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Resumo 
 

O presente trabalho de projecto, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ciências da 
Educação, área de especialização em Formação de adultos, centra-se na questão da formação e 
qualificação de adultos pouco escolarizados, com particular incidência na população de bombeiros. 
Neste trabalho, pretende-se, através de um diagnóstico da situação, conhecer a realidade da 
instituição em estudo, no que se refere ao funcionamento e organização das valências existentes, 
visando a elaboração de um plano de acção que permita reforçar e complementar a intervenção da 
instituição na formação e qualificação de bombeiros. 

Procede-se a uma análise conceptual no campo da Educação e Formação de Adultos, 
enfatizando algumas correntes que emergiram e que permitem compreender e enquadrar a 
importância das práticas formativas actuais, em particular, o processo de reconhecimento de 
adquiridos experienciais e a formação profissional contínua. Reflecte-se ainda sobre um conjunto de 
elementos teóricos associados ao domínio da formação e a sua relação com o mundo do trabalho, 
salientando-se, em particular as noções de qualificação e competência. 

Com vista à elaboração do diagnóstico de situação, foram utilizadas diversas técnicas de 
recolhas de dados, que permitiram, após a sua análise, a definição de um conjunto de fragilidades, 
essenciais para delinear estratégias de actuação. De referir que foram, desde logo, delineadas 
actividades para ultrapassar problemas identificados, e neste sentido a preparação e 
implementação do projecto não se circunscreveram apenas a uma fase final do trabalho. 

O plano de acção proposto encontra a sua fundamentação, quer nos problemas 
identificados, quer nos elementos conceptuais subjacentes a este projecto. As estratégias remetem 
para a alteração de metodologias e instrumentos adoptados nos processos de reconhecimento de 
competências; a recolha de informação relativa às habilitações escolares de bombeiros e 
formadores externos; a divulgação do projecto junto das corporações de bombeiros e na promoção 
de novas formas de conceber a formação. 

 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: reconhecimento e validação de adquiridos experienciais, formação profissional 

contínua, qualificação, competência. 



 
 

Abstract 
 
This research project, developed under the Master of Educational Sciences, with 

specialization in Adult Education, focuses on the question of the formation and qualification of adults 
with little education, with particular focus on the population of firefighters. In this work, we intend, 
through a diagnosis of the situation, know the reality of the institution in study, regarding the 
organization and work of existing valences, devising an action plan that reinforces and acts 
complementary with the intervention of the institution  in the formation and qualification of firefighters. 

A conceptual analysis in Adult Education and Training areas is made, highlighting some 
currents that have emerged on this theme which allows to understand and perspective the 
importance of current training practices, in particular, the process of recognition of acquired 
experience and continuous vocational training. A set of theoretical elements associated with training 
and its relationship to work is also approached with a particular stress on the concepts of 
qualification and competence.  

Several data gathering techniques were used to model a situation diagnosis, which allowed 
the determination of action strategies, after an essential set of weaknesses identification during its 
analysis. Note that were first, outlined activities to overcome identified problems, and in this sense, 
the preparation and implementation of the project are not limited only to a final phase of work. 

The proposed action plan finds its justification, whether the problems identified, either in 
conceptual elements behind this project. Strategies refer to the changing procedures and 
instruments used in the process of recognition of competences; gathering information on the 
educational attainment of firefighters and external trainers; disclosure of the project with the fire 
brigades and promoting new ways of conceiving formation. 
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INTRODUÇÃO 
 

A sociedade actual é fruto de uma evolução constante de padrões sociais, culturais e 
económicos, onde as evidentes mudanças reforçam a sempre existente necessidade de uma 
educação ao longo da vida. É nesta perspectiva de continuidade, de busca pelo conhecimento 
numa sociedade de informação e da necessidade de adquirir novas aprendizagens associadas ao 
campo de actuação profissional, que surge este trabalho de projecto, realizado no âmbito do 
Mestrado em Ciências da Educação, especialização em Formação de Adultos.  

O presente trabalho de projecto centra-se na questão da formação e qualificação de adultos 
pouco escolarizados, com particular incidência na população de bombeiros. Neste trabalho, 
pretende-se, através de um diagnóstico da situação, conhecer a realidade da instituição em estudo, 
no que se refere ao funcionamento e organização das valências existentes, visando a elaboração de 
um plano de acção que permita reforçar e complementar a intervenção da instituição na formação e 
qualificação de bombeiros. 

Opta-se pela realização de uma modalidade de projecto, indo ao encontro de Canário 
(2008), no que se refere à relação entre a “trajectória pessoal” e “percurso formativo”, como uma 
forma de tornar possível a aproximação entre a situação de trabalho e a formação. Neste trabalho 
segue-se a definição apresentada por Isabel Guerra (2002). De acordo com a autora a metodologia 
de projecto consiste num instrumento que permite a compreensão de uma realidade, partindo de um 
conjunto de operações distintas, que se organizam em fases específicas, visando uma 
representação antecipada de um processo de transformação do real (Guerra, 2002). 

A fase inicial do trabalho de projecto consiste no diagnóstico de situação, com vista à 
identificação das necessidades e/ou problemas a intervir. Neste trabalho são utilizadas diversas 
técnicas de recolha de dados (pesquisa de documentos, observação directa, conversas informais, 
questionários e entrevistas), que permitem, após a sua análise, a definição de um conjunto de 
fragilidades, essenciais para delinear estratégias de actuação. A implementação do projecto não se 
circunscreve apenas a uma fase final do trabalho, uma vez que desde logo foram delineadas 
actividades com vista a ultrapassar problemas identificados. Numa segunda fase do projecto, 
procede-se à definição de prioridades de intervenção, realizada tendo em vista os critérios da 
dimensão da necessidade e da natureza desse problema. A definição de estratégias de actuação 
surge numa fase final do projecto, concomitantemente com a descrição das actividades realizadas, 
indo ao encontro da resolução dos problemas que emergiram das fases antecedentes. 

O projecto teve como suporte um quadro teórico que incide particularmente no campo da 
Educação e Formação de Adultos. Assim, num primeiro capítulo, procede-se a um olhar atento 
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sobre determinadas mudanças que foram surgindo ao longo dos últimos anos neste campo de 
conhecimento, a par da alteração de paradigmas que permitiram a emergência do reconhecimento 
dos adquiridos experienciais, bem como de novas formas de pensar a formação profissional 
contínua. Procede-se a uma breve reflexão sobre estas práticas formativas, salientando alguns 
autores que se consideram mais relevantes nestes domínios. Por último, e considerando as 
alterações sociais, económicas e culturais que emergiram nas últimas décadas, desenvolve-se uma 
reflexão em torno da relação actual entre formação e o mundo do trabalho. 

Se é certo que vivemos uma situação de facilidade no acesso a percursos escolares longos 
e de massificação do ensino superior, o que leva à consequente desvalorização de diplomas 
escolares, também é claro que esta qualificação escolar ou formação profissional específica não é 
suficiente para determinar o volume de trabalho e o percurso profissional do sujeito. Os autores 
referem que não existe relação linear e directa entre formação e mundo do trabalho. Porém, no caso 
dos bombeiros, a escolaridade obrigatória é requisito necessário para a progressão profissional e 
para o acesso à formação. 

Num campo de actuação em constante pressão económica orientada para a 
competitividade, considera-se necessário valorizar características que vão para além da 
qualificação. A literatura refere a necessidade de ultrapassar o domínio do saber formal, muitas 
vezes insuficiente nas respostas às exigências sociais, profissionais e pessoais, e considerar o foco 
de interesse nas competências do saber-fazer e do saber-ser, olhando igualmente para as 
experiências como uma pluralidade de contextos de aprendizagem. 

No segundo capítulo deste trabalho, procede-se à identificação da fundamentação 
metodológica do projecto, caracterizando a metodologia adoptada, com ênfase na descrição dos 
instrumentos e procedimentos de recolha de dados utilizados com vista à elaboração do 
diagnóstico. Apresenta-se, igualmente um enquadramento do estudo, no que se refere à 
caracterização da instituição, aos pressupostos que o sustentam, aos principais objectivos e à 
problemática inerente ao projecto. 

Por último, o terceiro capítulo, não menos relevante, incide sobre a apresentação e análise 
dos dados obtidos através do diagnóstico de situação, que constituem um elemento fundamental 
para a definição de objectivos e na identificação de prioridades de intervenção. Procede-se, 
seguidamente, à apresentação das estratégias de actuação propostas como resposta às 
necessidades identificadas. O plano de acção visa transformar a realidade em estudo, uma área 
com óbvios problemas de articulação entre as necessidades de qualificação e as ofertas existentes, 
numa oportunidade de inovação e alargamento formativo. Este capítulo termina com a referência a 
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algumas actividades realizadas, que foram ao encontro das estratégias delineadas ao longo do 
projecto, nomeadamente: as propostas efectuadas para a alteração de metodologias, quer ao nível 
do processo de reconhecimento de competências escolares, quer profissionais; a intervenção e 
contactos realizados no âmbito do referencial de competências profissionais do Técnico de 
Protecção Civil; a mobilização para a recolha de dados relativamente às habilitações escolares dos 
bombeiros e formadores externos, como público potencial do CNO; e a sugestão de novas 
metodologias de organização e concepção da formação. 

No final, apresenta-se a conclusão do trabalho de projecto, pretendendo-se sistematizar as 
principais ideias do trabalho, bem como tecer algumas considerações inerentes à temática da 
valorização da formação e qualificação de bombeiros em Portugal, como requisito no acesso à 
progressão de carreira e a oportunidades de formação. 
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Capítulo I 

EVOLUÇÃO E COMPLEXIDADE DAS POLÍTICAS 

 DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS: UMA BREVE REVISÃO 
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1. Educação e formação de adultos: políticas educativas e perspectiva histórica 
 
Num mundo actual cada vez mais globalizado, resultante das mudanças existentes em 

diversos sectores, torna-se fundamental reflectir sobre a evolução do campo da Educação e 
Formação de Adultos, assim como das perspectivas políticas neste domínio. 

Ao pensarmos no conceito de Educação, no seu sentido mais lato e diversificado, 
podemos pensá-lo como um processo que existiu desde sempre, em particular enquanto uma 
prática social de excelência. Do mesmo modo, e embora se venha a afirmar ao longo das últimas 
décadas no centro das políticas governamentais, a educação de adultos, não constitui um fenómeno 
recente. Encarada numa perspectiva de educação como um processo permanente, inerente ao 
percurso de vida de cada indivíduo, a educação de adultos, emerge e progride com as 
transformações originadas pela corrente filosófica do Iluminismo ou Filosofia das Luzes (Le Goff, 
1996, citado por Canário, 2008, p.11). Por sua vez, o mesmo autor defende que já em plena 
Revolução Francesa, no final do século XVIII, havia ficado bem clara a realidade daqueles que 
viriam a ser, mais tarde, os princípios da educação permanente, uma educação presente em todas 
as idades, quando Condorcet criou uma declaração defendendo que “a instrução deve estar 
presente em todas as idades e não há nenhuma em que seja inútil aprender” (Schwartz, 1988, 
citado por Canário, 2008:11).  

Desde então, verificou-se um enorme desenvolvimento da Educação e Formação de 
Adultos, que continuou durante o século XIX e a primeira metade do século XX, tendo por base 
quatro factores fundamentais, de acordo com Noel Terrot (citado por Canário, 2008): nascimento e 
emergência do conceito; criação de iniciativas estatais, associadas à alfabetização dos iletrados; 
iniciativas no âmbito da formação profissional dos trabalhadores e a educação política que 
objectivava o “sufrágio universal”. 

O campo da Educação de Adultos consolidou-se a partir do século XIX, quando acaba por 
merecer a atenção de iniciativas de origem não estatal, em particular dos sindicatos e das 
associações políticas. Segundo Santos Silva (1990, citado por Silvestre, 2003, p.82) esta alteração 
significativa no campo da Educação de Adultos surge assim no século passado e esteve 
relacionada com dois grandes fenómenos sociais evidentes: por um lado, o desenvolvimento de 
movimentos sociais de massas – movimento operário – que está “na raiz da vitalidade da educação 
popular”; e por outro, nos processos de escolarização e consequente expansão dos sistemas 
escolares de cada país. 

Porém, é a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que se verifica a explosão e 
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consolidação do campo da educação de adultos, claramente associadas ao contexto histórico que 
se vivia e ao crescimento económico que se desenvolve durante os “gloriosos anos trinta”, 
assinalando-se uma diversificação e alargamento das ofertas de educação, que deixam de estar 
confinadas a certos estatutos ou categorias sociais, culturais e/ou profissionais específicas. Assiste-
se a uma expansão do acesso à educação e um leque de ofertas variado, passando a ser uma 
educação “proposta ou mesmo imposta a todos” (Avanzini, 1996, citado por Canário, 2008, p.12). É 
neste contexto que irrompem preocupações e iniciativas por parte de organizações internacionais e 
que o assunto merece discussão pública a uma escala mundial. 

Neste período, em 1949, perante uma Europa assolada pela Guerra, decorreu, sob a 
tutela da UNESCO, a I Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada em Elseneur 
(Dinamarca), onde foram particularmente enfatizadas novas práticas e objectivos de actuação para 
a educação de adultos. Destinada principalmente a trabalhadores e empregados, a educação de 
adultos assume uma orientação para os problemas da comunidade, para o bom funcionamento 
democrático e para a promoção social. Falava-se sobretudo de educação popular, tendo como 
objectivos principais a valorização e elevação cultural das comunidades, a educação cívica, com 
vista à implicação na vida democrática e à mudança social, na vida das pessoas e das 
comunidades. O enfoque, e de acordo com as necessidades existentes nesta época de pós-guerra, 
é igualmente colocado nas exigências sociais dos Estados (representados na conferência), em 
particular, na implementação de projectos de formação para a cidadania. A educação é vista, e 
segundo Bhola (1989, citado por Canário, 2008), com a função de promover a tolerância entre as 
nações, consolidar a democracia e criar uma cultura comum. Embora ainda de uma forma muito 
vaga, “é reconhecida a importância estratégica da educação de adultos” (Cavaco, 2008:48). 

De acordo com Canário (2008), rapidamente surgiram alterações no centro de interesse 
da educação e formação de adultos. De um foco centrado nas necessidades de uma Europa 
devastada, na procura de paz, da preparação para a vida em sociedades democráticas e na 
educação para a cidadania (incidência na educação cívica e cultural), sucederam-se 
progressivamente, e com o desenvolvimento da sociedade industrial, preocupações com a situação 
económica a nível mundial e com a pobreza que nos anos 50 se fazia sentir nos países do Terceiro 
Mundo. Tomou-se consciência que para evitar novas catástrofes mundiais, seria fundamental 
possibilitar a educação e formação de todos aqueles que manifestavam fragilidades educativas, 
formativas e culturais, e que estariam mais propensos a serem manipulados e excluídos, em 
situações de conflito (Silvestre, 2003). Facilmente se constatou que quer as regiões do terceiro 
mundo, quer em determinadas zonas de países desenvolvidos, permanecia uma forte presença de 
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analfabetos (Cavaco, 2009). O centro de interesse deslocou-se para o desenvolvimento, para a 
eliminação da pobreza extrema e para a educação e formação cívica, moral e cultural nos países do 
Terceiro Mundo, em que o objectivo passaria por criar sociedades altamente alfabetizadas, 
fornecendo a formação/educação inicial. 

Como resposta às alterações evidentes ao nível dos objectivos de actuação da Educação 
de Adultos, em 1960, decorre, no Canadá (em Montréal) a II Conferência Internacional de Educação 
de Adultos, onde estiveram presentes 51 Estados, contando já com a participação dos países do 
Terceiro Mundo. Vivia-se a era forte do desenvolvimento tecnológico e tomava-se agora consciência 
que “o homem podia destruir instantaneamente o mundo” (Silvestre, 2003:88). Tornava-se cada vez 
mais premente a necessidade de que todos estivessem bem informados, de forma a evitar 
problemas maiores, nomeadamente, a “destruição total da humanidade” (Silvestre, 2003:87). Nesta 
conferência, comprova-se assim a importância dada a outras preocupações, associadas ao conceito 
de alfabetização, como forma de garantir o desenvolvimento dos países pobres. Porém, num 
congresso internacional sobre educação, em Teerão (1965), constatou-se que embora as pessoas 
aprendessem, não aplicavam os novos conhecimentos na resolução de problemas e no seu 
quotidiano, acabando por esquecer o que tinham aprendido. Surge assim o conceito de 
“analfabetismo regressivo”, que era necessário combater, orientando o processo de alfabetização, 
por um lado para as necessidades e interesses dos adultos e da comunidade; e por outro, fazendo 
emergir o conceito de formação contínua e profissionalizante. Estávamos perante uma primeira 
referência a um novo conceito, a que se viria a chamar de “alfabetização funcional”, que viria a ser 
reformulada mais tarde, com a III Conferência Internacional da UNESCO. A noção de funcionalidade 
estaria sobretudo associada a uma dimensão meramente utilitária da alfabetização, entendida como 
orientada para questões de produtividade e para o desenvolvimento económico dos países 
(Cavaco, 2008). 

Neste sentido, a educação e formação de adultos adquire aqui uma dimensão 
profissionalizante, virada para a necessidade de actualização constante, num mundo em mutação e 
enfatiza-se igualmente o seu papel enquanto propulsora do desenvolvimento económico, quer no 
plano nacional, quer no plano internacional. Reconhece-se assim importância a uma mão-de-obra 
qualificada e à formação de adultos, para a melhoria das condições de vida dos países em vias de 
desenvolvimento. 

Associado a esta alteração de perspectivas no domínio das políticas de alfabetização e 
educação de base de adultos, Finger e Asún (2003, citados por Cavaco, 2008:55), realçam a 
emergência da Educação de Adultos na Europa orientada para duas ideias nucleares: emancipação 
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e compensação. Se numa primeira fase, as práticas de Educação de Adultos, segundo a lógica da 
educação popular, surgiram como respostas às lutas de grupos e classes sociais, que aspiravam 
alcançar autonomia e emancipação com vista a uma sociedade mais justa e democrática; numa 
segunda fase, visível no discurso pós-guerra, as práticas de educação de adultos comportavam em 
si uma perspectiva de adaptação social e uma componente compensatória. Visavam proporcionar 
uma educação a adultos não escolarizados, uma educação para todos, uma educação que 
permitisse colmatar qualquer impedimento ao desenvolvimento económico. 

Os factores associados ao elevado índice de analfabetismo e as questões ligadas à 
pobreza, passaram a ser vistas como a causa do subdesenvolvimento, isto é, como um obstáculo 
ao desenvolvimento económico dos países (Canário, 2008). Como resposta surgiu uma forte aposta 
em projectos de alfabetização, em particular em países em vias de desenvolvimento, salientando a 
necessidade política de dar estabilidade a democracias emergentes. Apenas “um povo alfabetizado 
poderia legitimar uma democracia, pois só este poderia receber mensagens e votar em 
consonância” (Sanz Fernández, 2006, citado por Cavaco, 2008:57). Esta associação visível entre 
analfabetismo e desenvolvimento resultou “numa perspectiva economicista e, portanto, redutora 
deste fenómeno”, por parte da UNESCO (Cavaco, 2008, p.57). 

