quase exclusivamente das funções de gestão e orientação 

pedagógica, o que para mim era uma condição inata, mas também da gestão administrativa, gestão do 

pessoal, logística, negociação e todas as competências que fui forçada a adquirir ou desenvolver, 

associadas ao facto de ser a responsável principal de uma microempresa, onde os restantes sócios 

têm as suas ocupações profissionais a tempo inteiro noutras empresas. Na verdade, considero essas 

provas superadas, não sem um tremendo empenho e sacrifício e posso dizer hoje em dia que, graças a 

este desafio, evoluí bastante, quer pessoal quer profissionalmente. Dadas as dificuldades conjunturais 

e até estruturais que o país atravessa, tendo em conta as limitações e desconhecimento iniciais, julgo 

que a Quatrosfera é um caso de sucesso, de que me orgulho e que espero continuar por muitos anos, 

especialmente explorando a componente de formação profissional que espero um dia dinamizar e 

consolidar. 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

Embora não tenha sido o primeiro contacto com adultos, como já referi atrás aquando das primeiras 

horas de formação de adultos em TIC, a Educação e Formação de Adultos foi a experiência mais 

recente e a que mais me marcou; de tal forma que considero ser o principal motivo que me levou a 

querer saber mais e estar mais bem preparada e por isso, a inscrever-me neste mestrado. 

 

Fui colocada pela primeira vez em 2008/09 na escola Paulo da Gama, no concelho do Seixal, para 

leccionar à noite, cursos de formação de adultos, na área de TIC. Mais uma vez iniciei um percurso 

formativo, pois desconhecia toda a terminologia e metodologia associadas aos cursos EFA. O 

Coordenador dos cursos EFA, professor Anselmo Vieira, ajudou-me na integração de todo o sistema, 

mas foi nas reuniões semanais que, em conjunto com uma colega de TIC e através da partilha de 

experiências com os restantes colegas, consegui interiorizar as competências que deveria desenvolver 

nos formandos e as comparações que tinha de fazer para avaliar o seu progresso. No meio dos 

referenciais, de critérios de evidência e de desenhos globais, fui-me acostumando às novas práticas e 

metodologias.  

 

Foi toda uma descoberta relacionada com o ensino/formação de adultos, por um lado em relação 

aos formadores: poder constatar a forma como a equipa se articulava, a minha facilidade de integração, 
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apesar das diferentes nomenclaturas e exigências específicas destes cursos, a flexibilidade concedida 

em poder adaptar o currículo às evidências demonstradas pelos formandos na minha área de 

competência; por outro lado, em relação aos formandos: a sua atitude aberta, a disponibilidade para 

aprender, a forma como as suas vivências se integravam e enriqueciam os temas, pois apesar de se 

tratar de TIC, era necessário apresentar os conteúdos de forma prática e apelativa. Dessa forma, 

sempre procurei que os meus materiais e a utilização do computador fossem ao encontro de aspectos 

práticos com que os formandos se identificassem no seu dia-a-dia.  

 

Apesar de jovem e de alguma forma inexperiente, por comparação alguns colegas e mesmo com os 

próprios formandos, procurei sempre acompanhá-los e fazê-los sentir o meu apoio, até mesmo a minha 

amizade e senti que isso era bem recebido da parte dos formandos e que a minha postura era 

valorizada pela comunidade escolar. Quer as motivações dos formandos se relacionassem com 

melhoria profissional, ou situação de desemprego e colocação pelo centro de emprego ou fossem 

pessoais, relacionadas com afirmação, integração (de referir que a maioria era proveniente de 

PALOPs) ou, por exemplo, com alguma condição de isolamento da própria pessoa, independentemente 

da sua origem, procurei sempre ter uma atitude de interesse e preocupação em entender essas 

motivações, preocupações e dificuldades. 

 

Alguns formandos manifestavam uma total inépcia para lidar com os equipamentos informáticos e 

com os conceitos ministrados e mesmo tendo todos num nível mínimo de escolaridade, havia algumas 

diferenças que geravam alguns constrangimentos que era preciso ultrapassar, para que esses alunos 

se sentissem motivados a intervir. Considero que, em regra, as várias acções nesse sentido foram 

bem-sucedidas: procurei adaptar os materiais, cultivar o espírito de grupo, instaurar um clima de à-

vontade e desinibição entre formador e formandos e nos formandos entre si, dentro das regras do bom 

comportamento e tolerância, sem menosprezar qualquer contributo, ponto de vista ou experiência, para 

que fosse possível aos formandos suficiente abertura para solicitar o esclarecimento de eventuais 

dúvidas que emergissem e de forma a facilitar o processo ensino-aprendizagem duma forma geral.  

 

Considero ser essencial, especialmente em cursos destinados a jovens e adultos pouco 

escolarizados, estabelecer uma boa relação, de respeito mútuo e cordialidade entre formador e 

formando, que permita vencer a barreira inicial, por vezes, da dúvida e desconfiança de alguns quanto 

ao projecto que se lhes propõe e às suas próprias capacidades e isso tem sido possível e tem 

produzido bons resultados. Devo dizer que a ligação a certos formandos foi tão forte que ainda hoje 



35 
 

 

mantêm contacto comigo e sou surpreendida com telefonemas a contar histórias pessoais e a pedir 

conselhos. Apesar disso, sempre tentei interiorizar aquilo que Marie-Christine Josso (2008, p119) 

caracteriza como a capacidade de “…conhecer exactamente os nossos próprios limites e as nossas 

competências para saber que não podemos ajudar as pessoas senão durante um certo tempo…”, na 

sua descrição da figura do passador. Penso que, ao nível da formação, me revejo nessa figura.  

 

Com a experiência e a continuidade, após três anos seguidos sendo colocada na mesma escola, 

pude eu própria evoluir e sentir um verdadeiro projecto de formação tomando forma, pois acompanhei 

bastantes alunos ao longo dos vários níveis e foi bastante gratificante verificar a evolução registada 

neles. 

 

Nesta altura, os diversos elementos relacionados com os cursos EFA, foram elaborados, a meu ver, 

duma forma mais consistente e conseguida e obviamente mais fácil. Elementos como o processo de 

Reconhecimento e Validação de Competências (RVC), a elaboração das grelhas e respectiva aferição 

de conhecimentos/competências dos formandos numa fase de diagnóstico, a criação e preparação de 

materiais e actividades, tendo em conta a especificidade e o ritmo de trabalho de cada grupo-turma, os 

seus interesses e preocupações, as suas próprias vivências pessoais, por mim já mais conhecidas e de 

que forma as TIC poderiam ter influência ou não na sua própria actividade profissional, a elaboração de 

grelhas de avaliação formativa e de observação directa, para assim avaliar os formandos no seu 

percurso e poder obter um conhecimento aprofundado, tendo em vista estar apta a proporcionar-lhes 

um desenvolvimento integral no âmbito do projecto educativo em que, desde o início me empenhei, 

foram todos desenvolvidos duma forma bastante mais aprofundada no meu terceiro ano de experiência 

com cursos EFA.  

 

Outra vertente foi a chamada Actividade Integradora – trabalho final dos formandos efectuado no 

último ano, onde a área de TIC tem papel fundamental na ligação da apresentação final integrando 

trabalhos nas várias áreas de competência, sendo necessária uma articulação com os colegas dessas 

áreas, para dar-lhes a conhecer as potencialidades da área de TIC para uma maior valorização do 

trabalho final, tendo havido um claro benefício da planificação conjunta e bom conhecimento da equipa 

e dos formandos.  

 

Domina nos cursos EFA a filosofia do trabalho de projecto em cada turma, baseado no 

desenvolvimento concertado de facetas do tema de vida comum (no caso da turma em apreço, Direitos 
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Humanos), perspectivadas na especificidade de cada área de competência. Assim, na área de TIC são 

agrupados todos os trabalhos de cada área, de modo a terem uma articulação coerente na sua 

apresentação final. A actividade integradora constitui formalmente o culminar do processo de ensino-

aprendizagem de cada turma dos cursos de E.F.A. e concretiza-se como uma mostra pública, no final 

do ano lectivo que encerra cada ciclo de escolaridade, dos trabalhos mais representativos 

desenvolvidos nas diferentes áreas de competência, numa lógica coerente de transversalidade. Essa 

mostra pública constitui, de certa maneira, a prova dos compromissos de ensino-aprendizagem 

subjacentes e assumidos durante todo o processo: com os formandos, com os elementos da equipa 

pedagógica, com a instituição-escola. 

 

De referir ainda que a meio do último ano lectivo em 2010/11, fui convidada para dar uma Acção de 

Formação em Competências Digitais de Nível 1 – Curso A aos meus colegas professores do 

agrupamento. Foi uma experiência que me colocou frente a frente com adultos a outro nível de 

exigência e que, pelo que vi e pelo feedback recebido, foi bem-sucedida. Tendo em conta as directrizes 

indicadas pelo Centro de Formação do Seixal (AN2-A), desenvolvi a planificação das sessões e propus 

aos formandos a elaboração de um trabalho prático final, relacionado com a sua área de docência e 

onde aplicassem todos os conteúdos trabalhados ao longo das sessões. Para esse efeito, concebi de 

raiz vários materiais com os conteúdos a apresentar nas sessões, que procurei transmitir duma forma 

dinâmica e adaptada à heterogeneidade que pude aferir das quatro turmas em causa e obter a 

necessária interacção, de modo a desenvolver em todos os formandos as competências digitais 

propostas para o nível 1. 

 

Apesar de achar que tenho sido bem-sucedida, alcançado os objectivos propostos e de ter 

encontrado na formação de adultos uma vocação, tenho desenvolvido as minhas acções nesse âmbito 

duma forma algo intuitiva e fruto da minha formação experiencial e daí que considere importante haver 

o desenvolvimento de uma componente mais teórica que consubstancie esta experiência e 

sensibilidade – posso dizer que, ao contrário do que sentia quando acabei a licenciatura, agora acho 

que falta conteúdo teórico. 

Penso que o Mestrado em Ciências da Educação: Educação e Formação de Adultos e Jovens 

Pouco Escolarizados corresponde ao preenchimento dessa lacuna. 

Refletindo e construindo 

A elaboração desta narrativa biográfica foi uma tarefa complexa, onde comecei por descrever a 

minha vida desde o dia em que nasci e fui contando pormenorizadamente tudo o que tinha feito. 
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Percebi então que havia aspectos que podiam não ser relevantes mas que, num todo, contribuíram 

para formar a minha personalidade, pilar de tudo o que hoje sou. Reescrevi várias vezes esta narrativa 

até conseguir transmitir a importância das minhas aprendizagens e identificar os momentos-chave que 

contribuíram para um processo de quase auto-formação.  

 

Com um carácter formativo e reflexivo, esta narrativa biográfica contribuiu para uma tomada de 

consciência da importância fulcral que a experiência de vida confere para um processo evolutivo 

enquanto professora e formadora.  

 

O método biográfico “permite compreender como os indivíduos percebem as situações, quais as 

respostas que dão face aos acontecimentos da sua vida, como geram as relações interpessoais e 

intergrupais, sobre que representações e valores constroem as suas relações com o mundo” (Delory-

Momberger, 2000, p191). Pessoalmente, escrever esta narrativa permitiu-me sentir a importância dos 

espaços, pessoas, relacionamentos e situações vividos nos quatro pontos essenciais da minha vida: o 

percurso escolar marcado por pessoas de referência e pela descoberta pessoal enquanto 

comunicadora/oradora; o desemprego como exemplo de uma dificuldade que não me levou a desistir 

do meu objectivo; a empresa como forte motivação para direccionar o meu objectivo para outras áreas 

de ensino e assim manter o contacto com toda uma realidade escolar e por fim, os cursos de educação 

de adultos (EFA), com os seus momentos-chave, muito relevantes para o meu desempenho e 

perspectivas futuras enquanto formadora. Com eles descobri que a partilha de conhecimentos pode 

abranger diferentes faixas etárias e ser bidireccional. Paulo Freire (1975), citado por Rui Canário (2008, 

p142), diz que “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando que, ao ser educado também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos de um 

processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem”. 

    

A formadora que hoje sou é fruto dessa experiência com os adultos, essencialmente prática, onde 

estrategicamente primeiro conheço o grupo, seguido de um diagnóstico intuitivo, pelas personalidades 

que encontro, pelas observações e posturas que os formandos têm e tento motivá-los pela simpatia e 

confiança, pois tenho verificado que em muitos adultos isso é factor predominante para a sua 

aprendizagem, pois gera mais predisposição para uma maior exposição e proximidade.  

 

A reflexão acerca do meu percurso profissional, nos seus momentos mais significativos, bem como 

a importância das experiências vividas, contribuíram para uma mudança de objectivo perante a escolha 
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dos níveis de ensino - neste momento, sinto que estou vocacionada para a área da educação de 

adultos. De acordo com Rui Canário (2008), a importância estratégica da educação não formal (p159) a 

educação é um “processo permanente em que (…) a pessoa afirma e constrói a sua especificidade 

humana, interrogando-se e construindo conhecimento sobre o mundo e sob a forma de nele intervir “. 

Deste modo, “formar-se não é algo que se possa fazer num lugar à parte. Bem pelo contrário, é um 

processo que se confunde com a própria vida dos adultos” (Nóvoa, 1999). 

 

As leituras que fiz nestas últimas semanas, ajudaram-me a ter a percepção de que em muitas 

sessões de formação fiz aquilo que vários autores mencionam e tipificam, embora não tivesse a noção 

exacta de como se chamava ou até de existirem certas tipologias específicas sobre o modo de operar 

em sala de aula e das formas de aprendizagem. Este mestrado é muito importante para apreender e 

interiorizar essas perspectivas, conducentes a novas e melhores práticas da minha parte. 

 

Mais do que querer ir longe academicamente, os meus motivos de realização deste mestrado 

articulam-se com uma vontade de fundamentar o contexto teórico da formação de adultos, que 

complemente as minhas experiências e dessa forma poder interiorizar as práticas nesta área. Tendo 

em conta a importância crescente que para mim tem tido a formação de adultos, com a constatação 

das minhas capacidades nesta área e a importância inquestionável que essa formação tem em si 

mesma na construção de uma sociedade melhor, é aí que se centram os meus projectos profissionais 

num futuro próximo. 

 

Propus à Quatrosfera um novo desafio: criar projectos destinados à formação de adultos. Entendo 

que para enveredar por essa área, é necessário que a empresa tenha o reconhecimento por parte do 

público-alvo e dos seus pares em relação à qualidade das acções ministradas e possa providenciar 

essa garantia formal. Como tal, tenho em mente a possibilidade de desenvolver o projecto de obtenção 

da certificação da empresa e o seu reconhecimento junto das entidades oficiais.  

 

Pelo que tenho exposto ao longo desta narrativa e o entusiasmo que verifico em mim própria 

quando abordo a questão da formação de adultos, vejo neste projecto de empresa, não só uma forma 

de realização pessoal e profissional, mas mesmo uma certa transcendência num futuro melhor. Com 

isso espero poder criar os meios para elevar o meu nível de desempenho e o da empresa a um 

patamar de excelência que permita uma maior plenitude na experiência de formação pessoal e 

profissional ao longo da vida das pessoas que puder ajudar a formar.    
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CAPÍTULO 3:  

A CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 
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1. Caracterização da empresa   

 

A empresa Quatrosfera nasce, em 2006, na sequência de um projecto de criação do próprio 

emprego para uma professora em situação recorrente de dificuldade de colocação. Associada a um 

franchising ligado à área da educação, com projectos curriculares inovadores e com grande 

componente tecnológica. 

A actividade principal consistia em proporcionar aos alunos dos primeiros anos do ensino 

básico de algumas escolas e colégios dos concelhos de Almada e Seixal atividades na área da 

informática, do inglês e da robótica, através de um método itinerante, em que os professores se 

deslocam com os materiais a esses locais, ministrando as aulas nas instalações desses clientes. Em 

termos de recursos físicos a empresa dispunha apenas de um local para escritório e de um conjunto de 

computadores portáteis que serviam especificamente para a atividade de informática e para algumas 

apresentações. 

Na definição de Missão, Visão e Valores, identificámos: 

Missão - A Quatrosfera tem como Missão contribuir para a formação de jovens e adultos, 

prestando um serviço de qualidade. Deste modo, facultamos competências tecnológicas e educativas 

através de um ensino personalizado, promovendo o desenvolvimento académico, profissional e social. 

Visão – A Quatrosfera pretende ser uma referência educacional nos concelhos de Almada e 

Seixal. 

Valores: 

 Profissionalismo e responsabilidade 

 Lealdade e respeito 

 Cooperação mútua 

 Inovação e proatividade 

 Adaptação e flexibilidade 

 

A empresa registou um crescimento exponencial no segundo e terceiros anos, com um 

aumento acentuado do número de alunos, a que não é alheio o forte empenho colocado na 

apresentação e concretização do projecto educativo perante os clientes e parceiros. Com a introdução 

pelo Ministério da Educação da obrigatoriedade das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 
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no primeiro ano do ensino básico, foi possível consolidar ainda mais a actividade da empresa em torno 

destas atividades e alcançar a sustentabilidade necessária para o negócio durante esse período. 

No entanto, é uma actividade com algum grau de incerteza na renovação anual dos contratos 

com os clientes, a qual depende da capacidade dos colégios em cativar os pais a inscrever os seus 

filhos em atividades extracurriculares e pagarem mais por isso e da capacidade das associações de 

pais das escolas públicas para organizarem e dinamizarem as AEC’s, com base no orçamento definido 

pelo Ministério da Educação, contratando para isso uma empresa especializada e dedicada, em 

detrimento dos recursos próprios da escola. 

Assim sendo, à medida que um certo clima de crise e dificuldade se foi instalando no país, o 

número de alunos nos colégios privados foi diminuindo, sendo, apesar de tudo, possível manter alguns 

clientes da carteira inicial e os valores possíveis para as AEC’s, que apesar de constituírem o maior 

volume, permitem apenas uma margem reduzida. Um componente elevado do custo são os valores 

pagos aos professores contratados e o modelo assenta na renovação sazonal desses contratos (a 

atividade cessa nos meses de verão), havendo por vezes alguma dificuldade em garantir a consistência 

desejada na contratação dos professores com as competências necessárias para o desempenho 

pretendido pela empresa.   

Gerou-se assim uma situação relativamente sustentável em termos de cobertura de custos, 

mas sem grandes condições de crescimento e por isso, sem viabilidade de investimento no mesmo 

modelo, como por exemplo, renovação do equipamento informático. 

Ao longo deste tempo, durante os últimos quatro anos, foi possível à sócia - gerente acumular 

funções de professora nos cursos noturnos EFA, o que lhe permitiu a constatação de uma realidade 

bastante interessante da formação de adultos e jovens pouco escolarizados, à semelhança do que já 

tinha tido a possibilidade de verificar anteriormente em cursos de formação de adultos que ministrou 

até 2006.  

Pontualmente têm surgido solicitações da parte de alguns parceiros para a possibilidade de 

formação dos seus funcionários, desde que seja possível o reconhecimento dessa formação em termos 

oficiais e no âmbito do Plano de Formação anual do trabalhador, imposta à entidade empregadora pelo 

Código do Trabalho. 

Dado que esta é uma área com a qual me identifico bastante e à qual tenho procurado, sempre 

que possível, estar ligada ao longo do meu percurso profissional, quer como formadora quer como 
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formanda, levei a cabo o processo de pesquisa e desenvolvimento da ideia de introduzir na empresa 

esta área de negócio e apresentá-la aos outros sócios.  

Dessa revisão de posicionamento estratégico, decidiu-se alargar o âmbito da actividade e 

investir na abertura de um espaço próprio, onde de imediato se passaram a desenvolver atividades de 

apoio ao estudo e explicações, potencializadas pela proximidade de vários estabelecimentos do ensino. 

Este espaço foi criado tendo a preocupação de poder servir os objectivos de alargamento à área da 

formação. Para isso foram desenhadas as áreas espaciais e colocados materiais necessários ao 

cumprimento das exigências legais indicadas pela DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho)  ao nível da Certificação de Entidades Formadoras. Assim nasceu a Quatrosfera 

– Academia de estudo e formação, para dar continuidade ao projecto já existente, num espaço próprio, 

alargando o seu público-alvo e fomentando a continuidade de um bom serviço na área da educação e 

formação para todas as idades e à medida das suas necessidades. 

 

2. A formação como uma mais-valia vs oportunidade de negócio   

 

O desenvolvimento económico e social do país, tem como condição essencial, o aumento das 

qualificações dos portugueses e, por esse motivo, tem constituído o objectivo central das políticas 

nacionais de educação e formação dos últimos anos.  

Tal como é referido no Guia do Sistema de certificação de Entidades Formadoras, na reforma da 

formação profissional, iniciada em 2007, definiu-se um conjunto de linhas estratégicas e medidas de 

atuação que visam a concretização desse objectivo. Portugal enfrenta dois desafios fundamentais: a 

necessidade de assegurar um aumento significativo do acesso dos cidadãos à formação inicial e 

contínua, na perspectiva de melhoria das suas qualificações e de aprendizagem ao longo da vida e por 

outro lado, a necessidade de assegurar a relevância e qualidade do investimento em formação, 

concentrando esse esforço na formação mais crítica à competitividade e necessidades das empresas e 

empregabilidade dos trabalhadores.  

Tendo em conta as premissas acima apresentadas, torna-se pertinente reflectir sobre qual a 

fundamentação que permite considerar ser a formação uma área com potencial e com aceitação junto 

da rede de contatos da Quatrosfera e da comunidade empresarial e geral onde poderá direcionar a sua 

atuação.   
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 A preparação dos colaboradores é um factor que surge como uma necessidade dos 

trabalhadores e da própria empresa. Em 2009, o Código do Trabalho consagra nos seus artigos 130 a 

134 – Formaçao Profissional, a obrigatoriedade das empresas proporcionarem aos seus trabalhadores 

um mínimo de 35 horas anuais de formação, inseridos no âmbito da Formação Contínua.  

Art. 131.º- Formação Contínua 
(…) 
2 - O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco 
horas de formação contínua ou, sendo contratado a termo por período igual ou 
superior a três meses, um número mínimo de horas proporcional à duração do 
contrato nesse ano. 
3 - A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida pelo empregador, 
por entidade formadora certificada para o efeito ou por estabelecimento de ensino 
reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo 
na Caderneta Individual de Competências nos termos do regime jurídico do Sistema 
Nacional de Qualificações. 
 