De uma lógica que beneficiou a extensão dos sistemas tradicionais ao contexto da 
educação de adultos e a criação de campanhas de alfabetização, surgiram modalidades de ensino 
de segunda oportunidade, dirigida a todos aqueles que, por diversas razões, não frequentaram ou 
abandonaram o sistema educativo. Tratava-se de um público adulto, na altura entendido como um 
entrave ao desenvolvimento do país. Neste contexto de escolarização da educação de adultos, a 
escola assume dois papéis: por um lado, apresenta-se como solução para os indivíduos que não 
completaram a educação básica, por outro lado, se apresenta como o motor de desenvolvimento da 
economia e do tecido empresarial (Cabrito, 2008). 

Este período de expansão da educação de adultos, embora quase “sinónimo” de 
alfabetização (Canário, 2008, p.49) ou “como instrumentos ao serviço do desenvolvimento” 
(Cavaco, 2008, p.59), permitiu, igualmente, assumir a educação de adultos como uma dimensão 
estratégica do sistema educativo. Quer pelas estruturas criadas pelos Governos, quer pela 
promoção de dinâmicas por parte de entidades não governamentais, tornou-se, efectivamente, 
possível o aumento contínuo e acelerado do número de indivíduos envolvidos em situações de 
ensino. Segundo Cabrito (2008), esta conjuntura traduziu-se num processo crescente de 
escolarização da sociedade e na difusão das práticas educativas dirigidas a adultos. 

De acordo com Canário (2008, p.13), este período é caracterizado e acompanhado por 
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“um processo de diferenciação interna e de complexificação do próprio campo da educação de 
adultos, cuja marca mais evidente passa a ser, progressivamente, a da sua heterogeneidade”. Esta 
complexificação espelha um acréscimo de diversidade, que se torna evidente nos planos das 
práticas educativas, das instituições implicadas nos processos de educação de adultos e na própria 
figura do educador/formador de adultos. 

Relativamente ao primeiro plano, desde os anos 60, evidenciaram-se diferentes práticas 
educativas assentes em novos campos de intervenção, quer ao nível das suas finalidades, quer dos 
públicos a que se dirigirem. Destacam-se quatro subconjuntos ou pólos, que ainda hoje permitem 
definir a área de actuação das práticas sociais da educação de adultos. O primeiro pólo 
corresponde a uma educação de adultos associada a processos de alfabetização, entendida como 
uma oferta educativa de segunda oportunidade para públicos pouco escolarizados e referenciada a 
grupos em situação de pobreza e de exclusão social. O segundo pólo, que assume igualmente uma 
posição de destaque nos dias de hoje, corresponde à formação profissional contínua, e entende a 
educação de adultos como um modo de qualificar a mão-de-obra, visando uma maior eficiência e 
maior produtividade, num contexto de produção industrial em massa e numa perspectiva 
desenvolvimentista. O terceiro pólo é constituído pelos processos de intervenção orientados para o 
desenvolvimento local. Promove a articulação entre a educação de adultos e a participação em 
iniciativas a nível local, tendo em vista o incentivo da comunidade e o assumir responsabilidades 
com vista à melhoria das condições de vida, numa perspectiva alternativa de desenvolvimento, 
comprada com a ideologia defendida nos anos 50 e 60. Coloca a ênfase num desenvolvimento 
participativo, integrado, global, endógeno e sustentado. Por último, a animação sociocultural, 
emerge como o quarto pólo do campo da educação de adultos, enquanto estratégia de intervenção 
social e educativa, em contextos socialmente desfavorecidos. Veio colocar em evidência os 
fenómenos educativos não formalizados, contribuindo para questionar a omnipresença da forma 
escolar e a forma de pensar a educação (Canário, 2008). 

A diversidade de instituições envolvidas nas práticas de educação, entendida como o 
segundo eixo de diferenciação e complexificação do campo da educação de adultos, permitiu 
igualmente a alteração na percepção e na crença do espaço da escola tradicional como único no 
processo educativo, reconhecendo a potencialidade de outros contextos na educação de adultos 
(hospital, museu, biblioteca, empresa). Assistimos a um abrir portas para o reconhecimento do 
carácter educativo da experiência vivida em contextos sociais diversos, desde o exercício do 
trabalho às actividades lúdicas, ultrapassando uma visão dicotómica entre instituições educativas e 
não-educativas.  
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Assiste-se portanto, a partir desta altura, e tendo como impulsionador a II Conferência 
Internacional, a um maior investimento público na educação de adultos, apelando à necessidade de 
uma educação e formação dirigida aos trabalhadores em actividade plena, de forma a responderem 
eficazmente aos desafios apresentados. O Estado assume igualmente uma responsabilidade face à 
população analfabeta, baseando-se na crença de que ser alfabetizado constituiria um arranque para 
o processo de desenvolvimento das sociedades e dos próprios indivíduos. A educação, numa 
relação estreita com formação profissional e alfabetização, constituiria um factor fundamental no 
processo de desenvolvimento económico e social, permitindo o acompanhamento da educação de 
adultos à evolução da sociedade e ao mundo do trabalho (Finger, 2005).  

Surgiram ainda, e pela criação de múltiplas organizações não governamentais, 
movimentos sociais e associações, iniciativas que visavam a adaptação social, através de práticas 
de alfabetização e de educação de base de adultos. 

O campo da educação de adultos, enquadrado nas teorias economicistas encontra aqui a 
justificação para o investimento na educação e qualificação dos recursos humanos, como um factor 
decisivo ao melhor desempenho do trabalhador, das empresas, e naturalmente para o 
desenvolvimento económico, social e cultural dos países (Canário, 2008). No entanto, a educação 
de adultos foi alvo de uma visão redutora e contraditória sobre si mesma, constatando-se que a 
inclusão dos adultos em processos de aprendizagem e o fenómeno da escolarização, objectivavam 
apenas a qualificação de mão-de-obra ou obtenção de uma certificação escolar, tendo como 
princípio motivos de ordem profissional ou o desenvolvimento económico. Uma visão simplista da 
educação de adultos, centrada exclusivamente numa lógica produtiva. 

Assistiu-se, simultaneamente, a uma descredibilização do processo de escolarização da 
educação de adultos, que teve como subjacente a conclusão de que as ofertas educativas regentes 
não compensavam as diferenças de educação existentes entre os indivíduos, podendo mesmo 
reproduzi-las. Num contexto de “crise mundial da educação”, Carré (2005, citado por Cabrito, 2008) 
afirma ainda que as diversas aprendizagens realizadas pelos adultos não são garantia de que estes 
se tornem cidadãos mais activos ou mais produtivos, numa visão de grande contributo para o 
desenvolvimento económico. 

 
1.1.  Importância e contributos do movimento de Educação Permanente 

 
É neste contexto de crítica e questionamento das concepções e práticas escolarizadas, 

“num contexto de ruptura e de crítica com o modelo escolar”, e numa fase de expansão económica 
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e industrial, que surge, no início dos anos setenta, o “movimento da educação permanente”, que 
vem revolucionar a educação, actuando como um “princípio reorganizador de todo o processo 
educativo” (Canário, 2008, p.87). Em 1972, a III Conferência Internacional, promovida pela 
UNESCO (em Tóquio), definiu o conceito de educação permanente como sendo “o conjunto de 
meios e métodos que permitem dar a todos a possibilidade de compreender o mundo em evolução 
e de estar em condições de poder participar na sua transformação e no progresso universal” 
(UNESCO, 1972, p.44, citado por Cavaco, 2008, p.49). Consolidou igualmente a importância 
premente da associação entre a educação de adultos e o desenvolvimento, no caso, tecnológico, 
industrial e científico, sensibilizando os governos relativamente a este domínio. 

Na III Conferência da UNESCO e durante a década de 70, reafirmou-se o papel 
estratégico da educação de adultos ao nível do desenvolvimento nacional, contrariando contudo a 
imagem e os objectivos que haviam sido transmitidos até então. Com o movimento da educação 
permanente, o principal objectivo da educação de adultos consistia em “contribuir para que os 
indivíduos possam assumir-se como intervenientes activos no processo de desenvolvimento 
industrial” (Cavaco, 2008:53). Estamos perante um discurso adoptado pela UNESCO, que enfatiza a 
preocupação do Homem participar como sujeito e não como objecto do desenvolvimento, numa 
lógica de educação de adultos que orientada para a participação e mudança social. 

Nesta conferência e de acordo com uma nova visão da formação de adultos, surgem 
novas orientações, baseadas na importância de despertar no adulto a consciência crítica e a 
vontade de transformar o mundo em que vive. Defendeu-se ainda que “o objectivo da educação de 
adultos não deve ser o de compensar o défice de educação inicial, mas de apoiar a capacidade de 
aprendizagem dos adultos em todas as idades” (Hamadache, s/d, citado por Cavaco, 2008:59). Esta 
perspectiva permitiu orientar a educação de adultos para as necessidades (pessoais, económicas, 
sociais) de indivíduos desfavorecidos ou negligenciados (onde se incluíam os trabalhadores sem 
formação profissional qualificada, os imigrantes, os jovens, as mulheres, as populações rurais, os 
desempregados, os deficientes e os idosos), de modo a que possa ter efeitos imediatos sobre o 
desenvolvimento industrial, económico e social dos países (Cavaco, 2008). Embora a alfabetização 
continue a ser o principal motor da educação de adultos, sobretudo, nos países em vias de 
desenvolvimento, o enfoque deixa de estar centrado apenas na população analfabeta ou com 
lacunas ao nível da educação de base, passando a contemplar outro tipo de necessidades e 
indivíduos com reduzidos níveis de escolaridade, actuando como instrumento de promoção social e 
desenvolvimento integral. 

É neste âmbito que o conceito de alfabetização funcional adquire uma nova visão, que vai 
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para além das questões da produtividade e do desenvolvimento económico dos países. Na III 
Conferência, a perspectiva de alfabetização funcional é mais abrangente, incluindo uma perspectiva 
ampla de desenvolvimento. Neste novo conceito a alfabetização “para além de visar o 
desenvolvimento socio-económico, pretende despertar uma consciência social junto dos iletrados, 
afim de os tornar artesãos activos na edificação de uma nova e melhor sociedade” (UNESCO, 1972, 
citado por Cavaco, 2008:60). 

O movimento da educação permanente e esta nova perspectiva em termos de 
alfabetização de adultos converge com diversas correntes do pensamento crítico relativamente ao 
modelo escolar, que entendem que ao estar centrado na sua relação com o saber, o modelo escolar 
desvaloriza e subestima as especificidades dos indivíduos e a pessoa como sujeito da sua 
formação. O discurso da educação permanente apela a práticas que não se restringem à aquisição 
da leitura e da escrita como um fim em si mesmo. Promovem uma atitude dinâmica, incentivando 
uma postura crítica e autónoma dos adultos e iniciativas que visem desenvolver ao máximo as 
potencialidades de cada um. 

Esta reestruturação e nova perspectiva de encarar a educação e o sujeito que aprende 
manifesta-se claramente, na publicação, pela UNESCO, do Relatório de Faure, intitulado “Aprender 
a Ser” ou “Manifesto da Educação Permanente” (1972), que se refere ao conceito de educação 
como um processo do sujeito, que, através da diversidade das suas experiências, aprende a 
interrogar e a compreender o mundo, “tornando-se cada vez mais o mesmo”. Este discurso vai para 
além perspectiva da centrada na dimensão económica do desenvolvimento e subentende a ligação 
da educação e alfabetização de adultos com as dimensões ambientais, sociais, políticas e culturais. 

Segundo Faure (citado por Cabrito, 2008), a educação apresenta-se como um processo 
contínuo e global, tendo como intuito promover em cada sujeito a sua capacidade e vontade para 
aprender, formando-se a si mesmo. Implica, por isso, as vertentes cognitiva, afectiva, social e 
cultural de cada um. 

Canário (2008) reforça esta nova forma de ver a educação, organizando-a com base em 
três pressupostos fundamentais, que se compreendem como princípios presentes no movimento da 
educação permanente. O primeiro remete para a continuidade do processo educativo, que 
considera a educação como algo que ocorre ao longo de toda a existência do sujeito e que não se 
pode restringir a etapas delimitadas, admitindo que desde o momento em que nascemos, até ao 
momento em que se morre, estamos em constante aprendizagem. 

O segundo pressuposto salienta a dimensão da diversidade do processo educativo. Não 
sendo referência única, e considerando os saberes formais relevantes no processo de 
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aprendizagem, o movimento da educação permanente, reconhece que todos os contextos têm, em 
si mesmos, um potencial educativo, actuando como contextos de aprendizagem, deixando a escola 
de assumir o papel exclusivo do acto de instrução e ensino. O Manifesto da Educação Permanente, 
vai mais longe quando realça a complementaridade entre modalidades educativas, elegendo os 
saberes que decorrem em interacção com o mundo e ao longo da sua vida como centrais no campo 
da educação de adultos. Por último, o pressuposto da globalidade do processo educativo distingue 
os valores sociais, as representações individuais e colectivas e os afectos dos indivíduos, com 
aprendizagens fundamentais no desenvolvimento do aprendente, indo para além do envolvimento 
de aprendizagens simbólicas no processo educativo. 

Nesta nova perspectiva de educação e de acordo com os pressupostos apresentados, o 
sujeito é o próprio centro da aprendizagem, num processo pleno de desenvolvimento, tornando-se 
co-produtor activo da sua educação. Esta aprendizagem é vista como passível de ser realizada em 
todas as situações do quotidiano, quer sejam situações formais, não formais e informais, e durante 
toda a vida do aprendente. Pineau (1991, em Cabrito, 2008), reforça esta perspectiva com base na 
sua Teoria Tripolar da Formação, defendendo que o sujeito aprende em processos constantes de 
auto-formação, hetero-formação e de eco-formação. 

Desta forma, a educação e os processos de aprendizagem, à luz do movimento da 
educação permanente, resultam da “combinação de situações e modalidades de formação 
diferenciadas” (Canário, 2008, p.88), surgindo em articulação com os diferentes momentos 
experienciais, que permitem formalizar saberes tácitos e não sistematizados. Este movimento 
encontra em todos os espaços e tempos, campos de formação e de educação, enfatizando as 
experiências formativas (sejam elas formais, não formais ou informais), e a sua dimensão cívica, 
“indissociável da construção de uma cidade educativa” (Canário, 2008, p.88). Assistimos à 
valorização de uma lógica de “aprender a ser”, do saber adquirido por via experiencial e da 
mobilização do sujeito para a aquisição de saberes que lhes permita acompanhar o processo de 
desenvolvimento, que se contrapõe a uma prática escolarizada de acumulação de conhecimentos e 
de uma postura passiva. 

É de salientar o papel da UNESCO em todo este processo de evolução do campo da 
educação de adultos, ”marcado numa primeira fase pelas campanhas de alfabetização e que viria a 
conhecer um momento culminante com a afirmação, no início dos anos 70, do movimento de 
educação permanente” (Canário, 2006b, p.160). De acordo com Finger e Asún (2003) a educação 
permanente era para a UNESCO uma forma de dar resposta a alguns desafios que a sociedade 
coloca, e neste caso, como uma via de operacionalização da promoção da ciência e tecnologia. 
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Se a III Conferência veio reconhecer a importância estratégica da educação de adultos 
para o desenvolvimento dos países, com o emergir da educação permanente, na IV Conferência da 
UNESCO, realizada em Paris (1985), esta ideia é igualmente valorizada. Persiste que, a educação 
de adultos, numa perspectiva mais abrangente, é considerada fundamental para garantir o 
desenvolvimento económico, social, científico, tecnológico do mundo contemporâneo. Incentiva-se 
os Estados Membros a tomarem um conjunto de medidas neste sentido. A educação deixa de ser 
um dever e passar a ser percepcionada como um direito individual básico, fundamental para a 
humanidade, sob a responsabilidade do Estado. É agora uma “educação humanista, orientada para 
a formação integral da pessoa” (Cavaco, 2008, p.54). 

Na IV Conferência da UNESCO, propõe-se uma formação geral, que permita a realização 
pessoal e a qualidade de vida. Contudo, orientada e articulada com a formação técnica e 
profissional, de modo a promover o crescimento económico e o desenvolvimento. Verifica-se, na 
educação de adultos, um enfoque para a formação para o trabalho, o que se pode considerar um 
indício da ruptura que mais tarde viria a emergir na V Conferência. 

O analfabetismo é visto agora com uma nova perspectiva. Fala-se dos analfabetos dos 
países em vias de desenvolvimento, tal como nas Conferências anteriores, no entanto admite-se a 
existência de analfabetos nos países industrializados e desenvolvidos, nomeadamente, nos meios 
rurais e nas periferias urbanas. Estes, considerados analfabetos funcionais, eram caracterizados 
pela “incapacidade de dominar competências e os meios necessários para inserção profissional, 
para a vida social e familiar e para o exercício activo de cidadania” (UNESCO, 1985, citado por 
Cavaco, 2008, p.64) ou, tratando-se de adultos activos, pela dificuldade em ler e compreender 
textos simples da vida quotidiana. Num discurso mais realista, na IV Conferência, reconheceu-se 
ainda a complexidade e diversidade de obstáculos inerentes a este fenómeno, em que os recursos 
financeiros e humanos referidos nas anteriores Conferências, não seriam suficientes para eliminar o 
analfabetismo. 

Para além da alteração do grupo alvo de intervenção, nesta Conferência verificou-se 
igualmente uma mudança de discurso no que se refere ao conceito e práticas no campo da 
alfabetização de adultos, que mais uma vez têm subjacente a perspectiva da educação permanente. 
Considera-se a alfabetização, pela primeira vez, com um carácter evolutivo, sendo evidente uma 
preocupação em garantir medidas complementares de pós-alfabetização, que devem ocorrer ao 
longo da vida. Pretende-se promover a eficácia das acções de alfabetização e evitar que os “neo-
alfabetizados” regridam nos conhecimentos adquiridos, prevenindo o retorno ao analfabetismo. 

Tal como anteriormente foram encontradas limitações relativas às práticas educativas da 
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alfabetização e da educação de base de adultos, orientadas com base numa funcionalidade limitada 
e circunscritas à produtividade e desenvolvimento económico, no plano prático a educação 
permanente revelou também algumas fragilidades. Segundo Canário (2008), os ideais proclamados 
pelo movimento da educação permanente foram deturpados, ocorrendo três efeitos perversos. O 
primeiro corresponde a uma concepção redutora, restringindo a educação permanente ao período 
da educação pós-escolar. O conceito de educação permanente assume objectivos que permitem 
que seja confundido com o conceito de educação de adultos. Por outro lado, confundiu-se o 
processo de formação permanente com a extensão do modelo escolar à vida das pessoas, 
passando do conceito de educação permanente a um de “perpetuidade da escola” (p.89). Ainda a 
este respeito, Cavaco (2009, p.68) refere que ao contrário do “que se defendia no plano teórico, as 
práticas de educação de adultos sujeitaram-se a um processo de crescente institucionalização e de 
subordinação ao modelo escolar”, permitindo a continuação de uma lógica escolarizante e o 
“subestimar o poder que cada pessoa tem para se auto educar” (Illich, 1971, Cavaco, 2008, p.69). 