Desta forma, uma empresa que pretenda cumprir a lei e deseje manter-se competitiva e 

rentável tem de determinar os seus planos de formação e aproveitar para o fazer de forma adequada 

às necessidades dos seus trabalhadores.  

São diversas as razões que levam uma empresa a fomentar a formação, nomeadamente: o 

progresso da economia, a evolução das técnicas, o desejo de melhoria do ambiente social, a melhoria 

dos serviços prestados através da valorização do capital humano, assim como dar aos colaboradores a 

oportunidade de desenvolvimento cultural e pessoal. 

No âmbito de uma empresa, as necessidades passam por manter e desenvolver os 

conhecimentos técnicos, fornecer a formação necessária, preparar a promoção e influenciar hábitos e 

atitudes através de uma ação educativa. 

Tal como Alda Bernardes (2011) afirma que  

“qualquer plano de formação reflecte uma postura ideológica, que é veiculada pelas 

empresas e mesmo pelos formadores. Para a concretização da formação, existem as 

empresas que fazem recurso a entidades externas porque consideram que são os meios 

privilegiados para a formação”. 

Há que referir que qualquer acção de formação visa a modificação de situações e 

comportamentos, assim a formação deve centrar-se em dois pólos: a própria empresa e o trabalhador. 
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A formação é uma forma de promoção humana, social e económica e por isso, está ligada de forma 

intrínseca à vida da empresa, ao seu progresso, à eficiência da sua estrutura e à sua gestão. 

Promoção e formação estão profundamente ligadas. O desenvolvimento e a promoção levam os 

trabalhadores à formação.  

No caso de Portugal,Cardim (2005, p.129) considera que  

“a maioria das empresas prefere as formas tradicionais de aquisição de conhecimentos 

(aprendizagem no posto de trabalho), confiando, sobretudo, no autodidatismo como forma de 

apreensão do conhecimento técnico, não reconhecendo a importância que a qualificação 

sistemática tem”.  

Para Caetano (2000, citado por Alda Bernardes, p.295), as empresas preocupam-se sobretudo 

com o “aumento das competências, que correspondem às suas necessidades a curto prazo, e não 

tanto com o desenvolvimento das capacidades e o aumento das qualificações dos empregados 

enquanto profissionais”.  

Numa mesma perspectiva de análise, Sarramona (2002, também citado por Alda Bernardes, 

p.20), refere que, normalmente, os gestores esperam que a formação seja “aplicativa de cariz técnico” 

e que as habilidades e conhecimentos adquiridos se possam aplicar de maneira directa e imediata. 

Com a estratégia de oferecerem formação aos seus trabalhadores, as empresas visam estabilizar e 

manter as habilidades que lhes são essenciais. 

 

Tendo a ideia de enveredar pela formação sido assumida pela empresa como área a ser 

explorada e tendo em conta a situação atual do país e mais especificamente da Quatrosfera, foi 

elaborada uma análise SWOT.  

A análise SWOT é uma ferramenta de análise mista, utilizada para realizar uma análise do 

ambiente interno e externo à Entidade. É utilizada para verificar qual a posição estratégica da empresa 

no ambiente em questão. 

O ambiente interno está relacionado com as Forças e com as Fraquezas da Entidade. Quanto 

ao ambiente externo, este está relacionado com as Oportunidades e com as Ameaças à Organização. 

Desta forma, e realizando primeiramente uma análise interna da Quatrosfera, e focando a sua atividade 

formativa, pode-se referir o seguinte: 
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FORÇAS DA QUATROSFERA 

 A Sócia-gerente é uma profissional da educação com know-how na área da formação e com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento educacional da sua comunidade 

 Equipa jovem, dinâmica, com professores/formadores qualificados que prestam serviço à 

comunidade e com projetos próprios em diversas áreas 

 Promove um ensino personalizado, promovendo o desenvolvimento académico, profissional e 

social 

 Está presente em mais de 20 colégios e escolas públicas dos dois concelhos da sua área de 

atuação (Almada e Seixal), a leccionar atividades de enriquecimento curricular  

 Possui a estrutura “Academia Quatrosfera”, que é um local de estudo e formação, em que os 

alunos são orientados por um professor-tutor nas suas tarefas escolares e formativas 

 Oferece vários serviços na “Academia Quatrosfera”, tais como: Sala de estudo, Explicações 

para exames, Trabalhos escolares e Atividades extra 

 Pretende disponibilizar projetos de formação à medida das necessidades dos Clientes e 

focalizados no know-how da Quatrosfera 

 Orientação para o Cliente e aposta num atendimento personalizado do mesmo 

 Recursos tecnológicos, audiovisuais e multimédia adequados ao desenvolvimento das ações 

de formação 

 

FRAQUEZAS DA QUATROSFERA 

 Empresa em início de actividade na área da formação, com necessidade de investimento para 

firmar a sua posição no mercado 

 Poucos meios de divulgação da empresa e da sua atividade formativa  

 A Quatrosfera não beneficia, ainda, do estatuto de entidade Certificada pela DSQA/DGERT, 

fator distintivo de reconhecimento da qualidade da atividade formativa 

 

De seguida, importa analisar o ambiente externo à atividade desenvolvida pela Quatrosfera, analisando 

as Oportunidades e as Ameaças que o mercado lhe oferece: 
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OPORTUNIDADES DA QUATROSFERA 

 Valorização de atividades extra-curriculares por parte da sociedade 

 A certificação pela DGERT permitirá à Quatrosfera assumir-se como uma entidade formadora 

de referência, com prática de qualidade e cursos isentos de IVA, tornando-se mais acessível 

aos formandos 

 Criação de parcerias com novas escolas e novas empresas 

 Obrigatoriedade legal de um mínimo de 35 horas anuais de formação para os colaboradores 

das Organizações em geral 

 Criação de novos meios e canais de divulgação 

 Reforço da credibilidade e reconhecimento do projeto formativo da Quatrosfera através da 

Certificação pela DSQA/DGERT 

AMEAÇAS À QUATROSFERA 

 Atual conjuntura económica e política a nível nacional 

 Alterações políticas ou legais adversas à atividade de negócio da formação 

 Decréscimo do investimento em formação por parte do público em geral 

 Falta de motivação e de crença das empresas nos contributos da Formação Profissional para o 

incremento da produtividade das empresas 

 Estilo de vida da população faz com que as pessoas tenham pouco tempo para disponibilizar e 

apostar em formação 

 O facto da Quatrosfera não possuir o estatuto de entidade formadora Certificada pela 

DSQA/DGERT, dado que é um critério muitas vezes utilizado na escolha de uma empresa de 

formação pelos Clientes 

Após identificação do problema para a continuidade da empresa, pretende-se desenvolver 

diversas estratégias para potenciar as suas forças e reduzir as fraquezas, assim como tirar partido das 

oportunidades e enfrentar as ameaças.  

Podemos distinguir, entre outras, a divulgação da oferta de cursos, visando aumentar a 

presença da empresa e realçar as suas qualidades já identificadas, reorganizar internamente os 

procedimentos e práticas de gestão, de forma a reduzir algumas fraquezas, estar atento às 

oportunidades de parceria, promover uma campanha de marketing e tirar partido do site da empresa. 

No entanto, existe uma estratégia que se destaca como sendo uma resposta comum aos vários 

factores da análise SWOT e que se afigura como de extrema importância: a submissão do processo de 
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candidatura à Certificação, que permita garantir a apropriação de critérios de qualidade na formação 

inicial pela DSQA/DGERT e a obtenção do estatuto de Entidade Certificada pela DGERT. Esta 

certificação surge assim como uma solução viável e que poderá contribuir para um maior 

desenvolvimento da empresa e o reconhecimento formal de que é uma entidade que detém 

competências, meios e recursos adequados para desenvolver actividades formativas em determinadas 

áreas de educação e formação (in Guia de Certificação de Entidades Formadoras).  

Pretende-se alcançar a certificação da empresa por parte dos organismos competentes, a 

Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, com vista a alargar o leque de serviços a prestar à comunidade, assim como 

diversificar o público-alvo e as áreas de actuação, tornando, assim, a Quatrosfera numa entidade 

dotada de recursos e capacidade técnica e organizativa para desenvolver projectos nas suas áreas de 

intervenção, com reconhecimento oficial. A descrição dos vários passos desse processo será tratada 

no ponto seguinte. 

 

3. O processo de certificação 

 3.1 - Enquadramento legal   

Este processo de certificação enquadra-se num sistema normativo imposto pelo Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social. As entidades principais a referir para este processo são. A 

Direcção-Geral de Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) e a Direcção de Serviços de 

Qualidade e Acreditação (DSQA). 

No âmbito do PRACE, Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, foi 

levada a cabo uma reestruturação ministerial.   

O Decreto-Lei nº 211/2006, de 27 de Outubro, define a Lei Orgânica do Ministério do Trabalho 

e da Solidariedade Social (MTSS), que tem sob a sua égide a DGERT (Direcção-Geral de Emprego e 

das Relações do Trabalho), que tem como missão “(…) apoiar a concepção das políticas relativas ao 

emprego, formação e certificação profissional e às relações profissionais (…) cabendo-lhe ainda o 

acompanhamento e fomento da contratação colectiva e da prevenção de conflitos colectivos de 

trabalho.”. Das suas atribuições constam: elaboração de propostas de medidas de política e 

preparação de legislação e regulamentação nas áreas correspondentes; apoio à intervenção técnica na 

adopção de instrumentos normativos nas áreas correspondentes; definição de estratégias e de critérios 

de desenvolvimento do emprego e da qualificação de trabalhadores; avaliação da qualidade dos 
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organismos de formação, promovendo o desenvolvimento equilibrado do sector da formação; 

coordenação do desenvolvimento do sistema nacional de certificação; e promoção e acompanhamento 

dos processos de negociação colectiva.  

O diploma Orgânico que orienta esta Direção Geral é o Decreto-Lei nº 210/2007, de 29 de 

Maio. Neste Diploma é referida a autonomia administrativa (Artigo nº 1), as diversas atribuições e a 

missão (Artigo nº 2) de tal organismo. A DGERT sucede ao Instituto para a Qualidade da Formação 

(IQF), passando a deter todas as suas atribuições no que diz respeito ao Sistema de Acreditação, 

agora Certificação, de Entidades formadoras, tal como enunciado no Artigo nº 9. 

 

A Portaria nº 633/2007, de 30 de Maio torna claras as unidades orgânicas que constituem a 

DGERT:  

 Direcção de Serviços de Emprego e Formação Profissional  

 Direcção de Serviços de Qualidade e Acreditação (DSQA)  

 Direcção de Serviços da Regulamentação Colectiva e Organizações do Trabalho  

 Direcção de Serviços para as Relações Profissionais nas Regiões Norte e Centro  

 Direcção de Serviços para as Relações Profissionais nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve.  

 

A Direcção de Serviços de Qualidade e Acreditação (DSQA) constitui uma unidade orgânica 

nuclear da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) com competência 

específica de gestão do Sistema de Certificação de Entidades Formadoras. 

A Portaria nº 633/2007, de 30 de Maio, enuncia as competências da Direcção de Serviços de 

Qualidade e Acreditação (DSQA). Essas competências incluem: a definição de critérios, avaliação da 

qualidade e certificação de entidades formadoras, promoção de conhecimento dessas entidades e a 

qualidade das suas acções, tendo em vista o desenvolvimento equilibrado do sector da formação, e a 

avaliação dos resultados da formação.  

A DSQA assegura, ainda, “(…) as actividades respeitantes ao desenvolvimento e actualização 

do sistema de acreditação e ao acompanhamento do mesmo” (Artigo nº 3). 

 

Para que este processo fosse iniciado, foi realizada uma pesquisa com o intuito de perceber 

quais as etapas necessárias para levar a bom porto um projecto de certificação. Para o efeito, foi 
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consultado o sítio da DGERT, onde foi possível aceder a documentos relevantes, tais como Guia do 

Sistema de Certificação de Entidades Formadoras, Etapas para a Certificação da Entidade Formadora, 

Guia Rápido do Pedido de Certificação, Guião orientador do Manual de Qualidade da Actividade 

Formativa e a Ficha Curricular destinada aos formadores que integrarão a equipa. Um dos documentos 

de apoio inicial, que me permitiu compreender todo o processo, nas suas múltiplas etapas, foi a 

apresentação digital disponibilizada pela DGERT. Além desta documentação, foi também consultada a 

legislação associada ao processo em causa: Portaria 851/2010 de 6 de Setembro, que regulamenta o 

sistema de certificação de entidades formadoras, Portaria 1196/2010 de 24 de Novembro, que estipula 

as taxas a aplicar aos pedidos de certificação e a Portaria 256/2005 de 16 de Março, que regulamenta 

a Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF). Após consulta e atenta leitura 

dos documentos supracitados, a ideia de apresentar uma candidatura à certificação ficou ainda mais 

reforçada, visto que tal irá permitir um reconhecimento da qualidade da empresa no mercado, atestado 

pelo logótipo da entidade certificadora, a possibilidade de aceder a financiamento público na área da 

formação, a isenção de I.V.A. nos produtos e serviços relacionados com a formação, bem como a 

dedução de despesas em IRS relacionadas com formação profissional. 

Ao longo deste projecto será adotada uma metodologia de investigação–acção, que consiste 

na pesquisa e determinação de etapas que culminem na certificação da empresa, permitindo a 

posterior ação (desde a recolha e elaboração da documentação até à ministração da formação), levada 

a cabo de forma adequada e devidamente fundamentada, pois só desta forma será possível almejar 

que o processo seja concluído de forma positiva. 

Desta forma, foi elaborada uma listagem de toda a documentação necessária, quer a já 

existente, relacionada aos requisitos prévios, quer a que terá de ser produzida, referente, 

principalmente, aos requisitos da qualidade. De modo a compreender tudo o que envolve a complexa 

questão da qualidade, foram elaboradas pesquisas. Assim, foi consultada a ISO 9001 de 2008, norma 

internacional no que concerne à qualidade dos serviços e difundida, em Portugal, pelo Instituto 

Português da Qualidade; foi, também, lida uma Carta de Qualidade, emanada da Secretaria Geral do 

Ministério da Educação e foi consultado o guia já acima referido sobre a elaboração de manuais de 

qualidade. Para levar a cabo a elaboração de fluxogramas, tão importantes no que respeita à 

estruturação e uniformização de procedimentos, foi consultada a Norma ISO 5807,bem como 

programas informáticos que irão ser utilizados para a elaboração dos mesmos, Visio e Dia. Será, 

também, necessário elaborar ou refazer os formulários já existentes e relativos às actividades 

exercidas actualmente e integrá-los no manual de qualidade. Outra questão importante é a avaliação 
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constante, com vista à reformulação e à melhoria contínuas, factor essencial à prestação de um serviço 

de qualidade.  

Em termos financeiros, quanto aos custos associados ao projecto, é necessário efectuar um 

pagamento relativo às taxas de certificação: para efectuar um pedido de certificação com três áreas de 

educação-formação o valor a despender é 500€, para cada área de educação-formação 150€, 

transmissão da certificação 200€ e as auditorias de manutenção correspondem a 750€, após a 

certificação. 

Depois de ter sido efectuada toda a pesquisa já referenciada, iniciou-se a recolha da 

documentação legal necessária ao processo de certificação, ou seja, os denominados requisitos 

prévios: Cartão de contribuinte da empresa; Constituição ou Pacto social da empresa; Certidão 

permanente; Declaração da não dívida à Segurança Social; Declaração da não-divida às finanças; 

Apresentação comercial da empresa; Folhetos, anúncios e todo o material promocional da empresa. 

No que concerne aos requisitos associados à qualidade, existem três dimensões a ter em 

conta: estrutura e organização interna, processos no desenvolvimento da formação e resultados e 

melhoria contínua. 

Em relação à estrutura e organização interna é necessário ter recursos humanos com as 

competências adequadas, tais como: um gestor da formação e sua documentação (certificados de 

habilitações, certificados de formação profissional, contrato e ficha curricular). Este gestor tem de 

possuir habilitação de nível superior e tem que exercer as funções a tempo completo ou assegurar todo 

o período de funcionamento da entidade ao abrigo de vínculo contratual; ter experiência profissional 

igual a 3 anos de funções técnicas na área da gestão e organização da formação (esta está 

relacionada com a área de formação e organização da formação e/ou na área pedagógica, com a 

duração mínima de 150 horas); um coordenador-pedagógico e sua documentação (certificados de 

habilitações, Certificados de formação profissional, contrato e ficha curricular). Este coordenador tem 

de possuir habilitação de nível superior e tem que exercer as funções a tempo completo ou assegurar 

todo o período de funcionamento da entidade ao abrigo de vínculo contratual; ter experiência 

profissional igual a 3 anos de funções no desenvolvimento de atividades pedagógicas. Formação igual 

à profissionalização no ensino ou outra formação pedagógica com a duração mínima de 150 horas; 

Formadores e sua documentação (Certificado de habilitações, CAP, ficha curricular); Formação 

científica ou técnica e pedagógica nas áreas de educação e formação a certificar, bem como 
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experiência de 3 anos em funções nas áreas da educação e formação desenvolvidas; Contrato com um 

TOC; Contrato da pessoa que exerce o atendimento permanente; 

É possível a acumulação de funções (gestor e coordenador pedagógico) desde que sejam 

respeitados os termos de competências requeridas para as respectivas funções e que não seja 

afectado o exercício das atividades associadas a cada função por incompatibilidade das respectivas 

responsabilidades ou pelo tempo que a ambas deve ser disponibilizado.  

 

Em relação aos espaços e equipamentos, são necessários: Documento comprovativo de 

propriedade, arrendamento do espaço;Fotografias e Plantas do espaço: espaço de atendimento, porta 

da rua identificativa e com horário de funcionamento exposto, salas de formação com requisitos 

mínimos (2m2 de área útil mínima por formando, equipamento e mobiliário adequado, no caso de salas 

de informática 3m2 por formando, computadores equipados com software adequado, ligação em rede e 

acesso à internet, 1 computador para 2 formandos e 1 para o formador), instalações sanitárias 

diferenciadas por sexo;Listagem da caracterização dos recursos físicos da estrutura principal;Em todo 

o espaço devem existir condições ambientais e de higiene e segurança, acessibilidade para pessoas 

com necessidades especiais (decreto--lei 163/2006) e equipamentos para a componente prática da 

formação; 

 

Quanto aos processos no desenvolvimento da formação é necessário apresentar: O plano de 

atividades (caracterização da entidade e sua atividade); Plano estratégico da empresa; parcerias e 

protocolos; Relatório de diagnóstico de necessidades de formação. 

Concepção e desenvolvimento da actividade formativa é um processo estruturado em 

diferentes fases: Regulamento da actividade formativa (formador e formandos); Programas de 

formação (1 por área); Planos de sessão (um módulo, unidade de formação); Recursos pedagógicos 

(manuais, suportes de apoio à aprendizagem), exercícios práticos, instrumentos de avaliação das 

aprendizagens; Manual da qualidade da atividade formativa. 

O Manual da Qualidade da actividade formativa deve conter o enquadramento e caracterização 

da entidade, identificando e caracterizando os processos da sua actividade formativa, apresentando os 

modelos dos documentos, instrumentos e registos. Assim, serão apresentados os seguintes 

documentos: Organograma; Processo de diagnóstico de necessidades de formação (auscultar 

clientes); Metodologia de selecção dos formadores; Metodologia de selecção dos formandos; 

Metodologia de acompanhamento da formação; Metodologias de avaliação da formação; Metodologias 
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de acompanhamento pós-formação; Metodologia de avaliação e revisão de actividade; Metodologia de 

tratamento de sugestões e reclamações; Layout para os Power Point; Layout do manual do formador; 

Questionário de avaliação da satisfação dos clientes; Boletim de reclamações e de sugestões; Balanço 

de atividades; 

Para cada ação de formação será organizado um Dossier Técnico-Pedagógico com toda a 

informação relativa à sua execução. Nomeadamente: Ficha de Identificação da Equipa Pedagógica; 

Referencial do curso; Cronograma; Manuais e todos os recursos didácticos utilizados; Registos do 

processo de substituição; Lista dos formandos; Contratos de formação (entidades); Ficha de 

identificação do formador; Contratos de Prestação de Serviços (formadores); Folha de sumários; Folha 

de presenças dos formandos; Folha de presenças dos formadores; Avaliação das aprendizagens dos 

formandos; Pauta da avaliação final; Avaliação de desempenho dos formadores; Avaliação do processo 

formativo dos formandos; Avaliação do processo formativo dos formadores; Avaliação do desempenho 

do coordenador; Ficha de ocorrências; Ficha de justificação de faltas; Ata da reunião da equipa 

pedagógica; Provas, testes, relatórios dos trabalhos; Regulamento de funcionamento da formação 

(formando); Regulamento de funcionamento da formação (formadores); Modelo de certificado da 

formação e estrutura do relatório da avaliação da formação. 

Os contratos de formação são celebrados com os formandos ou com a entidade cliente, com a 

designação da acção, duração, data e local de realização, condições de frequência, pagamentos, entre 

outros. 

A empresa deve definir procedimentos próprios (forma de apresentação, prazos e formas de 

resposta, registos de tratamento e medidas tomadas) e sua divulgação. 

A certificação é um processo contínuo, não tem um terminus definido, no sentido em que 

mesmo após a certificação inicial, a empresa/entidade terá de manter o seu serviço de qualidade, 

pautando o exercício das suas actividades pelo profissionalismo e pela evolução constantes, de modo 

a manter a certificação. 

Assim, a empresa é obrigada a ter um livro de reclamações onde, por norma, caso se verifique, 

será registada a insatisfação dos clientes.  

Relativamente aos resultados e melhoria contínua este processo tem por base um balanço das 

atividades anuais onde estão presentes os cumprimentos dos objectivos planeados, a avaliação da 
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satisfação e desempenho dos formadores, análise crítica dos resultados e identificação de aspectos a 

melhorar. 