Por fim, e como um último efeito de carácter “perverso” apontado por Canário (2008) à 
educação permanente, ocorre uma desvalorização dos saberes adquiridos através da experiência, 
colocando-o para um plano secundário e privilegiando o modelo escolar como modalidade de 
educação por excelência. Esta concepção de educação veio contradizer o ideal de “aprender a ser” 
da educação permanente. Finger e Asún (2003) referem-se a estas duas últimas questões que 
contrariam a ideia do movimento da educação permanente ao afirmarem: 

 
 (…) A educação permanente não critica instituições. Se é verdade que se apresenta como 

um discurso não institucional e aceita as aprendizagens não formais – não institucionais – 

como experiências de aprendizagem significativas, o facto é que acaba por encurralá-las 

numa estrutura formal e fundamentalmente institucional” (p.34). 

 

De uma forma geral, e apesar de serem apontadas críticas ao movimento da educação 
permanente, é importante ressalvar os seus contributos na construção de um conceito sólido da 
Educação de Adultos: “a educação permanente foi, decididamente, o momento federador da 
educação de adultos” (Finger e Asún, 2003, p.34). Contribui ainda para a organização de um grande 
movimento humanizante à escala global e conferiu “à educação de adultos uma identidade política – 
e, mais importante do que isso, uma identidade internacional e institucional” (Finger e Asún, 2003, 
p.34). 
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1.2. Emergência da perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida 
 

O envolvimento da UNESCO faz-se sentir novamente em 1997, na organização da V 
Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada em Hamburgo. Este evento reforça a 
ideia da Educação como “chave do século XXI” e enfatiza a necessidade de repensar o conceito de 
educação de adultos, em particular, à luz das transformações que surgiram nos últimos anos e que 
deram origem às sociedades modernas, e vem trazer uma clara mudança de perspectivas. 

As diversas transformações políticas, económicas, tecnológicas e sociais dos últimos anos 
e as alterações que surgiram na década de 90, estão na base de uma nova percepção sobre a 
educação de adultos, evidente no discurso da V Conferência e que vem marcar uma ruptura 
relativamente ao discurso anterior. No que se refere a esta questão, Pires (2005), identifica as 
seguintes transformações, que se consideram notáveis no actual contexto: a rápida evolução 
científica e tecnológica; uma sociedade contemporânea, marcada pela transformação de uma 
sociedade industrial numa sociedade do conhecimento e informação; um mercado cada vez mais 
competitivo e eficaz ao nível dos seus processos de produção e formas de organização do trabalho, 
marcadas pelo impacto da tecnologia; e modificações nos contextos de aprendizagem e formas de 
aprender. 

Todas estas mudanças sociais transportam consigo novas formas de actuação e 
comportamentos distintos em sociedade, por parte do indivíduo, em particular no que se refere à 
esfera laboral. As qualificações são agora colocadas em causa, assistindo-se à contínua extinção 
de certos postos de trabalho, ao mesmo tempo que se verifica a necessidade de novas formas de 
fazer, novos métodos de trabalho e o aparecimento de novas funções. É por isso necessária e 
indispensável uma formação permanente de modo a acompanhar o ritmo e o crescimento das 
sociedades de informação e das transformações dos diversos sectores, entrando numa lógica de 
aprendizagem contínua e aquisição de conhecimento.  

Se as III e IV Conferências tiveram subjacente o movimento da educação permanente em 
todo o discurso apresentado e na ideologia defendida, a V Conferência assenta em novos 
conceitos, novos pressupostos e orientações, tendo como suporte a perspectiva da Aprendizagem 
ao Longo da Vida. Esta preocupação é visível na seguinte afirmação, decorrente desta Conferência: 
“a redefinição dos conceitos é uma condição indispensável para fazer face a um mundo em rápida 
mutação” (UNESCO, 1997, citado por Cavaco, 2008, p.71). 

No âmbito da política europeia, a perspectiva de Aprendizagem ao Longo da Vida ganha 
maior visibilidade e assume um papel preponderante, em particular, na década de noventa, com a 
publicação, pela Comissão Europeia do Livro Branco da Educação e Formação (1995) – intitulado 
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Ensinar e Aprender: Rumos a uma Sociedade Cognitiva. Segundo a Comissão Europeia (citado em 
Pires, 2002), e tendo como princípio a tentativa de adaptação à globalização, bem como às 
transformações tecnológicas, económicas e sociais, este documento actua com base em cinco 
objectivos prioritários: “fomentar a aquisição de novos conhecimentos; aproximar a escola e as 
empresas; lutar contra a exclusão social; dominar três línguas comunitárias; assegurar a igualdade 
de tratamento entre o investimento físico e o investimento em formação” (p.79-80). 

Em 1996, procurando actuar como uma nova estratégia da UNESCO para a definição de 
políticas de educação, é publicado o relatório coordenado por Jacques Delors, que resultou na 
publicação do livro “Educação, um Tesouro a Descobrir” (1996). Elaborado no âmbito da Comissão 
Internacional sobre a Educação para o Século XXI, é considerado um documento fundador desta 
nova orientação educativa, reforçando a importância da educação ao longo da vida como um 
elemento fundamental para as sociedades. Neste mesmo ano, o Parlamento Europeu e o Conselho 
da União Europeia definem 1996 como o “Ano Europeu da Educação e da Formação ao Longo da 
Vida”. 

Mais tarde, no seguimento do Conselho de Ministros Europeu de Lisboa e proposto pela 
União Europeia, é elaborado um outro documento essencial, o Memorando sobre a Aprendizagem 
ao Longo da Vida (2000), o qual considera as aprendizagens formais, não formais e informais como 
modalidades educativas e realça a promoção da cidadania activa e o fomento da empregabilidade, 
naquela que seria a primeira definição oficial do conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida: “Toda 
a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de melhorar os 
conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social 
e/ou relacionada com o emprego” (Pires, 2002, p. 81). 

O discurso sobre a perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida é “ambíguo”. Se por 
um lado esta perspectiva reconhece as sociedades em constante mutação e cada vez mais 
globalizadas, tentando transmitir a ideia de ruptura com o discurso anterior e novos conceitos e 
orientações sobre a educação; por outro lado, “surgem também referências a uma linha de 
continuidade com as orientações da educação permanente”, chegando-se a afirmar que esta nova 
perspectiva viria realçar os princípios de promoção cultural, social e cívica da Educação 
Permanente, predominante nos anos 60/70 (Cavaco, 2008, p.71).  

Esta ambiguidade e falta de consistência na ideologia defendida estão presentes nos 
diversos documentos resultantes da V Conferência, em que apenas uma leitura atenta e crítica 
permite desocultar a verdadeira inspiração desta nova perspectiva. As críticas efectuadas à 
dificuldade de democratização do acesso à educação e a uma visão da educação de adultos como 
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um instrumento ao serviço do desenvolvimento dos recursos humanos e da formação profissional, 
são evidentes nestes documentos. Alertam para a necessidade de valorizar uma visão mais ampla 
da educação de adultos, numa visão integral, orientada para a cidadania activa e para uma 
concepção da pessoa e da sociedade, relacionada com a diversidade, a continuidade e a 
globalidade do processo educativo. No entanto, algumas afirmações destes documentos remetem 
para a evidência de que as críticas apresentadas emergem da necessidade de adaptação às 
exigências que se fizeram sentir no mercado de trabalho, e não resultam de uma inspiração 
humanista. Assumem a necessidade do adulto desenvolver e adquirir competências essenciais para 
o exercício da cidadania, valorizam o “enriquecimento interior”, mas apenas por se tratar de 
“competências funcionais”, extremamente valorizadas no mercado de trabalho e numa lógica de 
contribuição do indivíduo para o “desenvolvimento económico local” e orientada para a adaptação 
social e para a gestão de recursos humanos (UNESCO, 1997b, citado por Cavaco, 2008, p.72). 

Contrariamente a um aparente consenso entre o movimento da Educação Permanente e a 
perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida, uma análise crítica torna evidente que os 
fundamentos e as orientações destas duas perspectivas subentendem diferentes visões sobre o 
Homem e a educação, desconstruindo totalmente a ideia associada à revalorização dos ideais da 
educação permanente. Segundo Canário (2008), e no quadro da actual política europeia, a 
perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida actua de forma paradoxal, tendo uma “visão 
redutora e funcionalista da educação” (Canário, 2008, p.89). A “erosão dos ideais humanistas” da 
Educação Permanente aparece claramente visível num conceito de educação que tem como 
finalidade o aumento da produtividade, competitividade e criação de emprego. Le Goff (1996, citado 
por Canário, 2008, p.90) reforça esta ideia quando refere que a formação de adultos passou a 
“constituir um elemento central das políticas de gestão social do emprego” permanecendo longe de 
significar um “renovado interesse pelos ideais do anos 70”. Esta alteração de perspectivas é 
também salientada por Cavaco (2008): 

 

“Os fundamentos iniciais do movimento da educação permanente assentavam, 

essencialmente, numa visão utópica e humanista. A actual perspectiva da aprendizagem ao 

longo da vida assenta numa visão pragmática de resolução de problemas, sobretudo, os 

referentes à competitividade económica e ao desemprego” (p.71). 
 

Concomitantemente a esta lógica de procura de eficácia e de produtividade, com o intuito 
de garantir melhor empregabilidade, resulta um discurso sobre a formação ao longo da vida que se 
baseia na ideia de que a “formação corresponde no essencial à formação profissional”, estando esta 
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ao serviço das necessidades das empresas (Canário, 2008, p.91). Assiste-se à subordinação da 
educação e formação à “lógica mercantil” e a uma visão “instrumental dos processos formativos”, 
num caminho que leva a uma organização da educação com base no critério da racionalidade 
económica do mercado. As necessidades de formação e as ofertas educativas giram agora em 
torno do “desenvolvimento de competências básicas que favoreçam a empregabilidade”, 
considerando “o domínio da informática, de línguas, de códigos visuais” (Cavaco, 2008, p.74). 
Canário (2006b) reforça esta nova visão de educação ao referir: 

 
 “Actualmente as políticas e práticas de educação escolar inscrevem-se num conjunto mais 

vasto e coerente de políticas de educação/formação funcionalmente subordinadas aos imperativos da 

racionalidade económica dominante e, portanto, às exigências de “produtividade”, de “competitividade” e 

da “empregabilidade” (p.198-199). 
 

Associado à valorização da aquisição de competências estratégicas por parte de cada 
indivíduo como forma de dar resposta a uma “sociedade cognitiva” e às exigências sociais, 
profissionais e pessoais, surge a ideia de responsabilidade individual e a sobreposição de uma 
lógica de “aprender a ter” sobre uma anterior lógica de “aprender a ser”. A aquisição de um conjunto 
de conhecimento gerais, no essencial de carácter universal, é entendido agora como da 
responsabilidade da própria pessoa, como consciente da sua própria formação e responsável pela 
sua aprendizagem. A educação e formação é vista como um dever e uma imposição da sociedade 
sobre o sujeito, e como um factor sine qua non para fazer frente a questões de empregabilidade e 
competitividade. 

A necessidade constante para que o indivíduo possa dar respostas às exigências sociais, 
profissionais e pessoais, leva a uma passagem de um modelo de qualificação para um modelo de 
competências, onde já não basta o saber formal, que pode ou não traduzir-se em competências, 
mas sim, na capacidade de saber usar essas competências. Num contexto de “sociedade cognitiva”, 
valoriza-se acima de tudo a mobilização dos saberes e o reconhecimento das aprendizagens 
realizadas através das modalidades educativas informais e não-formais. Tais, promovem no 
trabalhador competências essenciais no que se refere, quer à sua capacidade de resolução de 
problemas, quer à sua adaptação às necessidades e exigências do mercado de trabalho. 

Por último e a ainda no que se refere a esta lógica de responsabilização individual, 
Cavaco (2009, p.75) alerta para que, se de facto “cada um individualmente deve responsabilizar-se 
pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, esta lógica conduz ao agravamento das desigualdades 
sociais”. A formação como vantagem competitiva individual no mercado de trabalho, promove o 
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aumento de competitividade e leva, em última instância, a uma “queda da coesão social” (Canário, 
2008, p.93).  

 
1.3. Políticas educativas no campo da Educação de Adultos em Portugal 

 
O percurso da Educação e Formação de Adultos, em Portugal, tem sido marcado 

predominantemente por diversas oscilações e descontinuidades. Apesar das orientações das 
primeiras conferências da Unesco, o conceito de educação de adultos, em Portugal, surgiu no 
âmbito de algumas das políticas educativas, mas ocupando ao longo do tempo um papel residual, 
tido em pouca consideração a nível político e direccionado, salvo raras excepções, para o 
desenvolvimento económico do país. Lima (2008) refere-se a este percurso como um domínio “sem 
lugar no quadro das políticas educativas ou objecto de uma presença apagada e intermitente, em 
geral marcada por ausências, descontinuidades e abandonos” (p.32). 

A revolução de 25 de Abril de 1974 foi acompanhada pela explosão do movimento social 
popular, fazendo-se reflectir também no campo da educação de adultos. Neste contexto, 
considerado por Canário (2008) como a “idade de ouro” da educação e formação de adultos, 
surgiram iniciativas conduzidas por associações, que incidiram sobre acções de alfabetização, 
projectos de animação cultural e socioeducativa e actividades de educação de base de adultos 
(Lima, 2008), inspiradas numa lógica de educação popular. Carmen Cavaco (2008) refere-se a 
estas iniciativas do seguinte modo: 

 
“Estas iniciativas, muitas delas inspiradas nas ideias de Paulo Freire e na perspectiva 

humanista, tinham como finalidades a formação cívica e política, a conscientização, a 

emancipação e a promoção da participação das pessoas na construção de uma sociedade 

democrática” (p.107). 
 

Contribuindo para dinamizar esta nova política educativa, entre 1975 e 1976, a Direcção-
Geral de Educação Permanente, opta por uma intervenção não directiva, para dar resposta às 
solicitações da iniciativa popular, “concedendo protagonismo ao associativismo socioeducativo” 
(Lima, 2008, p.38). Neste sentido, e de acordo com Guimarães (2009), as práticas da DGEP 
assentavam em dois objectivos: 

 
“ (…) responder directamente às solicitações dos grupos sociais, procurando dar 

gradualmente respostas de carácter educativo; e despertar a vontade de desenvolvimento e 
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de mudança colectiva através de uma intervenção que, não tendo sido solicitada pelas 

comunidades, passava pelo registo escrito dos fenómenos culturais locais”. 

 

Esta política, claramente influenciada pela proposta de educação permanente, 
preconizada pela UNESCO, teve como finalidades essenciais o desenvolvimento integral do sujeito, 
a promoção da educação de base, da aquisição de conhecimento, a promoção do espírito de 
tolerância e da igualdade de oportunidades. Assistiu-se ao reconhecimento da importância da 
educação popular e da alfabetização, enquadrados numa política educativa nacional. 

Ainda durante este período assistiu-se a uma deslocação “do estado para a sociedade 
civil” (Canário, 2006b), resultando na emergência de movimentos e actividades nos diversos 
sectores da população, num fenómeno que tem subjacente a democratização da educação. À 
escala internacional, esta lógica “é evidente entre a I Conferência Internacional de Educação de 
Adultos da UNESCO (1949) e a III Conferência (1972 ” (Cavaco, 2008, p.106). 

No final de 1976, torna-se visível uma diluição progressiva das acções e dinamismo 
socioeducativo das associações, num contexto de normalização política e institucional. Se por um 
lado a lógica da educação popular surgiu como um movimento de resposta às exigências sociais 
pós-revolução, surge, igualmente neste período uma lógica de controlo social e de escolarização 
compensatória (Lima, 2008), que, segundo Cavaco (2008, p.109) “registou sempre muitos adeptos 
entre os políticos, esperançados nos resultados rápidos das campanhas na diminuição do 
analfabetismo”. Nesta fase, a lógica de controlo social assumiu novamente um papel dominante, o 
que levou ao desinvestimento da forte mobilização da sociedade civil, característica do movimento 
popular. 

Após este período menos entusiasta por parte da corrente de educação popular surge, em 
1979, um novo período decisivo no percurso da educação e formação de adultos. Com o objectivo 
presente de reduzir o analfabetismo, apoiar iniciativas de educação de base e estender o acesso à 
escolaridade obrigatória a todos os adultos, o Governo, numa lógica de articulação com 
associações populares, elabora o Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos 
(PNAEBA). Pela primeira vez surgiu a tentativa plena de construção de um sistema e de uma 
organização governamental de educação de adultos. Segundo Lima (2008), acentua-se o papel de 
um “Estado-Providência” na educação, que teria a responsabilidade de assegurar e organizar uma 
rede pública de educação de base de adultos. Este plano, veio propor novas metas para a 
erradicação do analfabetismo, através da articulação entre as acções de educação de base de 
adultos e o desenvolvimento local e regional, promovendo a valorização pessoal e cultural da 
população. 
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Se é certo que este Plano veio favorecer uma interpretação alargada do direito à 
educação, também o é que as políticas e os objectivos definidos pelo PNAEBA se revelaram 
incompatíveis com a vontade política e os recursos necessários da Direcção-Geral do Ministério da 
Educação. Em 1986, um relatório elaborado por esta entidade veio realçar que as orientações 
políticas para a educação de adultos definidas neste documento estratégico haviam sido 
abandonadas, ficando muito aquém das metas anteriormente estabelecidas. 

Uma das referências incontornáveis do sistema educativo português surge em 1986, com 
a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), num período de adesão à União 
Europeia, à época designada por Comunidade Económica Europeia (CEE). Esta lei é considerada 
por Canário (2006b, p.166) como fundamental para a política educativa nacional, pela “necessidade 
de introduzir mudanças profundas e sistemáticas no sistema educativo português, como forma de 
combater o ‘atraso’ e promover a ‘modernização’ do país”. A mesma define a escolaridade 
obrigatória (nove anos) e assume a educação de adultos como um sector, integrando aqui duas 
ofertas distintas: o ensino recorrente e a educação extra-escolar. Embora se refira de algum modo à 
educação de adultos, esta lei não lhe atribuí grande relevância, ao não reconhecer a diversidade e 
complexidade deste campo de actuação. Assume-se, por isso, uma visão redutora e escolarizada 
da educação de adultos. No que se refere a esta questão, Cavaco (2008), salienta que a 
escolarização sai reforçada uma vez que “a política pública de educação de adultos dirige-se 
apenas a dois tipos de práticas, por um lado, o ensino recorrente de adultos, tido como uma 
modalidade especial de educação escolar e, por outro lado, a educação extra-escolar” (p.113). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, no que respeita à educação de adultos, centra-se 
no ensino recorrente, organizando o seu discurso em função da dimensão escolar e centrada nas 
gerações jovens, “menorizando a importância concedida ao campo da educação e formação de 
adultos, bem como às modalidades educativas não formais” (Canário, 2006b, p.167). Podemos 
afirmar que a Lei de Bases restringiu o campo da educação ao domínio da transmissão de 
conhecimentos de cariz disciplinar e de saberes adquiridos em contexto de sala de aula 
(Guimarães, 2009). 