Assim, o pedido de certificação é submetido à DGERT, através de uma plataforma online, que 

efectua uma audiência prévia (avaliação técnica) onde verifica se as práticas e a estrutura formativa 

são adequadas à oferta que é desenvolvida e se cumpre os requisitos impostos pelo referencial de 

qualidade. Após esta audiência prévia é dada uma resposta à DGERT ou um indeferimento do pedido. 

A DGERT comunicará à entidade formadora a resposta extraída da audiência prévia e no caso de ser 

positiva, certifica a entidade formadora nas respectivas áreas de educação e formação e passa a 

divulgar a entidade formadora nas suas listas de entidades certificadas. 

Como entidade certificada deve divulgar a sua oferta formativa com informação clara e 

detalhada, assim como desenvolver a sua actividade formativa de acordo com as competências que 

foram objecto de certificação, cumprir os contratos de formação celebrados, publicitar a certificação 

utilizando o logótipo próprio e de acordo com as regras definidas e realizar o processo de auto-

avaliação anual com base em indicadores de desempenho definidos pela DGERT. 

Os indicadores de desempenho de uma entidade certificada são os seguintes: estrutura e 

organização interna: recursos humanos e materiais; capacidade financeira; qualidade do serviço e 

formação – avaliação interna e externa do serviço de formação e resultados da actividade formativa – 

resultados de execução alcançados, níveis de conclusão e níveis de inserção profissional. 

  

3.2 – Etapas da Certificação da Quatrosfera   

 

Pretendo em seguida descrever os passos levados a cabo para melhorar, organizar e 

evidenciar as características da Quatrosfera de forma a dotá-la dos elementos necessários à sua 

Certificação como Entidade Formadora. 

Melhoria de imagem 

Embora não sendo parte fundamental do processo, mas talvez como ponto de arranque 

simbólico de uma nova fase da vida da empresa, tomei a iniciativa de implementar um processo de 

melhoria de imagem para a Quatrosfera. Assim, decidi renovar o logótipo para dar um aspeto mais 

moderno, bem como a elaboração de um layout de apresentações digitais, renovação das folhas 
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timbradas, as capas e os cartões de visita, para um melhor desempenho ao nível do marketing e 

organizar tudo o que até então não havia sido feito ou estava apenas esboçado, tendo em conta a 

própria noção da criação desta empresa, na sua génese, como criação do meu posto de trabalho.  

Com a abertura de um espaço, a publicidade é fundamental para a sua promoção e sem 

dúvida a internet é a forma mais eficaz do momento. Daí, a necessidade de elaborar um site, foi outra 

forma de organizar e de divulgar a empresa. Mais uma vez, foi necessário criar sínteses sobre quem 

somos, o que fazemos, qual a nossa missão ou seja expressar por palavras o que fazemos e queremos 

fazer no mercado de trabalho. Escolher as palavras certas para atingir um público-alvo, sem 

interpretações menos positivas foi sempre uma das grandes preocupações. Foi importante demonstrar 

que a Quatrosfera surgiu como um modelo de projecto educacional, visto que iniciou a sua actividade 

como aprendizagem itinerante, no âmbito de colégios e escolas públicas e privadas. Desta forma surgia 

a necessidade de explicar o como nasceu, em que consiste, e novamente quem somos, missão, visão, 

valores e onde estamos. Houve a preocupação de manter um aspeto não muito infantil, contudo temos 

uma vertente de pré-escolar a realizar nos colégios e portanto, temos uma empresa educacional dos 3 

aos 70 anos, se quisermos inserir os seniores no nosso público-alvo. No entanto, a Quatrosfera 

necessita de consolidar áreas e por isso, não rejeitando a hipótese de chegarmos a esse público-alvo, 

neste momento o importante é focar em 3 áreas: a valência dos colégios (3 aos 10 anos), a academia 

(dos 11 aos 18) e a formação de ativos (adultos). Mostrar aos nossos potenciais clientes o que fazemos 

e como fazemos é muito importante. Mostrar coerência, dinamismo e credibilidade no trabalho 

efectuado é a nossa grande preocupação. 

O trabalho de desenvolvimento do site foi efetuado por um dos sócios com mais 

conhecimentos de informática, nomeadamente na criação de sites, sendo os contributos de toda a 

equipa decisivos para a identificação da melhor imagem, dos conteúdos mais adequados, numa 

observação “externa”, isto é, do ponto de vista do utilizador e possível cliente, de forma a alcançar os 

objectivos pretendidos de aumentar a exposição da empresa e captação de novos clientes ou 

parceiros. 
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Revisão da Estrutura Organizativa 

Criar o organograma da empresa foi logo a primeira dificuldade, pois a empresa tem 

sobrevivido apenas com um elemento na direcção e os restantes praticamente na execução de práticas 

letivas nos colégios. Distribuir funções e atribuí-las aos poucos elementos foi das tarefas iniciais mais 

problemáticas. Visto que sempre fiz de tudo um pouco, nunca consegui muito bem distribuir as 

diferentes tarefas a um só administrativo. A aquisição do espaço facilitou o esquema, pois agora existe 

um gabinete de Direcção, o qual denominei como Q-ação e uma recepção. É verdade que com a 

actividade no exterior, tarefas concretas deste tipo tornaram-se algo abstractas na realidade diária da 

própria empresa. Esta organização foi uma tarefa árdua, dividir os dossiers por temáticas e processos a 

desenvolver foi um obstáculo que muitas vezes ainda permanece. As noções de criação e gestão de 

empresas é ainda uma grande dificuldade para uma professora que contém poucos conhecimentos na 

área da gestão. Contudo, a persistência e a capacidade de trabalho, aliadas a uma crença no projecto 

e disponibilidade para aprender, têm sido uma forma de contornar as dificuldades e vão sendo 

gradualmente interiorizadas estas noções.  

Construí uma organização Quatrosfera onde referi qual a nossa missão, a nossa visão e os 

valores que pretendemos transmitir, quer ao nível de direcção quer com a restante equipa 

(professores/alunos), um mapa estratégico onde são abordadas questões financeiras, de mercado, 

processos internos e pessoas/aprendizagens para atingir um objectivo estratégico: prestar um serviço 

de qualidade. 

O processo formativo compõe-se de quatro etapas fundamentais: o diagnóstico de 

necessidade de formação, concepção e planeamento da formação, implementação do programa de 

formação e avaliação do programa de formação (Chiavenato, 2005; Goldstein, 1991). 

 

Diagnóstico de Necessidades de Formação  

 

O primeiro passo para se conceber um programa formativo consiste na realização de um 

diagnóstico de necessidades para determinar se a formação é, ou não, necessária tendo em atenção 

os objectivos estratégicos e operacionais da organização.  
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O processo de diagnóstico de necessidades de formação é um processo que envolve três 

níveis de análise: análise organizacional, individual e de tarefas, segundo Cruz (1998). A análise 

organizacional procura determinar “onde e quando a formação é necessária para a organização”, de 

forma a “minimizar a obsolescência técnica dos recursos humanos” (Goldstein, 1988, citado por Cruz 

(1998); a análise individual visa identificar os potenciais formandos e as suas reais necessidades; a 

análise das tarefas pretende identificar a natureza das diferentes tarefas a desempenhar e os requisitos 

para que se verifique um desempenho de sucesso (Cruz, 1998). 

Justificar a formação de ativos, exigida pelo código do trabalho, como uma oportunidade de 

negócio e crescimento da empresa nesta área, junto dos clientes já existentes e com diferentes 

categorias profissionais, ligadas á área da educação é sem dúvida o grande desafio lançado à nossa 

empresa, onde pretende dar continuidade aos bons serviços a que estão habituados os clientes 

Quatrosfera.  

Para iniciar o processo de certificação decidi fazer o levantamento de todos os 

clientes/parceiros com os quais a Quatrosfera já trabalhou ao longo destes anos e seleccionar alguns 

para responderem a um guião de entrevista, a fim de identificar quais as áreas de formação mais 

importantes para serem propostas e desenvolvidas em sessões de formação aos seus trabalhadores. 

Os objectos dos inquéritos são escolas, colégios e jardins-de-infância dos concelhos de Almada e 

Seixal, onde existam necessidades de formação dos seus funcionários, embora, provavelmente, não 

formalmente identificados. 

Este guião vai permitir realizar um diagnóstico de necessidades de formação de cada cliente e 

com eles poder-se-á realizar uma análise estratégica onde serão aferidas as capacidades formativas 

da Quatrosfera, tais como os recursos humanos, o know-how interno e experiências anteriores. Os 

resultados dos diagnósticos vão definir o projeto formativo, as áreas de formação a executar, ou para 

as quais haverá mais oportunidade de negócio.  

Inicialmente, foi elaborado um tipo de guião (ver anexo VI ) dividido em 3 grupos: O primeiro, a 

nossa apresentação: como forma de cortesia, agradecer aos nossos clientes o facto de nos receberem 

e indicar-lhes o motivo pelo qual estamos ali: auscultar as suas necessidades de formação. Em 

seguida, apresento a empresa, indicando qual o seu projecto formativo. O segundo grupo diz respeito 

aos dados da entidade entrevistada: no guião foi colocado na primeira questão a denominação social 

(escola, colégio), a segunda qual o sector de actividade (publico ou privado), na terceira quais as 

categorias profissionais existentes (público-alvo para as formações). Como conheço o meio onde foram 

efectuadas as entrevistas, coloquei logo algumas hipóteses para fechar as escolhas de modo a facilitar 
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a análise dos resultados, no entanto, deixei um campo de “outras”, em aberto, para possíveis 

alternativas das quais desconhecia. Na quarta questão o número total de colaboradores, na quinta o 

nome do inquirido e na sexta, a sua categoria profissional. O terceiro grupo é o guião propriamente dito 

onde na primeira questão indicam se os trabalhadores frequentaram formação profissional. Se sim, em 

que áreas? Na segunda questão confirmar se existiu aplicabilidade prática para a formação 

frequentada. Se a resposta for negativa deverá indicar as razões, assim evitaremos cometer os 

mesmos erros. A terceira questão corresponde a um quadro onde são indicadas as categorias 

profissionais, as necessidades de formação, a prioridade e o número de colaboradores. A quarta 

questão pretende saber se estas necessidades estão relacionadas ou não com um fraco desempenho, 

ou se resultam de projectos futuros. Pedi para indicarem qual a fundamentação para a necessidade de 

formação. A quinta questão prende-se com o desempenho exigido aos profissionais nas diversas 

categorias, assim pedi que me indicassem quais os desempenhos esperados para cada categoria 

profissional. A sexta questão solicita como têm adquirido/ou proporcionado formação aos seus 

trabalhadores (contratam empresas, recorrem a formadores internos entre outras). A sétima, e muito 

importante, se estariam interessados nos serviços Quatrosfera e se a resposta for negativa, indicar o 

porquê. A oitava questão é se pretende acrescentar algo à entrevista.  

Após a elaboração deste guião, telefonei aos clientes seleccionados e marquei uma reunião 

com eles para lhes apresentar a nossa nova oportunidade de negócio e explicar-lhes que estávamos a 

tratar do processo de certificação da nossa empresa. Dada a previsível dificuldade em obter a 

disponibilidade de tempo e capacidade para identificar de imediato as necessidades de formação, 

tentei elaborar um questionário o mais simples e direccionado possível. Para tentar não prolongar 

demasiado o tempo de resposta, sempre que possível, em vez de deixar ficar o questionário, solicitei 

que me fosse concedida a hipótese de me sentar juntamente com os responsáveis pelas respostas e 

elaborarmos o questionário em entrevista. Isso só foi possível dado o excelente relacionamento e 

confiança entre as partes. 