Assiste-se a uma expansão dos sistemas escolares e a educação de adultos é entendida 
como uma educação desprestigiada e de segunda oportunidade, consubstanciando-se na 
modalidade de ensino recorrente. Lima (2008) reforça esta ideia, referindo que se assiste a: 

 

“uma lógica de controlo social, de regresso a orientações escolarizadas, sob o controlo 

centralizado da política e da administração da educação, do que resultou um processo de 

forte redução do campo de educação de adultos considerado legítimo e passível de apoios 
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públicos, a partir de então crescentemente formalizado em torno de uma educação escolar de 

segunda oportunidade, conhecida por «ensino recorrente”. (p.33) 
 

Neste sentido, o ensino recorrente, e consequentemente a educação de adultos, fica 
“refém do modelo escolar” (Cavaco, 2008, p.113), ao ser entendido como modalidade especial de 
ensino escolar, revelando-se com o passar do tempo, numa oferta que contraria o fim a que se 
propôs, cada vez mais procurada pelos jovens que abandonaram o ensino regular.  

Em relação a esta redução da educação à educação escolar, Rui Canário vai ainda um 
pouco mais longe, chegando mesmo a referir-se à Lei de Bases do Sistema Educativo como “Lei de 
Bases do Sistema de Ensino e não do sistema educativo” (2006b, p.168). Carmen Cavaco (2008) 
realça igualmente este esquecimento da educação não formal, presente na Lei de Bases, ao referir 
que a mesma: 

 

“(…) omitiu importantes domínios da educação de adultos enquadrados na educação não 

formal e não assumiu a formação profissional como uma modalidade de educação de 

adultos. Na sequência desse reducionismo, durante a década de 80 e 90, as políticas 

públicas de educação de adultos restringiram-se, essencialmente, à educação de carácter 

formal orientada para a lógica de segunda oportunidade” (p.187). 
 

Posteriormente, em plena época de “recursos financeiros «generosamente» abundantes, 
por via do Fundo Social Europeu” (Canário, 2006b, p.171), surgiu o Programa Operacional de 
Desenvolvimento da Educação de Adultos em Portugal (PRODEP). O mesmo enfatizava a 
necessidade de promover a qualificação da mão-de-obra, visando a promoção do desenvolvimento 
económico. Propõe-se a revisão das orientações aplicadas ao campo da educação de adultos, 
surgindo o “ensino nocturno”, numa lógica de formação ao serviço da integração profissional. 
Durante este período a educação de adultos passa a estar centrada em finalidades relacionadas 
com o desenvolvimento da produtividade, a competitividade e a integração na economia 
internacional, deixando à margem aquela que fora a sua identidade própria, à luz da educação 
popular. As ofertas educativas existentes nesta fase, esgotam-se com o sector do ensino recorrente 
e da formação profissional, que se entendem como suficientes para resolver a baixa qualificação 
escolar e profissional dos indivíduos. Dá-se, segundo Cavaco (2008, p.102) “uma progressiva perda 
de visibilidade, fragmentação e subordinação ao modelo escolar”. 

Segundo Cavaco (2008, p.99) “o sistema de formação profissional começa a desenhar-se 
de forma paralela ao sistema de educação de adultos (…)”, e assistimos a um percurso onde 
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dificilmente estas práticas educativas possam servir, em simultâneo, tanto os adultos como os 
jovens pouco escolarizados (Cavaco, 2008). As ofertas educativas tornam-se progressivamente 
orientadas para um público essencialmente jovem, em grande parte pouco escolarizado, 
desvalorizando o que deveria ser a educação de adultos. 

Em 1996 verifica-se uma vontade de “realçar a política de educação de adultos” e lançá-la 
na agenda política, reforçando o desenvolvimento e a promoção da educação extra-escolar, até 
então um pouco esquecida; da educação para o desenvolvimento e para a cidadania e o apoio ao 
movimento associativo (Lima, 2008, p.46). Esta intenção é igualmente motivada pelo trabalho 
coordenado por Ana Benavente (em 1996), relativo ao estudo nacional sobre literacia, intitulado “A 
literacia em Portugal. Resultados de uma pesquisa extensiva e monográfica”. O estudo revela 
efectivamente de que algo está mal no campo da educação e formação de adultos, uma vez que 
permitiu verificar que uma grande percentagem da população portuguesa não apresenta as 
competências de literacia consideradas fundamentais. A investigação realizada evidenciou ainda a 
importância das experiências quotidianas como factor determinante no desenvolvimento destas 
competências. Os autores afirmam a possibilidade de aquisição de “competências de leitura, escrita 
e cálculo por vias não escolares e também a possibilidade (…) de os percursos de vida e os seus 
contextos (…) não proporcionarem a manutenção e o desenvolvimento dessas competências, mas 
sim a regressão e perda” (Benavente et al., 1996, citados por Cavaco, 2008, p. 176). 

No seguimento destes acontecimentos face à educação de adultos e na sequência da 
Declaração de Hamburgo, proveniente da V Conferência Mundial de Educação de Adultos, 
promovida pela UNESCO em 1997, o Ministério da Educação convoca um Grupo de Missão para o 
Desenvolvimento da Educação e Formação de Adultos, coordenado por Alberto Melo, que permitiu, 
mais tarde e através de um Grupo de Trabalho da Universidade do Minho, a elaboração de um 
Documento de Estratégia para o Desenvolvimento da Educação de Adultos. Este documento 
registou várias recomendações, e viria a fundamentar a pertinência da criação de um dispositivo, à 
escala nacional, que reconheça e valide os adquiridos experienciais dos indivíduos.  

Assim, em 1999, criou-se a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 
(ANEFA), contudo foi evidente um desfasamento entre aquilo que é preconizado no documento 
elaborado pelo grupo de trabalho e o que é realmente efectivado pelo Governo. Segundo Lima 
(2008, pp.48-49): 

 

“As lógicas modernizadoras, de simples indução e, especialmente, de qualificação de recursos 

humanos, subordinadas à empregabilidade e à aquisição de competências para competir, 

predominaram claramente sobre outras vertentes educativas que estavam presentes nos 
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projectos iniciais para a ANEFA. A indução predominou sobre a intervenção, a «lógica de 

programa» inibiu a «lógica de serviço público», a anunciada política de desenvolvimento foi 

limitada à produção de orientações estratégicas com vista à criação de condições de 

intervenção de terceiros, tal como a anunciada articulação entre a educação e formação cedo 

veio revelar a subordinação da primeira às agendas da segunda”. 
 

É neste período de rápidas transformações, em particular no mundo do trabalho, e numa 
lógica de modernização da economia, de omnipresença de novas tecnologias e aumento da 
competitividade, que predominam claramente as vertentes da qualificação de recursos humanos, 
subordinados à empregabilidade, e de aquisição de competências para competir, sobre outras 
vertentes presentes nos projectos iniciais pensados para a ANEFA. Se por um lado a ANEFA cedeu 
à importância atribuída ao conhecimento, numa lógica de construção de economias competitivas, 
por outro, permitiu a valorização do papel das modalidades de educação não-formal e informal, no 
desenvolvimento de competências e na promoção da aprendizagem ao longo da vida. 

Surgiram inúmeras intervenções, num contexto em que a educação de adultos parece ter 
assumido finalmente um lugar de destaque nos debates políticos, resultando numa diversificação 
das ofertas, estratégias e modalidades educativas e formativas, que passaram a permitir a 
atribuição de uma certificação escolar e/ou profissional. Neste contexto surge a rede nacional de 
Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC), os Cursos de 
Educação e Formação de Adultos (EFA), os concursos de boas práticas de educação e formação 
de adultos e as Acções S@ber+. Verificam-se novas práticas que, como refere Cavaco (2008, 
p.117), “embora baseadas em metodologias de valorização da experiência e com potencialidades 
nas questões de emancipação, foram apropriadas, em termos políticos, sobretudo numa lógica de 
qualificação de recursos humanos”. 

Em 2002, verifica-se a extinção da ANEFA, tendo sido criada a Direcção Geral de 
Formação Vocacional (DGFV), emergindo claramente uma perspectiva redutora e instrumentalizada 
da educação de adultos. Estamos perante uma lógica de gestão de recursos humanos, entendendo 
a formação enquanto veículo de aquisição de competências que permitam a empregabilidade e a 
competitividade, entendida como “um instrumento das políticas activas de emprego e das políticas 
sociais” (Cavaco, 2008, p.104).  

A DGFV deu continuidade à expansão da rede de CRVCC e ao plano de ofertas 
formativas para adultos, mas utilizando um discurso distinto e uma terminologia que passa de uma 
“política de educação de adultos” a uma “política de formação vocacional” (Cavaco, 2008, p.104). A 
educação de adultos encontra-se novamente focalizada numa perspectiva de formação profissional 
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e “drasticamente reduzida a certas dimensões” (Lima, 2005, p.49). 
Em 2005, surge a Iniciativa Novas Oportunidades, que vem renomear os CRVCC em 

Centros Novas Oportunidades (CNO), assumindo como objectivo “reconquistar os jovens e adultos 
que saíram precocemente do sistema educativo”, aumentando a qualificação de base da população 
portuguesa. Este objectivo torna evidente a articulação com as políticas de emprego e de 
modernização tecnológica e económica. Embora grande parte das modalidades de educação e 
formação de adultos que foram actualmente abrangidas pela Iniciativa Novas Oportunidades já 
existissem em anos anteriores, foi em 2006, e como resultado das várias campanhas publicitárias, 
que se verificou uma maior procura e movimentação em torno do processo RVCC, por parte da 
população adulta portuguesa. As ofertas dirigidas aos adultos pretendem particularmente a 
aquisição de uma qualificação escolar, partindo dos conhecimentos e competências que os adultos 
adquiriram ao longo das suas vidas, salientando os contextos informais como principais contextos 
de aprendizagem.  

Mais tarde, em 2007, é criada a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), que vem 
substituir a DGFV, actuando sob a tutela conjunta dos Ministérios da Educação e do Trabalho e da 
Solidariedade Social. Esta substituição irá acentuar ainda mais a orientação de tipo vocacionalista 
das políticas educativas em curso, reconhecendo-se claramente um enfoque para a integração 
profissional e para a empregabilidade. Se por um lado se pode identificar uma tradição humanista 
implícita nos cursos EFA e nos processo de RVCC, ao valorizar-se a pessoa e a sua experiência de 
vida, por outro, o discurso político “inscreve-se e filia-se de um modo mais directo, e mais próximo, 
em orientações de responsabilização individual, procurando ensinar aos indivíduos a gerirem-se a si 
próprios como um capital e incitando-os a tornarem-se empresários de si mesmos” (Canário, 2006a, 
p.42). 

Recentemente, em Fevereiro de 2012, através do Decreto-Lei n.º 36/2012, surgem 
alterações no que se refere à entidade que coordena a execução das políticas de educação e 
formação em Portugal. A ANQ é substituída pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP), organismo sob a tutela dos Ministérios da Educação e Ciência e da 
Economia e Emprego, em articulação com o Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Para 
além de assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema de reconhecimento, validação e 
certificação de competências, de âmbito escolar e profissional, este organismo tem igualmente 
como missão coordenar aspectos específicos relacionamos com a educação e formação 
profissional de dupla certificação destinada a jovens e adultos. Todavia, o discurso actual 
subentende uma aposta efectiva no ensino profissional dos jovens, com vista ao desenvolvimento 
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de ofertas que permitam “dar resposta às falhas do tecido empresarial, permitindo não só uma maior 
inclusão social e profissional dos jovens (…) mas também o desenvolvimento económico e industrial 
de Portugal”. Mais do que nunca, estamos presente orientações que pretendem exclusivamente 
contribuir para a competitividade e para o aumento da empregabilidade, numa lógica que se 
diferencia, claramente, de uma ideologia humanista, que esteve na origem destas políticas 
educativas. 

Assim, salienta-se que embora a educação e formação de adultos tenha assumido nos 
últimos anos um papel de extrema relevância no contexto das políticas educativas em Portugal, nem 
sempre assumiu uma posição de destaque nestes domínios. O seu progresso teve subjacente a 
influência dos ideais da educação permanente, dos movimentos associativos e do desenvolvimento 
local, que permitiram, em última instância, a dinamização do reconhecimento de adquiridos 
experiencias. Actualmente, sob a coordenação da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional, a educação e formação de jovens e adultos actua com base num modelo que privilegia 
a organização económica e social, numa perspectiva de instrumentalização da educação e em prol 
do desenvolvimento económico. 

 
2. O Reconhecimento de Adquiridos Experienciais: a experiência como ponto de partida 

para a aprendizagem 
 

O reconhecimento de adquiridos experienciais é uma prática que foi recentemente alvo de 
uma grande projecção social, contudo, não constitui uma novidade na história da educação de 
formação de adultos. Os procedimentos ligados ao reconhecimento de adquiridos têm a sua origem 
ao nível de práticas pioneiras que se afirmaram numa fase pós-guerra. Guy Berger (1991, citado por 
Canário, 2008, p.113) recorda dois momentos ilustrativos desta fase: o primeiro surge nos Estados 
Unidos da América, no final da segunda Guerra Mundial, com a desmobilização massiva das tropas. 
O regresso dos militares à vida civil e a consequente falta de emprego, trouxe a necessidade de 
verem reconhecida a formação especializada, assim como as aprendizagens realizadas em outros 
contextos, como factor fundamental para o prosseguimento dos estudos. Outro momento ocorre na 
década de sessenta, no Canadá, e remete para movimentos feministas na reivindicação da 
valorização das aprendizagens decorrentes do trabalho doméstico, no âmbito do prosseguimento 
dos estudos a nível universitário. Segundo Cavaco (2008), estas práticas surgiram de motivações 
das pessoas, com orientações humanistas muito acentuadas, contudo constituem casos localizados 
que não tiveram “nem grande visibilidade social nem permitiram a posterior disseminação” (p.86). 
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A importância atribuída à experiência nos processos de aprendizagem e a consequente 
valorização de que as “pessoas aprendem com a experiência”, ocorre efectivamente muito antes da 
sua afirmação e do desenvolvimento de práticas de reconhecimento de adquiridos experienciais. Do 
ponto de vista teórico a valorização das experiências, formais e informais, como fontes legítimas de 
saber, já existia nos anos 50, 60 e 70. Todavia, o seu reconhecimento efectivo, enquanto prática 
educativa e o desenvolvimento de práticas de reconhecimento e validação de adquiridos 
experienciais, surgiu apenas mais tarde, no final dos anos 90. De forma muito clara, o movimento de 
Educação Permanente, ao admitir os diferentes momentos experienciais do sujeito e as diversas 
situações de vida como contextos de aprendizagem, veio constituir-se como um embrião do 
reconhecimento de adquiridos experienciais. Para além deste factor, também a valorização da 
educação não formal e o emergir do movimento das histórias de vida, enquanto formas de pensar o 
processo educativo, contribuíram de um modo determinante para a emergência de práticas de 
reconhecimento de adquiridos experienciais e para a consequente visibilidade social que 
alcançaram ao longo dos últimos anos. 

 
2.1. Aprendizagem e Experiência 

 
O reconhecimento da importância da experiência nos processos de aprendizagem, 

subentende uma percepção da experiência como um processo interno ao sujeito e que ocorre ao 
longo de toda a sua vida, quer no âmbito das suas trajectórias pessoais, sociais e profissionais, quer 
no contacto com uma pluralidade de contextos com os quais o sujeito se vai relacionando. 

É através da experiência que o sujeito aprende, que se relaciona com o mundo, num 
processo de construção de uma visão de si, das relações e da realidade que o envolve, estando no 
centro de toda a reestruturação das suas acções e pensamentos. Canário (2008, p.110) reforça esta 
ideia, ao salientar que para além do carácter de continuidade da experiência, a mesma constitui-se, 
para o sujeito, como um “processo da sua auto-construção como pessoa”. Carmen Cavaco (2009, 
p.472), salienta ainda o carácter dinâmico da experiência, ao afirmar que a experiência “é 
questionada e alterada em função das novas situações vivenciais, o que permite a evolução do 
indivíduo e dá origem a um processo de formação ao longo da vida”.  

Segundo Dominicé (1989, citado em Pires, 2002), para que a experiência se transforme 
numa aprendizagem efectiva, tem de ser construída e reflectida. A experiência “não existe per si” e 
não é um “acto bruto”, estando intrinsecamente relacionada com o contexto onde o sujeito vive. É 
igualmente necessário um trabalho cognitivo por parte do indivíduo, que contemple uma atribuição 
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de sentido às novas experiências, com recurso às suas dimensões pessoais, culturais e sociais. Ao 
“atribuir sentido a uma realidade complexa” e em constante alteração, o sujeito torna a sua 
experiência o ponto de partida do processo de formação (Barth, 1996, citado em Canário, 2008, 
p.110). Dominicé (1989, citado em Cavaco, 2008), realça igualmente a importância da experiência 
no processo de aprendizagem do indivíduo, ao afirmar que “nem toda a experiência resulta 
necessariamente numa aprendizagem, mas a experiência constitui, ela própria um potencial de 
aprendizagem” (p.475). 

Estamos perante uma nova concepção de aprendizagem, uma aprendizagem realizada 
através da experiência, a partir de situações que decorrem ao longo de toda a vida. Esta 
perspectiva implica que a centralidade do processo de aprendizagem seja colocada no sujeito que 
aprende e realça a sua responsabilização num processo de auto-construção. 

Assiste-se a uma valorização, quer da experiência anterior e da dimensão da história de 
vida do sujeito, quer do meio social e cultural onde o sujeito se situa, identificados por John Dewey, 
(1960, citado por Cavaco, 2008, p.472) como dois princípios fundamentais para se poder falar de 
uma experiência educativa: o princípio da continuidade e o princípio da interacção. De acordo com 
Cavaco (2008), estes princípios poderão ser caracterizados como: 

 

 “(…) constituintes da experiência e interdependentes. O princípio da continuidade significa 

que cada nova experiência tem em conta as experiências anteriores e enriquece as 

experiências seguintes. A continuidade da experiência é fundamental para a sobrevivência. A 

continuidade permite a adaptação do homem ao seu meio, quanto mais experiências 

desenvolve mais recursos terá para viver situações futuras. (…) O princípio da interacção 

apoia-se no facto da experiência resultar de uma simbiose entre os estados internos do 

organismo (necessidades, valores, expectativas) e as condições do meio social e físico, num 

determinado momento” (p.473). 

 
Cavaco (2008) vai mais longe, ao defender que na ausência do princípio continuidade “a 

experiência cristaliza-se e dificulta o surgimento de outras experiências” (p.475). 
No campo da educação e formação de adultos, os saberes adquiridos por via experiencial, 

assumiram efectivamente uma importância extrema. Canário (2008, p.111) realça o seu papel de 
“âncora” no que refere à produção de novos saberes, caracterizando a transformação da 
experiência em saber, através da articulação entre “uma lógica de continuidade” e uma “lógica de 
ruptura”. O autor defende que só aprendemos em continuidade com o património experiencial 
anterior e estabelecendo rupturas com as experiências vividas (Canário, 2008, p.136). A ruptura 
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surge pela reflexão crítica e a consciencialização acerca das competências adquiridas pela 
experiência, em cada momento da sua vida, que permite ao sujeito que aprende compreender o 
sentido das mesmas, promovendo o processo de formação experiencial (Cavaco, 2002). Tal 
referência vai ao encontro da ideia de Pires (2007, p.11), que salienta que “o saber resulta do 
confronto e da transformação da experiência”. O sujeito adquire assim a competência de aprender a 
aprender com a experiência, elemento fundamental nas práticas de reconhecimento de adquiridos 
experienciais, que se traduziram numa das poucas práticas recentes que encara o adulto como o 
principal agente do seu percurso formativo. 

 

2.2. A emergência das práticas de reconhecimento de adquiridos experienciais numa 
perspectiva de Aprendizagem ao Longo da Vida 

 
Se por um lado, as práticas de reconhecimento das aprendizagens adquiridas por vias 

experienciais tiveram os seus primeiros esboços nos episódios que decorreram no período pós-
guerra; por outro, não podemos deixar de referir três factores educativos que proporcionaram 
condições para tornar o reconhecimento de adquiridos uma prática com visibilidade social, foram 
eles: o “movimento de educação permanente”, o “movimento das histórias de vida” e o “movimento 
de valorização da educação não formal”. 

O primeiro factor, remete para a influência dos princípios subjacentes ao movimento de 
Educação Permanente, que tornam possível encarar as experiências que ocorre ao longo da vida 
como ponto de partida para processos de formação, superando a exclusividade do modelo escolar. 
Relativamente ao segundo factor, a abordagem biográfica, permitiu a valorização da reflexão sobre 
o processo de formação, de acordo com uma lógica que “implica um olhar retrospectivo” sobre a 
realidade e percurso anterior, encarando o adulto como principal recurso da sua formação e 
evitando o “erro de pretender ensinar às pessoas coisas que elas já sabem”. Rui Canário (2008), 
reforça esta ideia ao afirmar que: 

 

“A prática do reconhecimento de adquiridos experienciais tem como fundamento não apenas 

nem sobretudo, a cumulatividade das experiências vividas, mas a capacidade do sujeito para 

as tirar e reelaborar, integrando-as como saberes susceptíveis de serem transferidos para 

outras situações, integrando-as na unidade global que representa o processo de 

autoconstrução da pessoa” (Canário, p.112).  
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Por último, de salientar igualmente o movimento da valorização da educação não formal, 
que mostrou as “potencialidades educativas de situações pouco ou nada estruturadas” (Cavaco, 
2008, p.441), sendo nestas experiências que ocorre a maior parte das aprendizagens dos sujeitos. 

Após um período de alguma letargia associada às práticas de reconhecimento de 
adquiridos experienciais, foi no Livro Branco da Educação e Formação (1995) e consequentemente 
com a V Conferência Internacional, que decorreu em 1997, sob a tutela da UNESCO, que voltou a 
falar-se novamente neste processo. Enquadrado na perspectiva da Aprendizagem ao Longo da 
Vida, as práticas de reconhecimento dos adquiridos experienciais passam a estar na agenda política 
educativa da União Europeia. Em Portugal, consubstancia-se na década de 90, com a criação do 
SNCP (Sistema Nacional de Certificação Profissional), que tinha como finalidade máxima e 
objectivo de actuação implementar a certificação de profissionais e trabalhadores activos, por 
diversas vias de qualificação: formação, experiência profissional ou equivalência a títulos obtidos em 
outros países (Pires, 2002). Mais tarde, com a consolidação da ANEFA e com o Sistema Nacional 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, assiste-se a uma valorização da 
experiência, considerada como fonte legítima de saber e reconhece-se a importância das 
aprendizagens adquiridas por esta via. O grande desafio que se coloca é efectivamente na 
apropriação de metodologias e instrumentos que permitam operacionalizar de forma coerente os 
pressupostos inerentes a estas novas práticas. Carmen Cavaco (2008) refere: 

 

“O RVCC é uma prática social em emergência, baseada em pressupostos e metodologias 

inovadoras e que assentam numa nova concepção do saber, o que torna o processo difícil de 

entender, porque exige a construção e percepção da importância e legitimidade de outras 

referências, opostas ao modelo escolar, e que não são baseadas na transmissão do saber, 

mas na identificação e formalização do saber construído através de processos experienciais” 

(p.451). 
 

No quadro das políticas assentes na perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
reconhecimento de adquiridos experienciais passa a ocupar lugar central, actuando como uma 
estratégia ao serviço de uma política de gestão de recursos humanos e de desenvolvimento 
económico. De acordo com Canário (2006a), podemos encontrar vários factores, associados a uma 
grande evolução no mundo do trabalho, que contribuíram para esta crescente visibilidade social de 
políticas e práticas de reconhecimento, submissas a uma lógica de gestão de recursos humanos, 
são eles: “a crescente mobilidade profissional”, a “mudança da natureza dos diplomas escolares” e 
o “triunfo da noção de competência, como referencial de formação” (p.40). Estes conceitos serão 



32 
 
 

desenvolvidos mais à frente, quando nos centrarmos nas questões associadas à formação 
profissional e à sua relação com o mundo do trabalho. 

A prática de reconhecimento de adquiridos passa a ter como finalidade máxima a 
conclusão ou prosseguimento dos estudos, sob a noção de responsabilização individual, para 
acesso ao emprego e formação profissional, sofrendo uma influência clara, quer dos pressupostos 
inerentes à perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida, quer de factores associados à relação 
da formação de adultos com o mundo do trabalho. Segundo Cavaco (2008, p.87), as práticas de 
reconhecimento são usadas como “estratégia que permite um reposicionamento do indivíduo na 
sociedade, nomeadamente no mercado de trabalho”, vislumbrando-se claramente “um novo 
entendimento das práticas de reconhecimento de adquiridos”. 

Assistimos a uma evolução do campo da educação de adultos, onde de uma lógica de 
emancipação, baseada no “aprender a ser” e na construção da pessoa, que se vislumbrava nas 
primeiras práticas, passamos para uma “orientação educativa funcionalmente subordinada à 
produção de indivíduos definidos pelas suas capacidades de produtividade, de competição e de 
consumo” (Canário, 2006a, p.35), que teve um impacto efectivo também no que se refere às 
práticas de reconhecimento de adquiridos. Há uma lógica de certificação, de responsabilização 
individual, de instrumentalização do indivíduo para as necessidades do mercado, numa perspectiva 
que olha o indivíduo como “empresário de si mesmo”, que não se compadece, em nada, com uma 
lógica humanista, de valorização e emancipação da pessoa, que se encontra subjacente às 
metodologias do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.  

Rui Canário (2006a, p.36) alerta para este paradoxo num texto argumentativo que elabora 
para uma conferência, presente na seguinte afirmação: “(…) a enfatização actual dos procedimentos 

de reconhecimento dos adquiridos experienciais é tributária de uma inspiração humanista que é 
contrariada pelas políticas e práticas que a concretizaram”, reconhecendo que “a contradição entre 
métodos e finalidades constitui o cerne da ambiguidade que define a situação paradoxal” (p.45). 

Embora num quadro de alguma tensão, é indubitável que as práticas de reconhecimento 
de adquiridos experienciais são alvo de grande projecção social, vislumbradas como eixo central 
das políticas de “Aprendizagem ao Longo da Vida”, nomeadamente por intermédio dos processos 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Numa lógica de gestão de recursos 
humanos, orientada para a produção de “vantagens competitivas”, encontra-se nestes processos 
uma solução válida para os problemas sociais, educativos e económicos do país, com vista ao 
alcance dos imperativos da coesão social, empregabilidade, responsabilidade individual e 
racionalidade económica. Não obstante, a força destas políticas e o seu impacto social, são 
igualmente sustentados pela emergência de uma evolução e constante valorização do domínio da 
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formação profissional contínua, num percurso paralelo, que se situa de uma educação livre e 
democrática, da valorização do desenvolvimento pessoal e social, até uma educação orientada para 
uma lógica de competitividade e da qualificação de recursos humanos. 

 

3. Formação Profissional e o Mundo do Trabalho 
 

À semelhança do percurso evolutivo das práticas de reconhecimento de adquiridos pela 
via experiencial, também a formação profissional contínua ganhou um lugar central nas sociedades 
contemporâneas, orientadas por uma “educação pública enquanto instrumento de produção de 
capital humano funcionalmente adaptada às exigências do crescimento económico e da 
competitividade” (Lima, 2005, p.45). Se após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, e 
em função do processo de escolarização do sector da educação de adultos, a formação profissional 
contínua, tendeu a “ser assumida como uma via autónoma e paralela face à educação e à formação 
geral” (Lima, 2005, p.41), actualmente a formação apresenta-se como uma prática educativa 
dominante nos discursos políticos, vista como solução para qualquer problema que se apresente. 
Suportada pela Teoria do Capital Humano, onde a qualificação se encontra claramente associada a 
uma maior empregabilidade e produtividade económica, a formação profissional é tida como um 
bem elementar para o êxito e para a riqueza do país. Estamos perante uma forma de conceber a 
formação e a sua relação com o trabalho, baseada em critérios associados ao aumento da 
competitividade da economia nacional, e que coloca igualmente no centro a questão do combate ao 
desemprego e da exclusão social (Alves, 2007). 

Sobre este assunto, Canário (2008) refere estarmos perante um excesso de expectativas 
quanto às potencialidades da formação. Embora os contributos da sociologia (por exemplo, Boudon, 
1973, citado por Canário, 2008, p.39) salientem a “inexistência de uma relação directa e linear entre 
o mundo da formação e o mundo do trabalho”, e paralelamente surjam evidências empíricas sobre o 
crescente volume de desemprego (acompanhado por uma acentuação das desigualdades sociais) e 
o aumento da escolarização e formação, o que é certo é que a formação permanece, em termos 
discursivos, como um instrumento elementar na promoção de emprego e na mobilidade social. 
Assiste-se a uma valorização do lema formar, que permite enaltecer o mito assinalado por Ferry 
(1983, p.31), ao afirmar: 

 

“(…) a formação impôs-se como uma espécie de “resposta a todas as interrogações, a todas 

as perturbações, a todas as angústias e dos grupos desorientados e sacudidos por um mundo 

em constante  mutação e, ainda por  cima  desestabilizados pela  crise económica” (citado por 
Canário, 2008, p.39). 
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Se por um lado a formação profissional contínua se alimenta deste mito, marcado de uma 
fase de euforia, por outro tem, na sua base uma dimensão tecnicista presa ao modelo escolar, que 
leva a um crescente sentimento de desilusão. Assistimos a uma explosão da oferta de formação 
profissional contínua, sob uma modalidade escolarizada, que se entende como ineficaz, ao 
contemplarmos a sua preocupação meramente técnica. Sobre esta dualidade, Canário (2008, p.40) 
refere que a “ineficácia está associada à persistência de modalidades escolarizadas de formação, 
consubstanciada numa lógica cumulativa de “acções” de formação que tem subjacente uma 
perspectiva instrumental e adaptativa”. A formação profissional desenvolvida segundo uma lógica de 
“mercado” e “escolarizada”, não valoriza nem reconhece os conhecimentos adquiridos por 
modalidades educativas que se diferenciam do saber formal, e defende uma educação que em nada 
considera uma atitude crítica e emancipatória. Carmen Cavaco (2008) reforça esta ideia ao afirmar 
que a formação profissional “incide no ajustamento e adaptação funcional às exigências do mercado 
de trabalho e considera ultrapassada e desajustada a necessidade de se apostar numa educação 
problematizadora” (p.118). 

Estas perspectivas desprezam uma concepção do ser-humano baseado na sua dimensão 
pessoal e social e entendem o sujeito como entidade “programável”. Abdicam igualmente da 
personalidade e da experiência do sujeito, num cenário que tende a racionalizar a formação e a 
atribuir-lhe um carácter de “previsibilidade e linearidade causal” (Canário, 2008, p.41). Ao 
fundamentar o processo formativo como um momento de ensino e aprendizagem técnica, que 
pretende capacitar o ser humano, a formação profissional contínua distancia-se do seu objectivo 
principal, a promoção da mudança e a resolução de problemas. 

No que se refere esta lógica existente entre o mundo do trabalho e a formação, Correia 
(1997), refere que é fundamental considerar novos modos de encarar a formação. É necessário 
articular entre os saberes formais e informais, considerando que as aprendizagens formais ganham 
sentido com a experiência, e que por sua vez as experiências adquirem igualmente sentido com as 
aprendizagens formais. O autor defende que os novos modelos de formação devem assegurar que 
o “núcleo estruturador da formação” se referencie “mais nas experiências do que nas carências”. 
Também Canário (2008) salienta a necessidade de se evoluir de uma lógica dominante das 
“necessidades”, para uma lógica dos “adquiridos”, admitindo o adulto como o principal sujeito da sua 
formação. 

O desenvolvimento de modelos de formação centrados na “experiencialidade”, e de 
acordo com uma perspectiva “expressiva e emancipatória”, valorizam um modelo que vai para além 
das questões “técnicas e adaptativas” da formação. Defendem um trabalho da formação que realça 
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a importância das “histórias experienciais”, procurando “desenvolver mecanismos de escuta e de 
interpretação das experiências passadas e dos saberes a elas associados para promover uma 
rearticulação e recontextualização que as projecte no futuro” (Correia, 1997, p.37). Ou seja, a 
formação deve reconhecer os saberes experienciais e tentar “reabilitá-los”, num processo que não 
se define pela sua adequabilidade aos saberes formais e transmissão de conhecimentos, mas pela 
possibilidade do indivíduo os reconhecer e atribuir-lhes um sentido. Desta forma, o trabalho da 
formação experiencial, deve permitir ao sujeito incorporar os saberes produzidos pelas experiências 
de formação no seu património experiencial, numa lógica a que Correia (Correia, 1997) define de 
“reapropriação da formatividade”. 

 
3.1. Lógica de incerteza na relação entre formação e mundo do trabalho 

 
A relação entre formação profissional e mundo do trabalho, não constitui uma novidade, 

sendo marcada nos últimos anos pelas rápidas mutações sociais, económicas e em contextos 
profissionais, originando uma nova concepção desta relação, que deixa de estar centrada em 
critérios de previsibilidade, e passa para “um outro tipo de relação, marcada pela incerteza” 
(Canário, 2000, p.128). Se em períodos anteriores foi possível transferir de forma quase automática 
as aprendizagens adquiridas no decorrer da formação para o contexto de trabalho, actualmente 
confrontamo-nos com uma impossibilidade de cumprir este desígnio. Existe hoje, e intensificado nos 
últimos anos, um mundo marcado por um acentuado fenómeno de mobilidade profissional, que 
sustenta a emergência do carácter de incerteza presente nesta nova relação entre formação 
profissional e mundo do trabalho.  

O conceito de mobilidade profissional remete para a instabilidade actual presente em 
qualquer posto de trabalho e no que se refere aos saberes necessários para o exercício de uma 
determinada função. Se, tradicionalmente, a formação inicial era condição essencial para o ingresso 
no mercado de trabalho, estável e duradouro, no mundo actual “as pessoas já não aprendem uma 
profissão”. Neste âmbito, será agora mais relevante falar-se numa concepção de aprendizagem e 
desenvolvimento de actividades em contexto laboral, num quadro que permite pensar na noção de 
“trajectória profissional” e de “percurso de formação” (Canário, 2000, p.129).  

São diversas as alterações e mudanças que se verificam ao longo do percurso de vida de 
um profissional, marcado pela criação da sua própria trajectória. Esta, grande parte das vezes, 
composta por inúmeras aprendizagens, reconversões profissionais, mudança de qualificações e 
construção de competências. A ideia de percurso de formação surge agregada ao conceito de 
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trajectória profissional, no sentido em que “cada pessoa e cada profissional torna-se o sujeito da sua 
própria formação”. É ao longo da sua trajectória que o profissional constitui um processo com 
sentido educativo, articulado e sustentado com o seu percurso, “deixando de encarar a formação 
como um somatório de momentos formais”. Como afirma Bogard (1991, citado por Canário, 2008, 
p.43), “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”. 

Para além do fenómeno da intensificação da mobilidade profissional, também “a rápida 
obsolescência da informação e as mutações verificadas ao nível das organizações de trabalho” 
constituem factores que sustentam esta relação de incerteza entre a formação profissional contínua 
e mundo do trabalho (Canário, 2000, p.129).  

Ao contrário do que se verificava anteriormente, estamos perante um crescimento 
constante do volume e da diversidade da informação disponível, resultando numa rápida 
obsolescência da informação. Deste modo, torna-se fundamental que os sistemas de formação 
considerem este quadro de constante mutação e evolução da informação, rompendo com uma 
lógica de acumulação de informação que rapidamente se vê desvalorizada. Valoriza-se um 
processo educativo que privilegie a prática de pesquisa e promoção de competências estratégicas 
que permitam criar novos saberes. 

O terceiro fenómeno remete para o processo de mudança inerente às organizações de 
trabalho. Até há bem pouco tempo as organizações mantiveram como referência, um modelo 
hierarquizado e orientado para a produção em quantidade, que orientava quer o seu funcionamento, 
quer as relações de trabalho. Actualmente assiste-se a uma “passagem de uma lógica de “castelo” 
a uma lógica de “rede” (Butera, 1991, citado em Canário, 2000, p.132), onde o trabalho segmentado 
dá lugar a um modelo horizontal e a uma valorização do trabalho em equipa. O papel do trabalhador 
ganha uma nova dimensão, na medida em que passa a estar integrado em dimensões colectivas de 
trabalho, visando o alcance de objectivos organizacionais. Surge uma nova forma de entender a 
organização, orientada, segundo Canário, de “uma cultura de dependência e de execução para uma 
cultura de interacção e de resolução de problemas” (Canário, 2000, p.132). 

Com as evoluções que se fazem sentir, surge a necessidade premente de se passar a 
considerar como pertinente o desenvolvimento de percursos formativos e trajectórias profissionais 
longe de uma lógica meramente instrumental e sem significado, dando ênfase a características que 
ultrapassam o domínio dos saberes e do saber-fazer.  

De acordo com Correia (2005, p.65) estas transformações e novos modos de pensar as 
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organizações e o trabalho, permitem não só um olhar distinto sobre o trabalhador, como “reforçam a 
tendência para que a formação não seja encarada apenas como uma instância de adaptação à 
mudança técnica do trabalho”. Ao admitir que um sistema de trabalho depende em grande parte das 
qualidades da organização e da densidade das redes de relações que ela promove, reduzindo a 
influência das operações elementares, o mesmo autor refere que é fundamental pensar numa 
organização distinta para a formação. Um trabalho de formação que não se ocupe somente das 
qualidades dos indivíduos, como também da qualificação das organizações, isto é, uma formação 
que não vise “transformar os indivíduos para os adaptar ao trabalho, mas a transformação do 
próprio contexto de trabalho”. Desta forma, e numa “abordagem qualificante das organizações” e 
para que os colectivos de trabalho sejam qualificantes, Correia (1997, p.34), salienta a necessidade 
de se prestar uma “atenção acrescida ao informal, às situações imprevistas, aos diálogos invisíveis 
dos saberes, aos espaços e aos tempos simbólicos que estruturam a formação mesmo quando não 
estão presentes na sua materialidade”. 