Ao realizar as entrevistas verifiquei que as pessoas ficavam um pouco hesitantes nas questões 

4 e 5 do guião e não sabiam muitas vezes o que responder, tornando assim a entrevista mais lenta e 

de certo modo mais desagradável pois os directores não queriam expor as suas limitações quanto a 

estes assuntos muitas vezes nunca pensados acerca dos seus profissionais. Houve então necessidade 

de alterar estas questões e na questão 4 para mais uma vez tentar fechar a análise dos resultados, 

coloquei as seguintes hipóteses consolidar as funções, evoluir nas funções ou mudar de funções. Estes 

factos podem ocorrer dentro da empresa e muitas vezes por uma adequada reestruturação 
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empresarial. Na número 5, dividi as hipóteses em: colmatar dificuldades, aplicar os conhecimentos ou 

ser pró-ativo. (Ver anexo VII) Com o decorrer das entrevistas e de modo a facilitar o seu decorrer, ainda 

fiz outra alteração, nestas questões. Foi possível verificar que algumas respostas talvez não 

permitissem proceder a uma compilação e análise posteriores que permitissem tirar conclusões quanto 

às áreas de incidência a desenvolver pela Quatrosfera. Para melhorar o posterior tratamento de 

informação, foi introduzido o conceito de prioridade que os entrevistados davam à medida identificada 

dentro de cada função e assim, coloquei apenas um quadro com as categorias profissionais, a área, a 

temática, a prioridade e o número de colaboradores. (Ver anexo VIII). 

Foi possível recolher uma amostra de 17 questionários que considero suficientemente 

representativo do número de entidades com as quais a Quatrosfera se relaciona. 

Obviamente o resultado destes questionários não pretende restringir a atuação da Quatrosfera 

unicamente a entidades já por si conhecidas, mas antes, por esse fato, facilitar a observação inicial do 

mercado-alvo potencial e se possível alargar ao máximo de formandos que consiga chegar. 

Os inquéritos foram digitalizados para proporcionar imediatamente um arquivo junto do restante 

material relacionado com a certificação e mais fácil acesso sempre que necessário. 

Posteriormente, os dados dos inquéritos, foram introduzidos numa folha de cálculo de Excel 

para posterior tratamento estatístico. Numa tentativa de uniformizar as informações prestadas, mesmo 

que a posteriori, pois o objectivo era não influenciar a resposta inicial, a qual deveria ser sempre de 

livre identificação pelo entrevistado, procurei atribuir a cada necessidade de formação indicada uma 

designação uniforme com respostas dadas em todos os inquéritos mas que fosse ilustrativa da 

formação pretendida. 

No momento da introdução de dados é necessário tornar a informação consistente e 

comparável e por isso as estruturas dos quadros têm de ser todas iguais, para facilitar as referências, 

no caso de fórmulas. Cada inquérito foi introduzido na sua folha de cálculo/ separador específico, 

identificado com o nome da entidade dentro do mesmo ficheiro Excel, havendo uma folha para os totais 

de todas as entidades. 

Analisando os dados propriamente ditos, foi possível verificar o seguinte: 

 Foram feitas entrevistas em 14 colégios privados, 2 escolas públicas, 1 cooperativa de ensino e 1 

IPSS (centro paroquial com infantário e lar de idosos) 

 Foi possível totalizar um universo de 304 indivíduos constantes na amostragem. 
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 De entre os indivíduos foram identificados: 85 Professores/Educadores; 114 Auxiliares de Acção 

Educativa; 8 Animadoras Socioculturais; 16 Cozinheiras; 26 Auxiliares de Serviços Gerais; 14 

Administrativos; 7 Motoristas; 21 Ajudantes de acção directa (lar idosos); 15 Outros (diversos). 

 Em relação à Formação prestada aos funcionários nos últimos 3 anos: 14 entidades declararam 

tê-lo feito e 3 disseram não ter tido qualquer formação nesse período. 

 Em termos de áreas de formação temos: 6 entidades com formação em HCCP; 9 em Primeiros 

Socorros, 2 em Higiene e Segurança  e 2 em TCC (Transp Colect Crianças); restantes 1 acção em 

Psicologia, Área Pedagógica, Educação, Formação Processo Certificação, Expressão Plástica, 

Intervenção na área de idosos. 

 Todas as entidades que tiveram formação consideram que a mesma teve aplicabilidade. 

 Em termos de estratégias para colmatar as necessidades de formação, a maior parte (13) recorre 

a contratação de empresas externas, 1 recorreu a um formador independente, 1 apostou na 

formação interna, o lar de idosos tem protocolo com Caritas e Cruz Vermelha e 1 escola pública 

através da Câmara Municipal. 

 Quanto à possibilidade de recurso à Quatrosfera para formação todas as entidades responderam 

afirmativamente. 

Relativamente às áreas de formação identificadas, fará sentido ilustrar essa análise através de 

gráficos que permitam uma melhor visualização dos resultados: 

Foi feita uma recolha de todas as respostas dadas quanto à identificação de áreas onde são 

reconhecidas necessidades de formação. Posteriormente, esses dados foram tratados de modo a que 

as áreas iguais ou bastante semelhantes, mas onde os entrevistados tenham identificado com nomes 

diversos, pudessem ter todos a mesma designação. Essa designação foi utilizada para efectuar 

somatórios, sendo a que aparece indicada nos gráficos. 

De entre todas as áreas identificadas, para a elaboração dos gráficos, foram seleccionadas as 

15 mais representativas de acordo com os resultados obtidos. 

A estruturação de cursos de formação a efectuar pela Quatrosfera terá, necessariamente, em 

conta os resultados desta recolha, indo assim ao encontro das necessidades do mercado. 
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Podemos verificar pelo gráfico de barras anterior que o maior número de indivíduos (acima 

de 100) foi identificado como tendo necessidades de formação na área da Informática. 

Em segundo lugar, temos um número acima de 60 indivíduos com necessidades na área 

Pedagógica, nomeadamente na questão relacionada com a sua articulação (ou falta dela) entre 

Auxiliares Educativas e Educadoras. 

De seguida, temos resultados semelhantes na área Comportamental, quer relacionada com 

os próprios indivíduos que com a forma de lidar com o comportamento das crianças com défice de 

atenção. 

Uma preocupação tem a ver também com as questões relacionadas com as técnicas de 

preparação e de reuniões e apresentações. 

A introdução do Novo Acordo Ortográfico leva a que também haja uma necessidade de 

reciclagem e uma oportunidade de formação. 

O número de indivíduos identificados para cada uma das restantes áreas de formação é 

sensivelmente semelhante. 

Esta análise permite-nos identificar em valor absoluto a quantidade de pessoas que a 

Quatrosfera pode esperar abranger e quais as áreas de formação. No entanto, importa perceber qual o 

grau de prioridade atribuído pelas várias entidades a cada uma das áreas, para entender qual o nível 
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de penetração esperado e/ou qual a necessidade de trabalhar ao nível da persuasão, com os 

potenciais clientes menos convencidos da sua importância, no caso de a Quatrosfera decidir avançar 

por uma determinada área. Para isso torna-se necessário relacionar precisamente o número de 

indivíduos identificados em cada área com o grau de prioridade que lhe é atribuído. Isso é feito no 

chamado gráfico de dispersão que é apresentado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode ver a quase totalidade dos indivíduos identificados com necessidades de 

formação em Informática se situa como primeira prioridade (canto superior esquerdo do gráfico), o que 

revela imediatamente qual a área de formação para a qual a Quatrosfera deve direccionar a sua 

actuação. 

De seguida, podemos ver que dos mais de 60 indivíduos identificados no quadro anterior com 

necessidades ao nível da Articulação Pedagógica, apenas cerca de 40 se situam ao nível de prioridade 

1, com os restantes as dispersarem por diferentes graus. 

As restantes áreas são relativamente semelhantes e em termos de dispersão por graus de 

prioridade, o que pressupõe que em termos de decisão por parte da Quatrosfera, para além da 
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Informática, se quiser alargar o leque de atuação, poderá optar por áreas onde já tem mais know-how, 

pois a procura que terá, relativamente a outras, será sensivelmente semelhante. 

As áreas de formação identificadas com potencial formativo foram as seguintes: 090 

(desenvolvimento pessoal), 142 (ciências da educação), 145 (formação de professores de áreas 

disciplinares específicas), 222 (línguas e literaturas estrangeiras), 223 (língua e literatura materna), 482 

(informática na óptica do utilizador) 726 (terapia e reabilitação) e 761 (serviços de apoio a crianças) e 

as categorias profissionais a que se destinam são: professores, educadores de infância, auxiliares de 

acção educativa, administrativos, animadores sócio-culturais e monitores de otl. Contudo, é necessário 

para uma maior viabilidade financeira alargar o público alvo, em determinadas áreas, à comunidade em 

geral. 

Esta análise das necessidades dos clientes contribuiu para dotar a empresa de uma plena 

sintonia com a realidade de trabalho. 

Bourgeois (1991, citado por Alda Bernardes, 2011) defende que 

 “a análise de necessidades é simultaneamente um processo de esclarecimento e de 

negociação. De esclarecimento na medida em que se trata de descodificar as 

representações dos indivíduos para procurar as soluções mais adequadas. De 

negociação porque qualquer análise de necessidades deve envolver os diferentes 

actores e conduzir a uma decisão: tomar medidas de formação, ou uma combinação de 

acção de formação e outro tipo de acção, ou até a decisão de não recorrer a formação”. 

 

Concepção e Planeamento da Formação 

Após terem sido diagnosticadas as áreas de formação (090; 142; 145; 222; 223; 482; 726; 761) 

será necessário constituir a oferta formativa da empresa Quatrosfera. Esta parte deste trabalho de 

projeto terá continuidade nos próximos meses, contudo explicitarei abaixo o que pretendemos elaborar, 

de acordo com o que é exigido pela entidade certificadora. 

O tipo de formação a desenvolver será formação interempresas (realizada nas próprias 

instituições onde os trabalhadores se encontram) e formação à medida. A par com as formações será 

elaborado um calendário e o respectivo plano de formação (destinado ao público-geral e a profissionais 

da área da educação).  
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Relativamente à concepção e planeamento da formação, importa perceber que o 

 “processo formativo, vai para além das concepções tradicionais de formação em sala e 

que se baseia na transmissão de conteúdos”. (…) Além disso, é importante considerar não 

só os cursos e acções formais, mas também “as acções que decorrendo no seio das 

dinâmicas ou dos projectos organizacionais, se constituem como um meio para a 

consecução dos objectivos dos mesmos” (Bernardes, 2011).  

O Plano de Formação será elaborado anualmente tendo em conta o tipo de formação 

adequado aos potenciais clientes, com uma breve descrição acerca da organização da formação, 

mostrando rigor, credibilidade e criatividade nos temas a desenvolver, para assim suscitar um maior 

interesse na inscrição dos formandos. No plano, relativamente a cada acção de formação 

disponibilizada, deverão constar as seguintes indicações: o código de área de formação, o número e 

título da acção, os destinatários, os objectivos, a sua estrutura curricular, a duração, o preço, o horário 

e a data da sua realização. 