Se por um lado as potencialidades formativas dos contextos de trabalho, as competências 
adquiridas em determinadas funções e as experiências vividas enquanto trabalhador se constituem 
enquanto veículos para um profissional de excelência; por outro, as experiências prévias ao 
desempenho profissional e as características pessoais do sujeito (no domínio do saber-ser), têm 
agora um lugar de eleição no mercado de trabalho (Canário, 2008). No que se refere a esta 
valorização de um sujeito com duplas características, Pires (1995) afirma que a formação tem um 
papel determinante ao longo da vida profissional do indivíduo, não podendo, contudo, entender a 
qualificação escolar e profissional específica como suficientes. É fundamental a valorização de 
saberes de outra natureza, que contemplem o saber-fazer, mas que vão mais longe ao 
considerarem o saber-ser ou saber-estar. 

Contrapondo a perspectiva de conceber a formação suportada pela Teoria do Capital 
Humano, que deixa claras dúvidas quando olhamos para o crescente volume do desemprego e 
instabilidade do tecido empresarial, Pires (1995), sugere uma orientação em torno do 
desenvolvimento profissional e pessoal, onde o percurso formativo é apenas um elemento de 
desenvolvimento profissional e onde a sua trajectória pessoal ganha um peso determinante no 
sentido e significado que o indivíduo atribui à formação. Uma perspectiva de conceber a formação 
profissional contínua, longe de um modelo que vê a formação “funcionalmente subordinada à 
produção dos indivíduos definidos pelas suas capacidades de produtividade, de competição e de 
consumo” (Canário, 2006a, p.35).  
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3.2. Da qualificação à competência no campo da Formação Profissional Contínua 
 
O termo qualificação é aqui entendido como um processo que está relacionado com a 

aquisição e certificação de saberes, particularmente obtidos por via escolar. Este conceito, do 
domínio do saber formal, do “universo dos títulos, diplomas e graus”, difere da noção de 
competência, que, como refere Lise Demailly (1987, citada por Canário, 2008, p.46), remete para 
“um não-sei-quê através do qual a qualificação se torna eficiente e se actualiza numa situação de 
trabalho”. Assim, se por um lado as qualificações se adquirem por um processo de carácter 
cumulativo, por outro, e em contrapartida, as competências, só podem ser produzidas num 
determinado contexto, a partir da experiência de trabalho. De acordo com Canário (2008, p.46) “é 
isto que explica o facto de a sabedoria, prévia ao exercício profissional (ou seja, a qualificação), não 
ser um garante de competência”.  

Nesta perspectiva, a qualificação, que tradicionalmente determinaria o acesso ao trabalho, 
surge como insuficiente para fazer frente aos desafios do mercado. Se é certo que vivemos uma 
situação de facilidade no acesso a percursos escolares longos e de massificação do ensino 
superior, o que leva à consequente desvalorização de diplomas escolares, também é claro que esta 
qualificação escolar ou formação profissional específica já não é suficiente para determinar o 
acesso ao emprego e o percurso profissional do sujeito. Correia (1997, p.25), defende esta 
perspectiva ao afirmar que “a organização da formação já não garante a chamada entrada na vida 
activa (…), já não estabelece ou assegura uma passagem mais ou menos longa de uma situação de 
formação para um emprego estável”, realçando, no entanto, que mesma tende a instituir e a 
“naturalizar” a instabilidade e a flexibilidade” em situações de emprego.  

Quer devido às mudanças nas organizações, quer pelas alterações tecnológicas e o 
crescente acesso à informação, vivemos hoje numa situação em que há que valorizar 
características que vão para além da qualificação e olhar para o processo formativo como algo que 
ocorre ao longo de toda a vida do sujeito. De acordo com esta nova relação com o mundo do 
trabalho, aos trabalhadores é agora necessário que adquiram competências que lhes permitam 
integrar ou adaptar-se a um mercado de trabalho cada vez mais “desregulado”, desenvolvendo 
igualmente “capacidades de empregabilidade vendáveis no mercado de trabalho, (…) 
características de indivíduos flexíveis e “capazes de se deslocar entre empregos” (Alves, 2007, 
p.62). 

Estes novos modos de pensar e organizar o mundo do trabalho decorrentes de mudanças 
sociais, económicas, organizacionais e políticas mais recentes, levam a que, a par do que sucede 
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ao nível da prática de reconhecimento de adquiridos por via experiencial, seja igualmente pertinente 
falar-se na noção de competência no campo da formação profissional contínua. 

O conceito de competência tem inúmeras definições, em função do seu uso social e área 
científica a que se refere. Associado ao mundo laboral e às áreas empresariais, surge no âmbito 
das Ciências da Educação como uma trilogia de saberes ligados a três domínios: o saber-saber, o 
saber-fazer e o saber-estar (Gillet, 1991, citado por Pires, 2002, p.278). A competência encerra em 
si mais do que uma lógica de armazenamento de informação e de aquisição de saberes, uma 
“capacidade de mobilizar de modo eficaz, em determinados contextos, um conjunto de 
conhecimentos, de capacidades e de atitudes comportamentais” (Cavaco, 2008, p.466), que não 
dispensa as capacidades cognitivas e a confiança e validade destes recursos. Pires (2002, p.279), 
coloca em evidência esta relação entre recursos e acção, ao referir que: “as competências 
mobilizam os recursos cognitivos tendo como objectivo a resolução de determinados problemas que 
podem ocorrer quer na vida profissional, quer na vida pessoal”. 

Estando perante um fenómeno que apela à capacidade de mobilizar um conjunto de 
saberes na resolução de problemas, está igualmente a considerar-se um conceito que não pode ser 
visto de acordo com um critério de universalidade e independente dos sujeitos e dos contextos. 
Segundo Boterf, 1994, a competência “só existe em acto, em situação, exerce-se num contexto 
particular, é contingente” (Boterf, 1994, p.20, citado por Pires, 2002). 

Confrontamo-nos actualmente com uma lógica que assenta no fenómeno de mobilidade 
profissional, na mudança dos modelos vigentes nas organizações, na responsabilidade do indivíduo 
para a gestão individual de uma carreira profissional e numa cultura de resolução de problemas. 
Estes novos factores que caracterizam a relação actual entre formação e mundo do trabalho, 
subentendem uma sociedade que valoriza e promove a noção de competências, quer de carácter 
específico, quer transversal, que se tornaram essenciais para responder às necessidades actuais 
que decorreram destas alterações. Estamos perante uma perspectiva que ultrapassa a questão da 
valorização da qualificação como elemento central para um qualquer cargo profissional e realça os 
saberes adquiridos pela via da experiência e a capacidade do indivíduo de mobilizar recursos para a 
resolução de problemas, isto é, as suas competências. 
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Capítulo II 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

DA PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 
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Neste capítulo pretende apresentar-se o trabalho de projecto desenvolvido no âmbito da 
prática profissional da autora. O projecto decorre da curiosidade e da observação diária 
relativamente ao funcionamento e diversas características que se integram nas políticas de 
certificação e formação de adultos existentes na instituição em causa, que levou à “expressão de 

uma vontade” de mudança. De acordo com Guerra (2002, p.119), a metodologia de projecto 
constitui “um instrumento que permite, simultaneamente, uma maior compreensão da realidade e 
uma maior eficácia dos meios e técnicas de intervenção”. Considerou-se por isso, como a 
metodologia mais ajustada às necessidades e objectivos do presente trabalho. 

Com base numa caracterização e diagnósticos efectuados, a metodologia de projecto 
pretende efectivamente uma transformação do real, baseando-se num conjunto de procedimentos 
“numa ordem lógica de operações sequentes” (Guerra, 2002, p.119). Na realidade associada à 
certificação e formação da população-alvo da instituição em estudo, existem determinados 
contextos e situações que revelam necessidade de uma intervenção com vista à produção de uma 
mudança. A metodologia de projecto, permite não só uma previsão e imagem antecipada desta 
mudança, como também um acompanhamento intelectual da mesma, emergindo como “uma forma 
eficaz e activa de o fazer” (Guerra, 2002, p.125). 

 
Numa fase inicial do projecto, procedeu-se a uma tentativa premente de conhecer a 

realidade em causa, no sentido de se identificar quais os problemas, as dificuldades, os recursos e 
condições, bem como quais os campos e as dimensões a intervir. Segundo Guerra (2002, p.131), 
“(…) não é possível formular uma intervenção sem uma boa colheita de informação, levada a cabo a 
partir de fontes de informação diversificada”. Desta forma, considerou-se o período de recolha 
intensa de informação e consequente identificação dos problemas sobre os quais se pretende 
intervir, como uma fase indispensável à eficácia deste projecto, garantindo a “adequabilidade das 
respostas às necessidades locais”. Evitou-se uma atitude de parcialidade, ao assumir um 
levantamento não funcionalista, numa lógica que encara a realidade como algo que “tem 
vulnerabilidades mas também potencialidades de desenvolvimento” (Guerra, 2002, p.131).  

 
A informação recolhida e analisada na instituição, no que se refere às diferentes valências 

em estudo, visou a elaboração do diagnóstico, a partir do qual se fundamenta e desenvolve este 
projecto. 
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1. Problemática e pressupostos do Estudo 
 
O desenvolvimento de todo este trabalho de projecto tem como orientadores alguns 

pressupostos teóricos, que influenciam de forma determinante o modo como se analisa e interpreta 
a informação recolhida e a realidade em causa. Explicam-se aqui uma série de factores e marcos 
teóricos que, por um lado, se relacionam directamente com a problemática do estudo e, por outro, 
reforçam a sua pertinência. 

Enquadrado no campo das políticas públicas de educação e formação de adultos em 
Portugal, este projecto considera um contexto histórico actual em que prevalece a perspectiva da 
Aprendizagem ao Longo da Vida. Defende-se uma visão que diferencia claramente o movimento de 
Educação Permanente desta perspectiva actual, quer no âmbito dos pressupostos, quer no que se 
refere aos valores que estes subentendem. Se por um lado o movimento de Educação Permanente 
defende a educação como um processo de “aprender a ser”, baseado na pessoa como sujeito da 
sua formação e na crítica ao modelo escolar; por outro lado, a perspectiva da Aprendizagem ao 
Longo da Vida apresenta uma lógica de “subordinação funcional das políticas de educação e 
formação à racionalidade económica dominante” (Canário, 2001, p.195), num processo que 
subverte os princípios que estiveram na sua origem. 

Longe dos princípios que emergiram nos anos 70, a perspectiva da Aprendizagem ao Longo 
da Vida, privilegia a educação como um dever, numa óptica de responsabilidade individual e “gestão 
de si”, inserida num discurso político que defende a qualificação como meio de promover a 
competitividade e a empregabilidade. Estamos perante um cenário inspirado na Teoria do Capital 
Humano, com uma visão do campo da educação de adultos como instrumento para assegurar o 
desenvolvimento económico. Neste projecto assume-se que esta relação linear não existe, uma vez 
que nas últimas décadas se tornou evidente que “o aumento generalizado das qualificações 
escolares é concomitante com o crescimento do desemprego como fenómeno estrutural de 
massas”, levando ainda ao agravamento das desigualdades e da “exclusão social” (Canário, 2005, 
p.1-2, citado em Cavaco, 2008, p.16). É neste contexto de responsabilização individual e de 
construção do percurso formativo por cada sujeito, que parece fundamental proporcionar uma 
reflexão sobre as práticas educativas disponíveis, e que surgem actualmente como ofertas de 
grande visibilidade social, visando a qualificação escolar e profissional dos indivíduos.  

Outro dos pressupostos que orienta este projecto, remete para a questão da valorização da 
experiência como processo educativo, que ocorre ao longo de toda a vida dos sujeitos. Assiste-se à 
“revalorização epistemológica da experiência” (Desmarrais e Pilon, 1996, citados por Canário, 2008, 
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p.116) que coloca em causa as aprendizagens formais como únicos percursos válidos de aquisição 
de saberes. O reconhecimento de adquiridos pela via da experiência, enfatiza as modalidades de 
educação não formal e informal, e constitui efectivamente, um progresso significativo no campo da 
educação e formação de adultos. No entanto, se por um lado se pretendeu implementar uma notória 
ruptura com o modelo escolar, salienta-se que a forte adesão dos sujeitos a este processo, levou a 
uma tendência a escolarizar esta prática, imprimindo-lhe um modelo de trabalho que em nada se 
prende com os princípios da corrente das histórias de vida.  

No presente trabalho admite que o processo de reconhecimento de competências surge 
como uma oferta indispensável à qualificação dos adultos, tendo por base uma corrente humanista, 
de valorização da pessoa e dos saberes de que esta é portadora. No entanto, subentende um 
pesado contributo das perspectivas de educação de adultos actuais e do discurso social e político 
de que é alvo, sobrevalorizando uma lógica de gestão de recursos humanos, de emprego e de 
desenvolvimento económico. Canário (2006a, p.35) refere que assistimos ao facto da “inspiração 
humanista estar associada a políticas e práticas de formação que contrariam essa inspiração 
fundadora”. Estamos claramente a correr o risco da subversão de todo o sistema anteriormente 
implementado, pervertendo toda a filosofia do processo.  

Embora válido para qualquer intenção de prosseguimento de estudos, actualmente é 
visível uma postura de desvalorização do diploma com equivalência escolar e/ou profissional que o 
sistema disponibiliza. O problema da credibilização constitui uma problemática actual e que parece 
resultar da massificação deste processo e da consequente falta de atenção à formação dos técnicos 
que desenvolvem a sua actividade neste campo. A tendência de olhar para o RVCC como uma 
panaceia para todos os problemas associados à sub-qualificação da população activa, e a pressão 
exercida em função das metas a atingir, trouxe para o processo a desvalorização do diploma obtido 
com a certificação e finalização do processo. A este respeito, Pires (2007) reforça que “a utilidade 
social da validação/acreditação depende fortemente da legitimidade do sistema e do seu 
reconhecimento social”. É neste contexto paradoxal, de desvalorização social do diploma, de 
escolarização do processo e de enfoque na qualificação da população como meio de promover a 
empregabilidade, que se considera indispensável, quer a análise das metodologias utilizadas nestes 
processos, quer a reflexão sobre a sua pertinência no contexto social actual, bem como sobre o seu 
papel enquanto instrumento de progressão profissional junto da população-alvo deste projecto. 

O terceiro pressuposto que orienta este trabalho, remete para a questão de se assistir a 
uma valorização das competências em detrimento da qualificação, devido, em particular, às 
alterações evidentes no que se refere ao sistema educativo, económico e produtivo. Num quadro de 
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mobilidade social, de alteração da estrutura e funcionamento das organizações e onde a informação 
se torna rapidamente obsoleta, o domínio do saber formal já não é suficiente. As exigências 
deslocam-se para a capacidade de saber mobilizar os recursos adquiridos, actuando agora no 
domínio do saber-fazer e do saber-ser. Indo ao encontro desta perspectiva, no presente trabalho 
assume-se que é esta capacidade de mobilizar, num determinado contexto, os saberes, os 
conhecimentos e as atitudes (adquiridas através da experiência vivida e analisada), para a 
resolução de problemas, que confere ao trabalhador características indispensáveis para uma melhor 
adaptação e integração no mundo do trabalho (Cavaco, 2008). 

Numa relação entre formação profissional e mercado do trabalho marcada pela incerteza, 
admite-se ainda a necessidade de garantir aquilo a que Canário (2000) se refere como uma “relação 
estratégica entre estas duas dimensões”, quando critica o modelo de “adaptação funcional”. De 
acordo com o autor este modelo não pode ser hoje encarado como o pilar desta relação, uma vez 
que o mesmo tem por base a seguinte ideia: 

 
“(…) a possibilidade de transferir de forma quase automática as aquisições realizadas durante a 

formação, para a sua aplicação no “posto de trabalho”, abstraindo das condições sociais 

(organizacionais) em que se exerce e o carácter indeterminado e “construído” dessas 

condições” (p.128-129). 

 
No presente trabalho, considera-se esta perspectiva crítica do autor, assumindo a 

necessidade de se reflectir sobre a adequação e organização dos conteúdos da formação 
profissional às exigências e especificidades de mundo do trabalho actual, em constante alteração. 
Salienta-se a promoção da capacidade de “aprender a identificar o que é preciso saber e aprender a 
aprender com a experiência”, contrariamente a uma “perspectiva de descrição a priori” (Canário, 
2000, p.129). 

Por último, pretende-se com este estudo, contribuir para um conhecimento alargado sobre 
as políticas de educação e formação de adultos em Portugal, no que se refere a um campo de 
actuação específico, como o é a população-alvo da instituição em estudo, fornecendo 
concomitantemente elementos fundamentais ao nível do plano de intervenção da instituição. 

Considerando o campo de actuação onde se enquadra este projecto, torna-se fundamental, 
antes de apresentar as questões associadas à explicitação da metodologia de projecto e ao 
diagnóstico em si, proceder-se a uma breve descrição, quer da instituição em estudo (no que se 
refere à sua missão e funções essenciais), quer das principais práticas educativas abordadas no 
presente trabalho: O processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
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(escolar e profissional) e o domínio da Formação Profissional Contínua. 
 

1.1. Instituição em Estudo 
 
A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) é uma associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública em 1997. Tem como principais 
associados a Autoridade Nacional de Protecção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses. 

Materializa uma experiência modelar de parceria entre o Estado e a Sociedade Civil, tendo 
como objectivo a formação, simultaneamente, de bombeiros, sobretudo voluntários, e outros 
agentes de protecção civil, e cidadãos capazes de responder eficazmente aos riscos naturais e 
tecnológicos emergentes, quer numa vertente técnica, quer numa vertente humanista.  

Esta instituição, ao longo da sua actividade tem desenvolvido protocolos de colaboração 
com diversas instituições, com o objectivo de desenvolver trocas de experiências. Estas resultam no 
enriquecimento, em especial, da formação ministrada pela ENB. É matricial à sua actividade o 
Protocolo estabelecido, em 1996, com o então Serviço Nacional de Bombeiros, alterado em 2009, 
sendo parte outorgante a Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Para dar maior credibilidade à formação técnica ministrada, a Escola Nacional de 
Bombeiros procedeu à sua acreditação junto da DGERT, e procurou credenciá-la junto das 
entidades certificadoras de determinados cursos específicos, nomeadamente o Instituto Nacional de 
Emergência Médica, para a área do Socorro Pré-Hospitalar, ICET – Internacional Centre for 
Emergency Techniques, para a área do salvamento e Desencarceramento, o ISN – Instituto de 
Socorros a Náufragos, o IMP – Instituto Marítimo Portuário e a FPAS – Federação Portuguesa de 
Actividades Subaquáticas, para cursos na área do socorro aquático. 

A ENB tem actualmente como principais destinatários da sua actividade os campos da 
formação de bombeiros, formação dos trabalhadores dos Serviços Municipais de Protecção Civil 
(SMPC), formação para empresas e a formação de adultos, em geral. 

 
1.2. O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e o Centro 

Novas Oportunidades da Escola Nacional de Bombeiros 
 

O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) surge 
como uma oferta educativa, um dispositivo, que veio permitir visibilidade social aos processos 
educativos não formais e ao reconhecimento de adquiridos pela via experiencial. Este processo, 
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permite a cada cidadão, maior de 18 anos de idade, aceder ao reconhecimento, validação e 
certificação das suas competências (escolares ou profissionais), adquiridas em diferentes contextos 
ao longo da sua vida, para efeitos de atribuição de uma certificação ou qualificação formal (de nível 
escolar ou profissional). De acordo com Pires (2002, p.224), o processo RVCC torna possível que 
as “aprendizagens realizadas em contexto de trabalho se constituam como um valor acrescentado 
para o indivíduo, para a organização, e para o mercado de trabalho”. Todo o processo decorre num 
Centro Novas Oportunidades (CNO), que tem como missão assegurar uma oportunidade de 
formação e qualificação adequada para a sua população-alvo, nomeadamente, candidatos com 
baixos níveis de qualificação escolar e profissional.  