No caso da Quatrosfera, para já e tendo por base os resultados do diagnóstico apresentado, o 

plano de formação para 2013 deverá incidir na área de informática na óptica de utilizador e 

proporcionar a um público em geral cursos abrangentes das aplicações mais usuais do Office, assim 

como acções relacionadas com cada aplicação e ainda a utilização das tic no processo de ensino-

aprendizagem, por exemplo destinado a professores e educadores de infância. Promoveremos ainda a 

acção direccionada exclusivamente aos professores de ensino básico – competências digitais de nível 

1, obrigatória até 2014 para todos os docentes.   

Ao nível do planeamento, será eleito um curso exemplo onde deverão constar os planos de 

sessão (uma temática ou um módulo), os recursos (atividades, ppt, manuais etc); identificação e 

documentação relativa à equipa pedagógica, de modo a constituir o Manual de Qualidade de Atividade 

Formativa (MQAF), onde consta o manual de procedimentos e os respectivos instrumentos de trabalho, 

bem como a caracterização da equipa da empresa (Gestor da Formação + Coordenador da Formação 

+ Formadores + Atendimento) e os recursos físicos (espaços). 

Caetano (2007) defende que 

 “é crucial garantir o ajustamento dos conteúdos da formação às exigências do trabalho 

dos formandos; certificar que os modelos e práticas pedagógicas assegurem que os 

formandos aprendam realmente o que se pretende que prendam, e conceber a formação 
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de forma a preparar os formandos para a transferência, ou seja, fazer com que esta inclua 

conhecimentos sobre o modo de transferir a aprendizagem para o local de trabalho”. 

 

Implementação do programa de formação 

Nesta etapa verifica-se a implementação e aplicação do programa elaborado na etapa anterior, 

utilizando várias técnicas para veicular os conteúdos e potenciar os conhecimentos e as atitudes 

requeridas no momento de elaboração do programa de formação. 

Esta fase estará condicionada pela resposta da entidade certificadora, visto que é necessária a 

sua aprovação para que possa ser posto em prática o plano de formação.  

A candidatura da empresa deverá ser submetida numa plataforma online que a Direcção Geral 

Emprego e Relações do Trabalho disponibiliza. Esta demora 90 dias úteis para dar uma resposta que 

pode ser efectuada através de um ofício (certificação) ou através de um parecer técnico ou auditoria. 

No segundo caso, a Quatrosfera terá de responder e mostrar tudo o que for solicitado pela entidade 

certificadora. Após esta auditoria será então emitido o oficio com a certificação da empresa.  

Avaliação do programa de formação 

Nesta etapa pretende avaliar-se a eficácia da formação, de modo a melhorar “as futuras 

edições de programas melhorados e, no limite, para fundamentar a eliminação de programas 

ineficazes” (Kirkpatrick, 1987). 

Os critérios adoptados no que concerne à avaliação da formação devem reflectir os requisitos 

identificados durante o levantamento das necessidades de formação, além disso, são utilizados 

diferentes critérios para diferentes momentos. Os critérios adoptados podem ser internos e/ou externos. 

Os internos medem o desempenho do formando no contexto da formação, os externos medem as 

mudanças de comportamento no desempenho da função, de acordo com Cruz (1998). 

Atentemos na mais difundida e popular tipologia de critérios de formação, criada e difundida 

por Kirkpatrick, sendo esta a que iremos adoptar para as acções de formação na nossa empresa. Esta 

tipologia é composta por quatro níveis: reacção, aprendizagem, comportamento e resultados, já 

mencionados e desenvolvidos no enquadramento teórico.  

O quadro que se segue apresenta em forma de sinopse a correspondência entre os 

instrumentos de avaliação e os quatro níveis de critérios postulados por Kirkpatrick. 
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Neste modelo, à medida que se avança os níveis de avaliação, aumenta a objectividade dos 

dados e obtêm-se resultados mais importantes para a empresa (Bernardes, 2011). 

Educação e formação são cruciais para qualquer mudança em qualquer país, no sentido em 

que são essenciais para a economia e para a própria sociedade. É através da educação e da formação 

que existe a valorização individual, a valorização das diferenças, do outro e a construção de uma 

sociedade mais equitativa. A estreita relação entre educação, formação e avanços de produção e 

económicos tem colocado às empresas o desafio de apostar nos seus recursos humanos, no entanto, 

Portugal continua a registar défices preocupantes no que à qualificação concerne. Assim, é imperativo 

conhecer as teorias, os estudos existentes em torno da formação profissional para delinear linhas de 

acção que vão ao encontro das necessidades de formação das empresas e dos formandos, de modo a 

permitir o incremento dos níveis de qualificação no nosso país. 
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Conclusão 

 

O trabalho de projecto aqui apresentado, certificação de uma empresa de formação profissional, 

tinha como principais objectivos: reflectir sobre a educação, a formação e a relação entre um e outro 

conceito. Para tal, convergiu uma análise e reflexão sobre um percurso profissional, associado a um 

processo de autoformação, assim como várias referências teóricas neste domínio. 

O trabalho foi estruturado em três partes: o enquadramento teórico (capítulo 1), a narrativa 

autobiográfica (capítulo 2) e a incursão empírica (capitulo 3), estando subjacente a cada uma destas 

um objectivo específico. Em relação à primeira parte, visei elaborar um discurso sobre a educação de 

adultos, tendo por base um conjunto de referências teóricas neste domínio. Quanto à segunda parte, 

teve como premissa realizar uma análise e reflexão sobre o meu percurso profissional de modo a 

compreender o processo de formação que ocorreu ao longo do mesmo. Na terceira e última parte, 

pretendeu-se realizar uma incursão empírica centrada na formação profissional e na certificação de 

uma empresa actuante nessa área. Estas três partes complementam-se, fazendo um conjunto que 

concorre para a consecução do objectivo geral.  

No capítulo 1 aborda-se a questão da complexidade e diversidade no que respeita à educação e 

formação de adultos. São analisadas e enunciadas perspectivas múltiplas, desde os primórdios da 

educação e formação de adultos, passando por diversas correntes de pensamento, até à actualidade. 

Ao longo deste capítulo foi possível perceber a forma dinâmica como este campo do saber procura dar 

respostas aos desafios que as mutações constantes do mundo lhe têm ido colocando e, que 

certamente continuarão a colocar. Durante um extenso período temporal, a educação esteve associada 

à melhoria das condições de vida, sendo encarada como um milagre face a situações mais ou menos 

críticas, tal como afirma Finger (2005). “…cada vez mais olhamos para a educação/aprendizagem 

como sendo a solução milagre para a crise que se vislumbra no horizonte” (p.16). A sociedade 

moderna, marcadamente capitalista, tem assumido uma tendência de desumanização dos 

trabalhadores que dela fazem parte, algo que tem tido reflexos na educação de adultos, levando, desta 

forma, à sua instrumentalização e votando ao esquecimento a sua função primordial. No meu entender, 

a educação não pode ser subordinada a nenhum interesse que não seja o dos intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem, cativando todos os indivíduos para levarem a cabo uma 

autoformação e um desejo de experienciarem situações formais, não formais e informais de 
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aprendizagem. Para a evolução teórica e, consequentemente, prática desta área de estudos muito 

contribuiu a acção da UNESCO, com a documentação emanada das diferentes conferências.  

 Rui Canário tem dedicado grande parte da sua investigação à educação e formação de adultos, 

procurando sistematizar as correntes de pensamento que têm surgido. É neste contexto que cita 

António Nóvoa, responsável pela enunciação dos seis princípios orientadores da educação de adultos 

e que têm gerado consenso no seio da comunidade académica. Para além disso, Canário sistematizou 

e sintetizou os diferentes modelos pedagógicos existentes. É, ainda, abordado o caso português, no 

que respeita à educação e formação de adultos. A oposição, num primeiro momento, e depois 

complementaridade entre andragogia e pedagogia é também alvo de análise. Quanto à formação 

profissional procurei percepcionar qual a teoria que pode orientar a prática neste campo, quer ao nível 

da concepção, quer ao nível da avaliação. Sendo a formação profissional um processo através do qual 

os indivíduos adquirem novos conhecimentos e competências, é, nos dias de hoje, cada vez mais 

valorizado pelos indivíduos que pretendem garantir o seu nível de empregabilidade e pelas 

organizações que visam a manutenção da vantagem competitiva, através de colaboradores cada vez 

mais qualificados e competentes, capazes de se adaptarem aos constantes desafios do meio 

envolvente. Em seguida, escrevi sobre os formadores e o seu papel de extrema importância na forma 

como concebem a formação.  

O segundo capítulo apresenta a narrativa biográfica que ganha uma outra dimensão quando 

fundamentada pela teoria, pois levou-me a perceber que algumas práticas que tenho adoptado, ao 

longo do meu percurso profissional, por pura intuição, estão alicerçadas em fortes componentes 

teóricas. “A aquisição de saberes e competências ocorreu através de processos de aprendizagem 

experiencial, assentes em mecanismos de observação, audição, de experimentação – associada a 

procedimentos de tentativa e erro e de aperfeiçoamento” (Cavaco, 2002). Neste sentido, foi gratificante 

reflectir sobre as minhas práticas enquanto estudava a literatura fundamental para a compreensão 

desta temática e deste verdadeiro mundo que é a educação de adultos e, por outro lado, analisar as 

minhas opções na prática à luz das concepções teóricas.  

“O recurso à abordagem biográfica exige um posicionamento do investigador face ao 

seu objecto de estudo, aos objectivos da investigação e à problemática em questão e é 

em função destes elementos que tem de optar entre a diversidade de possibilidades que o 

recurso à abordagem biográfica possibilita.” (Cavaco, 2002) 
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 Este exercício de reciprocidade entre os dois capítulos contribuiu de forma extraordinariamente 

profícua para o meu processo de autoformação, conferindo bases sólidas para o capítulo três, que 

consiste numa incursão empírica onde convergem as teorias e as práticas e as aprendizagens que da 

junção das duas resultam.  

Josso: “Dado que todo e qualquer objecto teórico se constrói graças à especificidade 

da sua metodologia, também se passa o mesmo com o conceito de formação que se 

enriquece com práticas biográficas, ao longo das quais esse objecto é pensado ao mesmo 

tempo como uma história singular e como manifestação de um ser humano que objectiva 

as suas capacidades “autopoiéticas”. 

O terceiro capítulo resulta das descobertas efectuadas ao longo das leituras e reflexões sobre 

teorias e práticas no que à formação e educação de adultos diz respeito. Aliado a todo este processo 

de aquisição e mobilização de conhecimentos, previamente adquiridos ou não, está a possibilidade de 

concretização de um projecto de vida, que consiste no alargamento do âmbito de uma empresa, 

Quatrosfera, através da sua certificação. Para tornar tal projecto viável, foi necessário investigar todos 

os procedimentos legais e burocráticos inerentes ao processo de certificação pela DGERT e contactar 

com o modelo formativo, de modo a delinear estratégias, percebendo as diferentes fases a ultrapassar. 

Assim, os três capítulos estão interligados numa lógica de complementariedade, potenciando 

descobertas e novas possibilidades no que à formação de adultos diz respeito. No contexto da 

certificação de entidades, a formação é o ponto-chave que relaciona todos os conceitos. Com a 

certificação pretende-se confirmar o desempenho e cumprimento de um exercício formativo com as 

qualificações e competências exigidas, pretendendo sempre o objectivo da qualidade de serviços.  

Nos domínios da educação, da formação, do trabalho e do emprego, as 

transformações são inúmeras e isso suscita a necessidade urgente de elaborar eixos de 

intervenção nos contextos empresariais direccionados para as políticas e as práticas e ao 

caminho para uma sociedade aprendente (Moura, 1999). 

A formação profissional pode fazer o seu bom percurso em prol da qualificação dos trabalhadores e 

da competitividade da economia resultando esta combinação em desenvolvimento e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. O seguimento destas considerações reside na necessidade de iniciar o 

processo formativo com a concreta definição das opções estratégicas da empresa, uma vez que alinhar 

estes princípios com as práticas formativas torna possível antecipar as medidas necessárias às 

mudanças, com o objectivo de manter ou atingir a vantagem competitiva. 
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Relativamente aos processos de formação propriamente ditos, o modelo de diagnóstico de 

necessidades de formação desenvolve uma linha de abordagem em torno da ideia de que a formação 

constitui um dos meios privilegiados de desenvolvimento na análise das competências pessoais e 

profissionais adequadas à melhoria do desempenho individual e organizacional. Já o desenho e 

construção do plano de formação será sempre parte integrante do processo que se baseia na 

materialização das competências necessárias ao bom desempenho individual e organizacional. Por fim, 

a avaliação da formação é uma estratégia necessária e fundamental, uma vez que só avaliando 

podemos detectar os efeitos das acções de formação desenvolvidas, o retorno do investimento 

efectuado e tomar decisões para optimizar a qualidade da formação futura. 

Como em qualquer projecto, tenho consciência que existiram contrariedades e dificuldades que 

tornaram a sua concretização plena e efectiva, um processo complicado. Nesse sentido, e tal como foi 

afirmado no último capítulo deste projecto, o processo de certificação não está ainda concluído, 

existindo fases por concretizar. No presente momento, o diagnóstico de necessidades de formação 

encontra-se concluído e as áreas de actuação determinadas, faltando elaborar o plano de formação e 

os instrumentos de avaliação.  

No momento da concepção da formação, será necessário desenhá-la de forma a dar aos formandos 

a capacidade de aprender o conteúdo formativo e de aprender a melhor forma de o aplicar no trabalho. 

Deste modo, é essencial que o conteúdo formativo englobe não só a matéria teórica, mas também 

algum conteúdo prático com a inclusão de diversos exemplos e exercícios práticos sobre a matéria. Os 

gestores da formação devem ainda assegurar que a mesma reflecte as necessidades dos formandos 

previamente identificadas através do diagnóstico de necessidades e garantir que os formandos 

alcancem um bom nível de aprendizagem na formação. Os responsáveis pela formação devem 

monitorizar regularmente o nível de satisfação com a ocupação dos seus colaboradores e determinar 

quando é que novas acções são necessárias para melhorar e/ou reforçar as práticas de gestão de 

recursos humanos e as condições de trabalho.  

O meu percurso neste mestrado, aliado à incursão teórica que efectuei ao longo dos últimos meses 

contribuiu para a minha formação enquanto ser humano, aprendente e formador, levando a um 

acréscimo dos meus conhecimentos, competências e capacidades. Por um lado, adquiri e consolidei 

saberes, que me dotaram do ponto de vista pessoal e profissional e por outro, porque também as 

dificuldades fizeram parte de oportunidades de aprendizagem. 
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 Posso concluir que, certamente, estarei mais apta, no futuro, para intervir nestas matérias de forma 

a contribuir com um verdadeiro conhecimento e qualificação para a melhoria, desenvolvimento e 

credibilização da formação. 

Tal como refere Paulo Freire (1997), “ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que 

nós nos fazemos”. Assim, vamos construindo a nossa identidade com o acumular das nossas 

experiências, e mesmo quando não esperamos há sempre algo que vem acrescentar mais uma 

característica à nossa personalidade. Deste modo, o ser humano encontra-se num constante processo 

de aprendizagem que dura ao longo de toda a sua vida.  

.  
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I – Materiais de divulgação 
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II – Processos de Negócio 
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III – Organigrama funcional 

IV – Plano estratégico 2012 
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V – Planta do espaço Quatrosfera 
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VI - Versão 1 (Questionário) 

 

Guião de Entrevista Estruturada 

 

 Agradecer a disponibilidade para receber a equipa da Quatrosfera - Soluções Educativas, Lda 

para a realização de uma entrevista estruturada, cujo o objectivo é a exploração de necessidades 

de formação.  

 

 Apresentar a Quatrosfera - Soluções Educativas, Lda e enquadramento do seu projecto 

formativo.  

 

 

Dados da Entidade 
 

1. Denomicação social:____________________________________________________ 
 

2. Setor de atividade:   Público                Privado 
 
3. Categorias profissionais existentes na xxxxxx: 

Professores   Auxiliares Serviços Gerais  

Educadores de infância   Administrativos  

Auxiliares de acção educativa   Motoristas  

Cozinheiras   Enfermeiro  

Outros     

Se outros, quais? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Número total de colaboradores: ___________________________________________ 
 

5. Nome do inquirido: ________________________________________________________ 
 
6. Categoria profissional do inquirido:________________________________________ 
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Guião de Entrevista 

 

1. Nos últimos 3 anos os colaboradores da xxxxxxx frequentaram formação profissional? 

  Sim    Não 

 

1.1 Em caso de resposta afirmativa, em que áreas houve maior aposta? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Considera que existiu aplicabilidade prática para a formação frequentada? 

  Sim    Não 

 

2.1 Em caso de resposta negativa, explique porque razões. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. Neste momento, e considerando as várias categorias profissionais, especifique as 

necessidades de formação mais prioritárias para cada uma das categorias? 

 

Categoria Profissional Necessidades de Formação Prioridade 
Nº de 

Colaboradores 

Professores    

Educadores de infância    

Auxiliares de acção educativa    

Cozinheiras    

Auxiliares Serviços Gerais    

Administrativos    

Motoristas    

Enfermeiro    

Outros ___________________ 
   

Outros ___________________    

Outros ___________________    
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4. Estas necessidades de formação estão relacionadas com fraco desempenho? Ou por outro 

lado, resultam de projetos futuros previstos para a xxxxx? Especifique. 

Categoria Profissional Fundamentação das Necessidades de Formação 

Professores  

Educadores de infância  

Auxiliares de acção educativa  

Cozinheiras  

Auxiliares Serviços Gerais  

Administrativos  

Motoristas  

Enfermeiro  

Outros ___________________ 
 

Outros ___________________  

Outros ___________________  

 

5. Que desempenhos são exigidos para os profissionais em questão, tendo em conta as 

necessidades de formação identificadas? 

Categoria Profissional Desempenhos esperados para os profissionais 

Professores  

Educadores de infância  

Auxiliares de acção educativa  

Cozinheiras  

Auxiliares Serviços Gerais  

Administrativos  

Motoristas  

Enfermeiro  

Outros ___________________ 
 

Outros ___________________  

Outros ___________________  
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6. Que estratégias têm sido dinamizadas pela xxxxx para colmatar as necessidades de 

formação que têm sido identificadas ao longo dos últimos anos? 

 

 Aposta na formação interna (formadores internos) 

 Contratação de empresas externas de prestação de serviços de formação 

 Contratação de formadores free-lancers 

 Recrutamento de novos recursos humanos 

 Outras. Quais? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Considera a possibilidade de vir a recorrer à Quatrosfera para o desenvolvimento de ações 

de formação para os seus colaboradores? 

  Sim    Não 

 

7.1 Em caso de resposta negativa, explique as razões. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

8. Deseja acrescentar mais alguma coisa para completar esta entrevista?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Data:    /         /   

 

Agradecemos 
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VII - Versão 2 (Questionário Alterado) 
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VIII - Versão 3 (Questionário Alterado) 

 

Guião de Entrevista Estruturada 

 

 Agradecer a disponibilidade para receber a equipa da Quatrosfera - Soluções Educativas, Lda 

para a realização de uma entrevista estruturada, cujo o objectivo é a exploração de necessidades 

de formação.  

 

 Apresentar a Quatrosfera - Soluções Educativas, Lda e enquadramento do seu projecto 

formativo.  

 

 

Dados da Entidade 
 

7. Denominação social:____________________________________________________ 
 

8. Setor de atividade:   Público                Privado 
 
9. Categorias profissionais existentes no colégio /escola: 

Professores   Auxiliares Serviços Gerais  

Educadores de infância   Administrativos  

Auxiliares de acção educativa   Motoristas  

Cozinheiras   Enfermeiro  

Outros     

Se outros, quais? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. Número total de colaboradores: ___________________________________________ 
 

11. Nome do inquirido: ________________________________________________________ 
 
12. Categoria profissional do inquirido:________________________________________ 
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Guião de Entrevista 

 

9. Nos últimos 3 anos os colaboradores do colégio/escola frequentaram formação 

profissional? 

  Sim    Não 

 

9.1 Em caso de resposta afirmativa, em que áreas houve maior aposta? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

10. Considera que existiu aplicabilidade prática para a formação frequentada? 

  Sim    Não 

 

2.1 Em caso de resposta negativa, explique porque razões. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

11. Neste momento, e considerando as várias categorias profissionais, especifique as 

necessidades de formação mais prioritárias para cada uma das categorias? 

 

Categoria Profissional 
Necessidades de Formação 

Prioridade 
Nº de 

Colaboradores Área Temática 

Professores 

    

    

    

    

    

    

    

    

Educadores de infância 
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Categoria Profissional 
Necessidades de Formação 

Prioridade 
Nº de 

Colaboradores Área Temática 

Educadores de infância (Cont.) 

    

    

    

    

Auxiliares de acção educativa 

    

    

    

    

    

    

    

    

Cozinheiras 

    

    

    

    

    

    

    

    

Auxiliares Serviços Gerais 

    

    

    

    

    

    

    

    

Administrativos 

    

    

    



87 
 

 

    

    

Categoria Profissional 
Necessidades de Formação 

Prioridade 
Nº de 

Colaboradores Área Temática 

Administrativos (Cont.) 

    

    

    

Motoristas 

    

    

    

    

    

    

Enfermeiro 

    

    

    

    

    

    

Outros ___________________ 
    

Outros ___________________ 
    

Outros ___________________ 
    

Outros ___________________     

Outros ___________________     

 

 

12. Que estratégias têm sido dinamizadas pelo colegio/escola para colmatar as necessidades 

de formação que têm sido identificadas ao longo dos últimos anos? 

 

 Aposta na formação interna (formadores internos) 

 Contratação de empresas externas de prestação de serviços de formação 

 Contratação de formadores free-lancers 

 Recrutamento de novos recursos humanos 

 Outras. Quais? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

13. Considera a possibilidade de vir a recorrer à Quatrosfera para o desenvolvimento de ações 

de formação para os seus colaboradores? 

  Sim    Não 

 

5.1 Em caso de resposta negativa, explique as razões. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

14. Deseja acrescentar mais alguma coisa para completar esta entrevista?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Data:    /         /   
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