Cabe à equipa técnico-pedagógica, juntamente com o director e coordenador, garantir o 
funcionamento do CNO, desenvolvendo a sua actividade de forma articulada, em particular no que 
se refere à definição do plano estratégico de intervenção e na resposta aos adultos que se dirigem 
ao Centro.  

Para responder aos seus objectivos, e de acordo com as recomendações da Carta de 
Qualidade da ANQ (Gomes e Simões, 2007), os CNO centram a sua actuação em dois eixos de 
intervenção: o primeiro consiste na etapa de Acolhimento, Diagnóstico e Encaminhamento; e o 
segundo no Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Com a 
função de “porta de entrada” para todos os que procuram uma oportunidade de qualificação, os 
CNO têm a tarefa de oferecer o esclarecimento sobre as diferentes ofertas ajustadas ao perfil do 
candidato, procedendo de seguida ao seu encaminhamento para ofertas de educação e formação 
que melhor se adequam ao perfil e às necessidades, motivações e expectativas do adulto. 

Como instituição especializada no reconhecimento de adquiridos experienciais, os CNO 
desenvolvem simultaneamente o processo de RVCC, tendo por base uma metodologia de balanço 
de competências e uma abordagem autobiográfica, assente num conjunto de pressupostos. O 
objectivo remete para a determinação de competências adquiridas pelo adulto ao longo da vida. 
Não obstante, interessa referir que todo o processo é baseado no Referencial de Competências-
Chave de Educação e Formação de Adultos (nível básico, secundário ou profissional), que se 
constitui como matriz orientadora entre o reconhecimento e a validação de competências e o 
desenvolvimento de percursos formativos. Para que o processo RVCC seja o percurso mais 
indicado para o aumento do nível de qualificação escolar ou profissional de um determinado adulto, 
é necessário que este tenha as competências exigidas. 

No que se refere, especificamente, ao processo de reconhecimento de competências 
profissionais, salienta-se que o Referencial de Competências-Chave assenta nas estruturas dos 
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níveis de qualificação incluídos no Catálogo Nacional de Qualificações. O Quadro Europeu de 
Qualificações teve o seu início em 2004 e foi desenvolvido no sentido de definir uma referência 
comum que permitisse garantir a clareza das qualificações (Quadro Europeu de Qualificações, 
2008, p.3). A cada qualificação corresponde um perfil profissional, um referencial de formação de 
base e um referencial de formação tecnológico, organizado de acordo com as diversas áreas de 
educação e formação existentes. Importa salientar que os referenciais do nível profissional são 
concebidos a partir dos referenciais de formação tecnológica e estão organizados em unidades de 
competências e tarefas, facilitando a avaliação do grau de domínio que o candidato apresenta ao 
nível dos saberes necessários ao exercício de uma determinada actividade profissional. 

Independentemente do nível de qualificação no qual o candidato se encontra (no caso, 
escolar ou profissional), o processo de balanço de competências como metodologia de base 
possibilita ao adulto procurar e explorar informação sobre si próprio, conhecendo as suas próprias 
potencialidades e competências. Tal, materializa-se no Portefólio Reflexivo de Aprendizagens, que 
permite “a evidenciação de competências ao longo do processo, devendo ter um cariz reflexivo no 
qual se explicitam e organizam, de forma estruturada, as evidências das suas competências do 
referencial de competências-chave aplicável” (Portaria 86/2007 de 12 de Janeiro).  

Em síntese, podemos afirmar que o processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), parte do pressuposto de que as pessoas aprendem através 
da experiência, e que é possível atribuir legitimação social à experiência e às competências 
adquiridas (Cavaco, 2008). Parte do conceito de competência como um conjunto de saberes, 
situados ao nível do saber, saber-fazer e saber-ser e analisa-a com base no discurso do adulto e no 
relato das suas experiências. Através da exploração da história de vida e da identificação dos 
momentos de experiência vivenciados, desenvolve-se um processo de reconhecimento e 
demonstração de competências adquiridas através das modalidades educativas não formal e 
informal, ao longo da vida do adulto. 

O processo termina com um acto formal, num momento de validação de competências, 
que se realiza perante um júri de validação constituído pelos elementos da equipa técnico-
pedagógica que acompanharam o candidato durante o seu processo de reconhecimento de 
competências, nomeadamente pela Profissional RVC e os formadores das respectivas áreas de 
competência-chave, e por um avaliador externo, elemento acreditado pela Agência Nacional para a 
Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP). 

No final dessa sessão de júri é atribuído um diploma ou certificado, em função da 
validação total ou parcial das áreas de competência-chave definidas pelo referencial. A emissão de 
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um certificado de qualificação surge quando o júri determina validar todos os indícios de 
competências a que o adulto se propõe e que apresentou no seu Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagens. O candidato finaliza o processo com uma certificação total das suas competências. 
Por outro lado, se a equipa concluir que as competências evidenciadas pelo adulto não se 
constituem suficientes para a obtenção do nível de escolaridade ou profissional proposto, o adulto 
conclui com uma validação parcial, sendo posteriormente encaminhado para uma oferta formativa 
adequada de forma a obter a sua qualificação total. 

Um dos objectivos da Escola Nacional de Bombeiros sempre foi poder proporcionar aos 
bombeiros uma formação profissional e simultaneamente elevar os seus níveis de escolaridade. Foi 
neste sentido que em 1999 se iniciaram os primeiros contactos com o Ministério da Educação para 
encontrar uma solução via ensino recorrente. 

No ano de 1999, como referido no capítulo anterior deste trabalho, com o surgimento da 
Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA), emergem os Cursos de Educação 
e Formação de Adultos (EFA) de dupla certificação. A Escola Nacional de Bombeiros agarrou esta 
oportunidade e foi uma das dez primeiras entidades, em todo o País, seleccionadas para ministrar 
estes primeiros Cursos EFA, em observação.  

Como entidade já inserida no Projecto Nacional de Educação e Formação de Adultos é 
convidada a candidatar-se a um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (CRVCC). O ante-projecto foi apresentado em Outubro do ano de 2000. Mediante a 
apresentação de candidatura e por decisão da Comissão instaladora da ANEFA, a ENB foi 
contemplada, ainda nesse mesmo ano, como um dos primeiros seis Centros criados em Portugal e 
reconhecida como entidade para desenvolver o processo de reconhecimento, validação e 
certificação de competências, especialmente, junto dos bombeiros. A pertinência deste projecto 
radica na realização de um diagnóstico de necessidades em termos de certificação escolar e 
qualificação profissional, desenvolvido nesse mesmo ano, que revelou que cerca de 52% dos 
bombeiros de Portugal não possuía o equivalente à escolaridade obrigatória, factor impeditivo do 
acesso a cursos no âmbito da actividade dos bombeiros e da progressão de carreira. 

A Escola Nacional de Bombeiros foi assim pioneira no projecto de certificação de 
competências da população portuguesa, ao assumir-se como um dos primeiros Centros RVCC - 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências que constituiu a rede de Centros que, 
de acordo com a portaria Nº 1082-A/2001 tinham como principal objectivo “a aplicação do modelo 
de intervenção, com vista à permanente adequação e reformulação dos instrumentos que 
fundamentaram a concepção e arquitectura do Sistema”. Inicialmente muito focado nos bombeiros, 
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desenvolveu um plano de itinerância por todo o País, no intuito de encurtar distâncias e poder 
responder às necessidades detectadas. 

Mais tarde, assume-se como Centro Novas Oportunidades e enquadrado no novo 
paradigma educacional da Aprendizagem ao Longo da Vida, continua o seu trabalho alicerçado 
numa vasta experiência de entrega incondicional ao projecto, de exigência e de transparência. 
Desde então tem desenvolvido a sua actividade no sentido de contribuir para o cumprimento dos 
objectivos nacionais da Iniciativa Novas Oportunidades, assumindo o compromisso de qualificação 
da população portuguesa. 

Actualmente a Escola Nacional de Bombeiros possui dois Centros Novas Oportunidades 
(CNO) instalados em Sintra e na Lousã. A actividade dos CNO dirige-se a todos os adultos, 
especialmente bombeiros, que pretendam aumentar as suas qualificações, assegurando o 
encaminhamento para ofertas de educação e formação adequadas ao perfil do candidato que 
procura os Centros. 

Uma equipa multidisciplinar assegura a orientação dos adultos para a resposta educativa 
e/ou formativa mais adequada ao seu percurso de vida, mediante análise prévia do perfil do 
candidato, que poderá conduzir para a realização de um processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC) Escolar, ou para outros percursos educativos e formativos 
disponíveis. 

No que se refere ao CNO, sediado em Sintra, até ao final de 2011 foram certificados 2.992 
adultos, número que representa o contributo da Escola Nacional de Bombeiros para o objectivo 
nacional. Recentemente, e como contributo fundamental para a certificação de bombeiros em 
Portugal, em Janeiro de 2011, foi aprovada a candidatura ao RVCC de nível profissional, para a 
actividade de Bombeiro, cujo referencial foi da responsabilidade da Escola Nacional de Bombeiros. 
Este projecto foi implementado em Julho de 2011, altura em que os Bombeiros passaram a ter à 
sua disposição mais um instrumento de valorização profissional. 

 
1.3. Formação Profissional Contínua e o Departamento de Formação da Escola   

 Nacional de Bombeiros 
 

A existência de um número progressivamente maior de acidentes e cada vez mais graves, 
a preocupação com os primeiros socorros e o interesse na qualidade dos serviços prestados numa 
situação de urgência, conduziu à necessidade de prestar maior atenção à formação e certificação 
da figura do bombeiro, como forma de garantir a qualidade da sua actuação. Assim, o 
Departamento de Formação (DF) da Escola Nacional de Bombeiros (ENB) surgiu tendo como 
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missão elaborar, conceber, estruturar e executar acções de formação profissional inicial e contínua, 
na área de Protecção e Socorro, para os agentes de protecção civil, tendo os bombeiros como 
público de excelência. 

A função da ENB vai para além da formação e qualificação destes agentes. No âmbito da 
Formação de Bombeiros tem como desafio não só assegurar os conteúdos pedagógicos e 
programáticos específicos dos cursos, como também ministrar a todos os bombeiros nacionais, a 
formação obrigatória para o ingresso e acesso1 nas carreiras de Bombeiro voluntário e Oficial de 
Bombeiro, complementando com a formação obrigatória para o ingresso dos elementos no Quadro 
de Comando (Despacho nº 21722/2008 de 20 de Agosto, revogado pelo Despacho 713/2012 de 12 
de Janeiro). Compete ainda assegurar formação para o aperfeiçoamento técnico e a qualidade de 
instituição certificadora dos cursos, garantindo as qualificações e certificações dos formadores. 
Todas as acções desenvolvidas no âmbito do plano de formação do DF da ENB têm como pré-
requisito de acesso a escolaridade mínima ao nível do 9ºano, exceptuando os Cursos de Segurança 
contra incêndios em edifícios e Emergência Pré-Hospitalar, que implicam o 12ºano de escolaridade 
como habilitação mínima. 

Por sua vez, no domínio da protecção civil, a Escola Nacional de Bombeiros, nos termos 
do despacho 15597/2009, de 9 de Julho, integra o sistema de formação, como entidade formadora, 
dos trabalhadores dos Serviços Municipais de Protecção Civil. 

Pela necessidade de dar resposta a nível nacional o Departamento de Formação, embora 
situado na ENB em Sintra, conta com a colaboração de dezassete Unidades Locais de Formação e 
três centros de formação com especializações distintas: Centro de Formação da Lousã (Centro de 
Formação Especializado em Incêndios Florestais), Centro de Formação de São João da Madeira 
(Incêndios Urbanos e Industriais) e Centro de Formação de Sintra. 

O plano de formação que vigora na Instituição está implementado a nível nacional, sendo 
resultado do cruzamento entre o levantamento de necessidades e da sua capacidade de execução. 
Este emergiu de um trabalho realizado com o objectivo de conceber um plano de formação para os 
bombeiros portugueses. No ano de 2007, a Direcção Nacional de Bombeiros apurou através de 
inquérito as respectivas necessidades de formação de todos os corpos de bombeiros (associativos, 
municipais e sapadores), de forma a poder traduzi-las no plano de formação a apresentar. O 
inquérito contemplava quer os módulos de formação já disponíveis na oferta formativa no 

                                                
1 A formação de ingresso corresponde à formação inicial dos candidatos a bombeiro (ingresso na carreira). A formação 
de acesso está associada ao conjunto de módulos de formação obrigatórios para progressão de carreira (acesso ao 
grau seguinte). Ambas as formações existem tanto na carreira de oficial de bombeiro, como na carreira de bombeiro 
voluntário. 
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Departamento de Formação da ENB, quer aqueles que se encontravam em preparação e/ou 
reestruturação de acordo com os referenciais publicados no Catálogo Nacional de Qualificações. 

Nesse mesmo ano, a ENB em parceria com o IEFP, elaborou dois referenciais de 
formação na área de Protecção de Bens e Pessoas, contidos no Catálogo Nacional de Qualificação 
da ANQ: o referencial de formação de Bombeiro (nível II de qualificação profissional) e o referencial 
de Técnico de Protecção Civil (qualificação profissional de nível III). Actualmente, a ENB ainda se 
encontra a organizar a sua oferta formativa, de forma a abranger na sua totalidade as formações 
modulares (UFCD) apresentadas nos referenciais elaborados e, consequentemente, contemplada 
no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). O objectivo centra-se na possibilidade destas 
formações (quando implementadas), colmatarem as lacunas existentes na formação profissional e 
qualificação dos Bombeiro e dos profissionais dos Serviços Municipais de Protecção Civil. 

Recentemente, o Despacho 713/2012 de 12 de Janeiro vem tentar reorganizar o plano 
formativo do DF da ENB, quer ao nível dos conteúdos programáticos, quer ao nível da duração, 
tornando possível uma maior proximidade aos referenciais e UFCDs do Catálogo Nacional de 
Qualificações, no que se refere à Formação de Bombeiros em Portugal. Não obstante, toda a oferta 
formativa apresentada pelo Departamento de Formação da ENB, independentemente da sua 
organização, é entendida como fundamental. Num universo significativo de Bombeiros, esta área de 
formação é considerada prioritária, não só porque estamos perante ameaças reais, neste contexto 
de mudança global, mas também porque permite minimizar os efeitos de eventuais ocorrências que 
poderão vir a tomar proporções de natureza catastrófica. Se, se levar em linha de conta que os 
bombeiros nacionais e os técnicos de protecção civil têm uma função cívica essencial, será certo 
que através da sua formação e qualificação ficará reforçada a sua intervenção como profissionais 
de protecção de bens e pessoas. 

 
2. Objectivos do Projecto de Intervenção 
 

No presente trabalho de projecto, considerando um contexto marcado pela perspectiva da 
Aprendizagem ao Longo da Vida e pela valorização das práticas educativas que emergiram de 
forma determinante na década de noventa (quer o processo de reconhecimento de adquiridos 
experienciais, quer o domínio da Formação profissional contínua da forma como é vista 
actualmente), pretende-se reflectir sobre a relação existente entre qualificação (escolar ou 
profissional) e o acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho. O enquadramento social, 
económico e profissional actual supõe que não existe uma relação linear e directa entre estas duas 
dimensões. Realça a noção de competência como instrumento essencial para a inclusão no mundo 
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do trabalho. Porém, no caso dos bombeiros, a escolaridade obrigatória é requisito necessário para a 
progressão profissional e para o acesso à formação. 

Desta forma, o principal objectivo deste projecto é identificar os problemas existentes na 
organização e funcionamento das principais áreas de actuação da ENB, de forma a conceber um 
plano de intervenção que permita reforçar e complementar a dinâmica desta organização, no que 
respeita à formação e certificação dos bombeiros. Pretende-se igualmente realçar a pertinência da 
continuidade das práticas educativas existentes na instituição, bem como a adequação das 
metodologias adoptadas por estas valências. 

De acordo com o objectivo geral apresentado, estabelecem-se os seguintes objectivos 
específicos: contribuir para o aperfeiçoamento da metodologia utilizada no processo de 
reconhecimento de competências profissionais; promover a divulgação e proximidade entre o CNO 
da ENB e a sua população-alvo, por excelência; contribuir para uma caracterização da equipa 
formativa do Departamento de Formação da ENB; analisar os obstáculos ao reconhecimento da 
formação realizada pela ENB e promover a inclusão desta formação no CNQ; e colaborar na 
identificação da população com necessidades eminentes de qualificação escolar. 

 
3. Metodologia 

 

No presente trabalho optou-se por adoptar uma metodologia de projecto, numa postura 
dinâmica e participativa por parte da autora, considerando-se o método mais adequado para atingir 
os objectivos a que nos propusemos. O projecto decorre da observação e consequente vontade e 
necessidade em alterar uma realidade existente, desenvolvendo estratégias que permitam 
“maximizar as potencialidades da instituição e reduzir as fragilidades”. Foi adoptado o conceito de 
projecto de intervenção defendido por Isabel Guerra (2002):  

 

“um projecto é a expressão de um desejo, de uma vontade, de uma intenção, mas também é a 

expressão de uma necessidade, de uma situação a que se pretende responder. Um projecto é, 

sobretudo, a resposta ao desejo de mobilizar as energias disponíveis com o objectivo de 

maximizar as potencialidades endógenas de um sistema de acção garantindo o máximo de 

bem-estar para o máximo de pessoas (p.126)”. 
 

Centrado na resolução de problemas, este projecto apresenta-se como uma forma de 
resposta e intervenção face à expressão de necessidades evidentes relativamente ao 
funcionamento e caracterização das políticas de certificação e formação de adultos, existentes na 
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instituição em causa e observadas pela autora. Se é certo este projecto emerge de uma primeira 
vontade de mudança por parte da autora, também o é, que “a boa vontade não é, suficiente para 
garantir o êxito de projecto. É necessário assegurar uma série de processos que viabilizem esse 
percurso” (Guerra, 2002, p. 125). De acordo com Guerra (2002), a metodologia de processo deverá 
respeitar determinadas etapas na sua construção, adoptadas no desenvolvimento deste trabalho. A 
primeira etapa remete-nos para a identificação de problemas e realização do diagnóstico, com vista 
à posterior definição de objectivos. 

A primeira etapa da metodologia de projecto, o diagnóstico, é aqui entendida como 
fundamental, uma vez que permite garantir a adequabilidade das respostas às necessidades da 
organização. Segundo Isabel Guerra, quando falamos de diagnóstico “falamos do conhecimento 
científico dos fenómenos sociais e da capacidade de definir intervenções que atinjam as causas dos 
fenómenos e não as suas manifestações aparentes” (p.138). Ou seja, o diagnóstico de situação, 
assume-se como um processo de recolha de informação, que visa conhecer um determinado 
fenómeno. Inclui uma pesquisa e análise aprofundada sobre o contexto social, económico e cultural 
onde se insere o problema, visando elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se 
pretende actuar. É por isso considerado que a eficácia da intervenção está dependente, em grande 
parte, da precisão do diagnóstico. 

O diagnóstico é igualmente um processo dinâmico e contínuo, que permite a caracterização 
da situação de forma permanente e com actualizações constantes, compreendendo as alterações 
da realidade. Subentende uma dimensão de flexibilidade dos procedimentos e a compreensão da 
realidade adaptada e orientada ao longo da intervenção, sempre que necessário. 

Esta etapa da metodologia de projecto contempla a detecção de necessidades de 
intervenção, baseada em alicerces fundamentais, bem como a sua posterior hierarquização, que 
emergem de um conhecimento efectivo da realidade e que permitem, numa etapa seguinte, a 
definição concreta de objectivos a atingir. No que se refere a este domínio, Guerra (2002. p.129) 
refere que “(…) a metodologia de projecto tem como pressuposto que qualquer objectivo de 
intervenção é construído com base no conhecimento da realidade, sob pena de não ser adequado 
ou realista”.  

Assim, podemos dizer que a metodologia de projecto desenvolve-se num determinado 
contexto, a partir do conhecimento da realidade e identificação de problemas ou necessidades, que 
possibilitam a definição de objectivos. Organizada fundamentalmente para resolver um problema, 
esta metodologia, numa etapa posterior, permite ainda a planificação e organização de acções no 
tempo, definindo estratégias de actuação, com vista à resolução eficaz desse mesmo problema. 
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Tendo em atenção os objectivos propostos para este projecto e a concepção de 
metodologia aqui apresentada, na etapa de diagnóstico de situação optou-se pela utilização de 
diversas técnicas e fontes de recolha de informação, que tiveram como objectivo recolher “o máximo 
de informação pertinente” (Deslauriers e Kérisit, 1997, p.99, citados por Cavaco, 2008, p.40). 

Torna-se fundamental proceder à utilização de técnicas de recolha de dados, que implicam, 
quer a aplicação de instrumentos, quer a produção ou criação de dispositivos. Das Técnicas de 
Recolha de Dados possíveis a ser utilizadas, é indispensável compreender quais as mais 
vantajosas na obtenção da informação pretendida, e que em simultâneo confiram validade ao 
trabalho. Este projecto ir-se-á centrar em cinco técnicas, uma vez que se identificam como as mais 
adequadas para o cumprimento dos objectivos do projecto: Pesquisa de documentos e informações 
disponíveis; Observação; Entrevista; Questionário e Conversas Informais. 

No que se refere à pesquisa de documentos, procedeu-se à consulta e utilização da 
informação existente em documentos anteriormente elaborados no âmbito do funcionamento do 
Centro Novas Oportunidades e do Departamento de Formação. Para conhecer as fases de 
intervenção e procedimentos inerentes aos processos de reconhecimento de competências (nível 
escolar e profissional) e os Referenciais de Formação existentes associados às actividades 
profissionais aqui referidas, foram utilizados os inúmeros documentos disponibilizados pela Agência 
Nacional para a Qualificação (ANQ), em particular, a Carta de Qualidade dos Centros Novas 
Oportunidades, o Catálogo Nacional de Qualificações e o Guia de Operacionalização do processo 
RVCC. 

Complementarmente, no sentido de conhecer o balanço das actividades desenvolvidas no 
CNO e no Departamento de Formação, as estratégias, população-alvo e caracterização da equipa 
técnico-pedagógica de cada uma das valências, procedeu-se à consulta dos dados registados na 
plataforma Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), instrumento 
disponibilizado e dirigido pela ANQ, bem como dos Relatórios de Actividades de anos anteriores. 
Solicitou-se ainda a colaboração do Departamento de Recursos Humanos da ENB, no que se refere 
à caracterização pormenorizada da equipa de formadores internos do Departamento de Formação. 

Como elemento integrante da equipa técnico-pedagógica e colaboradora da ENB, outra das 
técnicas de recolha de dados utilizada diz respeito à Observação directa. Esta constitui um método 
de recolha de dados bastante eficaz, uma vez que permite captar os comportamentos na primeira 
pessoa e no momento em que ocorrem. Em muitas das outras técnicas acaba por existir um 
desfasamento no tempo e uma interferência directa por parte de quem reconstrói a situação. A 
observação permitiu conhecer a dinâmica da equipa técnico-pedagógica e procedimentos 
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implementados no decorrer do processo de reconhecimento de competências (quer de nível 
escolar, quer profissional). 

Complementarmente, o facto de pertencer ao quadro de colaboradores da ENB, permitiu 
ainda à autora uma constante partilha de ideias, quer com elementos do CNO, quer com 
colaboradores do departamento de formação (formandos, formadores e funcionários). As Conversas 
Informais surgem sempre que possível, tanto presencialmente como por via de correio electrónico, 
actuando como uma mais-valia na recolha de informação e esclarecimento de dúvidas que 
pudessem surgir no desenvolvimento do projecto. Estas conversas verificou-se serem de extrema 
utilidade, uma vez que pela proximidade entre os intervenientes e o tipo de discurso utilizado, foi 
possível recolher aspectos que muitas vezes são omissos numa entrevista ou num questionário. 
Nem sempre foi possível definirem-se datas de encontros para as conversas formais, 
nomeadamente no que se refere à colaboração dos trabalhadores da ENB. A partilha foi frequente, 
quer em situações de gabinete, quer em contextos mais informais. Sempre que possível esta 
recolha de dados através das conversas informais, foi realizada com base em anotações que 
permitiram a posteriori o desenvolvimento de reflexões e algumas conclusões.  

Tendo como objectivo primordial a recolha das percepções dos candidatos que 
frequentaram o processo de reconhecimento de competências profissionais, foram elaborados 
Questionários de aplicação rápida e resposta aberta, que permitissem analisar factores de 
satisfação e necessidades dos adultos que frequentaram o processo, no que se refere à duração, 
horário, orientação e relação com a equipa técnico-pedagógica, entre outras (Anexo I). O 
questionário elaborado incide sobre várias questões que remetem para a avaliação concreta dos 
seguintes parâmetros: Expectativas e motivações dos adultos para a frequência do processo; 
Necessidades e dificuldades sentidas ao longo do processo; e um último ponto relativo à avaliação 
da metodologia. 

Aos adultos que concluíram o processo foi possível a aplicação e preenchimento presencial 
deste questionário. Contudo, pela dispersão geográfica e constrangimentos inerentes ao 
funcionamento do processo, aos adultos que não finalizaram o processo recorreu-se ao contacto 
telefónico, explicando-lhes previamente o objectivo da investigação e solicitando a sua colaboração. 

Por último, e constituindo-se como uma estratégia dominante de recolha de dados neste 
projecto, procedeu-se à realização de Entrevistas. Esta técnica possibilita a recolha de dados 
descritivos e um registo exacto do discurso dos entrevistados, não invalidando eventuais perdas de 
informação durante o processo (em particular ao nível da comunicação não verbal) que contribuem 
para a interpretação do discurso verbalizado. Cavaco (2002, p.45) refere que a fidelidade da 
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transcrição “correctamente registada vale, em si e por si, como fonte de informação”.  
 Utilizou-se um modelo de entrevista semi-directiva ou semi-dirigida, promovendo a 

participação espontânea por parte do entrevistado e a partilha de informações pertinentes outrora 
não consideradas pelo entrevistador. A entrevista representa neste trabalho uma técnica 
fundamental na recolha de informação junto da equipa técnico-pedagógica do processo de 
reconhecimento de competências profissional. Com base na elaboração de guiões, procedeu-se à 
entrevista de três elementos da equipa do processo de reconhecimento de competências 
profissionais (Coordenadora, Profissional RVC e Tutor RVC), tendo os entrevistados a 
permeabilidade suficiente para exporem as suas ideias sobre os temas propostos, no caso o 
funcionamento e necessidades associadas ao processo de certificação de competências 
profissionais. Pelas diferenças de funções e envolvimento directo com o processo, considerou-se 
pertinente a elaboração de dois guiões distintos: um aplicado à Coordenação (Anexo II) e outro, um 
pouco mais extenso, para orientação da entrevista à Profissional e Tutor RVC (Anexo III). 

Embora entendendo a Entrevista como a técnica de recolha de dados, que por excelência, 
permite uma maior orientação da informação recolhida, não foi possível a sua aplicação no âmbito 
da identificação das necessidades associadas ao Departamento de Formação e no que se refere ao 
processo de reconhecimento de competências escolares. Devido a constrangimentos de tempo e 
considerando a autora do projecto como elemento activo da instituição, as conversas informais 
surgiram muitas vezes como a técnica mais eficaz relativamente à recolha de informação, quer junto 
do departamento de formação, em particular sobre o plano de formação e a sua adequabilidade aos 
referenciais de formação disponíveis no CNQ (considerando conversas informais junto da 
coordenação, formadores internos, secretariado da formação, departamento de informática e 
elementos da direcção); quer relativamente à prestação dos bombeiros no processo de 
reconhecimento de competências escolares (conversas informais junto dos elementos da equipa 
técnico-pedagógica que tiveram contacto directo com estes adultos). 

A informação obtida através das diferentes técnicas de recolha de dados aqui apresentadas 
e utilizadas no decorrer desta etapa do projecto foi analisada, com vista à definição de estratégias e 
elaboração do plano de acção. No caso específico da técnica de entrevista, após a transcrição 
integral do discurso, recorreu-se à técnica de análise de conteúdo qualitativa, permitindo 
sistematizar a informação e estabelecer categorias prioritárias de intervenção. De salientar, que o 
cruzamento da informação recolhida através das diversas técnicas utilizadas neste estudo, 
constituiu-se igualmente como uma vantagem, possibilitando a complementaridade dos dados 
obtidos. 
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Neste capítulo proceder-se-á à apresentação da informação obtida através das diversas 
técnicas de recolha de dados, descritas anteriormente. Em simultâneo, complementar-se-á com as 
respectivas análises efectuadas. De salientar que, nem todas as técnicas foram alvo da mesma 
análise. Enquanto as entrevistas e os questionários foram analisadas à luz de um procedimento de 
análise de conteúdo, para as conversas informais e observação directa, foi elaborada uma reflexão, 
considerando-se critérios pré-definidos para análise. 

Começar-se-á por enfatizar a pertinência dos dados recolhidos no âmbito da 
caracterização das valências em estudo, uma vez constituírem elementos essenciais para a 
definição das necessidades e consequente intervenção. No segundo ponto deste capítulo, proceder-
se-á, para cada dimensão considerada neste projecto (Processo RVCC Profissional, Processo 
RVCC Escolar e Departamento de Formação) à apresentação da caracterização efectuada, 
seguindo-se da respectiva análise das técnicas utilizadas. Salienta-se que para as duas primeiras 
valências, procedeu-se igualmente à explicação do seu funcionamento, na medida em que se 
entende o conhecimento e análise das metodologias e instrumentos utilizados como fundamental 
para o diagnóstico de necessidades. Finaliza-se no ponto três, com a enumeração de algumas 
estratégias a considerar, salientando o plano de intervenção proposto.  

 
 

1. Caracterização e Análise: Pertinência dos dados recolhidos 
 

Antes de se proceder à apresentação e análise dos dados propriamente ditos, torna-se 
imperativo esclarecer a pertinência dos dados recolhidos para a elaboração da caracterização das 
valências. Tendo em conta que a caracterização surgiu neste projecto como elemento de 
diagnóstico e posterior intervenção, considerou-se uma mais-valia a sua referência neste ponto do 
trabalho.  

 
De referir que após a recolha de dados para a caracterização e consequente elaboração 

do diagnóstico, foram delineadas desde logo actividades para ultrapassar problemas identificados, e 
neste sentido a preparação e implementação do projecto não se circunscrevem apenas a uma fase 
final do trabalho. Ocorrem ao longo de todo o projecto, desde uma fase inicial, de recolha de dados, 
até ao momento da definição de estratégias. 
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2. Apresentação e Análise de Dados 
 

2.1. Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais 
 

2.1.1. Caracterização e Análise da organização do Processo RVCC - PRO 
 
O processo RVCC Profissional é um processo de balanço de competências profissionais 

que permitirá aos bombeiros obter uma certificação profissional, baseada na sua experiência 
enquanto bombeiros. Este processo destina-se a todos os bombeiros portugueses, voluntários, 
assalariados, municipais, independentemente do seu nível de escolaridade, sendo que para obter a 
certificação total terão que ter ou adquirir a certificação de 9º ano de escolaridade. 

Ao longo dos últimos anos de actividade do CNO da ENB, foi evidente alguma dificuldade 
em cativar o seu público-alvo, Bombeiros. É uma situação que se compreende, pois com a 
disseminação de Centros a nível nacional, os candidatos optam por aquele que fica mais próximo 
da sua residência, subvertendo de alguma forma a ideologia base da missão deste CNO. Era, 
contudo, perceptível que uma tentativa de solução para este problema passaria pela aposta no 
processo de RVCC Profissional, possibilitando a aproximação e resposta às necessidades do 
público-alvo. 

Assim, em Julho do ano de 2011, o CNO da ENB passou a apresentar a valência do 
processo RVCC Profissional de Bombeiro, regendo-se pelos objectivos estratégicos e metodologias 
presentes nas orientações apresentadas pela ANQ. Os técnicos que integraram a equipa não 
tinham qualquer formação específica relativamente à metodologia de balanço de competências e 
histórias de vida. 

Visando a qualificação dos bombeiros, foram estabelecidos inúmeros protocolos com 
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, em particular na zona centro e sul do país, 
garantindo a resposta às necessidades desta população. Este processo de reconhecimento é 
organizado de acordo com as orientações da ANQ, contemplando um número total de sessões de 
24h de reconhecimento (obrigatoriamente entre 15h e 40h, de acordo com a Carta da Qualidade). 
As sessões são calendarizadas com uma frequência de uma vez por semana, durante cerca de 3 
horas, num horário pós-laboral, que considera os compromissos dos adultos, decorrendo por vezes 
nas instalações da entidade parceira (Anexo IV). As itinerâncias permitem que os bombeiros tenham 
a oportunidade de frequentar um processo de reconhecimento das suas experiências profissionais, 
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sem que para isso se tenham de deslocar à ENB, por vezes distante e incompatível com as suas 
possibilidades. 

À semelhança do processo de reconhecimento de nível escolar e tendo presentes as 
orientações definidas pela ANQ, após finalizadas as etapas de Acolhimento, Diagnóstico e 
Encaminhamento, os adultos que revelarem um perfil adequado são encaminhados para o processo 
de reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais e/ou escolares, sendo 
posteriormente inseridos em grupos, geridos pela profissional RVC que exerce as suas funções no 
âmbito do projecto do RVCC Profissional.  

O adulto elabora o seu Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (documento representativo 
das suas aprendizagens), que encerra todo o seu percurso profissional, pessoal e social, 
apresentando as evidências das competências adquiridas ao longo da vida, de forma a permitir a 
validação das mesmas de acordo com os referenciais constantes do Catálogo Nacional de 
Qualificações. Em particular, o Referencial de Competências-Chave do processo RVCC Profissional 
de Bombeiro foi construído pela ENB, como entidade certificadora dos bombeiros em Portugal, em 
articulação com o IEFP, e publicado no Catálogo Nacional de Qualificações no ano de 2010.  

O trabalho desenvolvido pelo candidato caracteriza-se pela autonomia, não obstante o 
apoio da equipa técnico-pedagógica (no caso, a profissional RVC e o Tutor RVC). Tem ainda um 
carácter reflexivo e informativo no qual se explicitam e organizam, de forma estruturada, as 
evidências das competências, com recurso às mais diversas evidências e provas documentais. Por 
último, e após o desenvolvimento de um trabalho baseado nas referências e indicações da equipa, 
surge uma fase final de pedido de validação de competências e calendarização da sessão de Júri 
de Certificação. É neste momento formal que o candidato poderá obter a sua certificação 
profissional. 

Uma vez ser um projecto recente a decorrer no CNO da ENB, o processo RVCC 
Profissional iniciou a sua actividade com base numa metodologia em observação, apresentando 
permeabilidade a novos instrumentos de balanço de competências e alterações ao nível da 
organização estrutural do cronograma e/ou processo. 
 
2.1.2. Caracterização dos candidatos encaminhados para o processo 
 

No âmbito do processo de reconhecimento de competências profissionais, embora seja 
reduzido o período de implementação do projecto, verificou-se uma taxa de adesão elevada por 
parte dos bombeiros profissionais e voluntários. No ano de 2011 (único momento de actividade do 
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processo RVCC Profissional), foram recolhidas 177 inscrições, integrando de imediato o processo 
de reconhecimento um total de 69 candidatos (aproximadamente 40%). Dos candidatos em 
processo, 37 finalizaram com uma certificação total das suas competências profissionais, o que 
equivale a 53,6% dos candidatos, tal como se pode observar no gráfico que se apresenta de 
seguida. 

 

 

Gráfico 1 – Número de Candidatos inscritos, em processo e certificados para o nível de certificação profissional 

 
Centrando-nos na análise dos 37 candidatos certificados, de acordo com os dados obtidos é 

possível verificar que aproximadamente 10% eram do género feminino e os restantes 90% (33 
candidatos) do género masculino. Relativamente à situação profissional e vínculo aos Bombeiros, 
constatou-se que 26 candidatos (o que equivale a 70% dos adultos) se apresentavam como 
Bombeiros assalariados (independentemente da função exercida no panorama da carreira de 
Bombeiro) e os restantes 11 candidatos (30%) como Bombeiros Voluntários, tendo a sua profissão 
fora do campo de actuação dos bombeiros. A informação consta no gráfico seguinte: 

 

 
Gráfico 2 – Número de Candidatos certificados para o nível de certificação profissional, por vínculo laboral (%). 
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2.1.3. Análise dos Questionários 
  

De acordo com os dados apresentados no ponto anterior, considerou-se fundamental a 
recolha de informação junto dos candidatos que ingressaram para processo, quer aqueles que 
finalizaram, quer os que não tiverem possibilidade de o fazer. 
 Procedeu-se a uma análise de conteúdos e reflexão dos dados obtidos através da aplicação 
dos questionários. De salientar que as respostas dadas pelos candidatos foram, em geral, muito 
breves e sucintas. Desta mesma análise, foi possível a organização das respostas em três 
categorias ou temas principais: Expectativas e Motivações; Dificuldades e Obstáculos no decorrer 
do processo; Avaliação da Metodologia e dos Instrumentos Utilizados. Seguidamente, apresenta-se 
uma análise individual de cada uma das categorias. 

No primeiro tema, Expectativas e Motivações, pretendeu-se identificar as motivações dos 
candidatos para ingressarem no processo, bem como as suas expectativas relativamente ao 
mesmo.  

O discurso global dos candidatos, permitiu identificar como principais motivações a 
valorização pessoal e profissional, numa perspectiva de aprendizagem contínua e promoção da 
empregabilidade, a médio ou longo prazo: “Na minha opinião, penso que é fundamental para a 

minha vida profissional e é uma mais-valia em termos futuros”. Outros admitiram a aquisição de 
conhecimentos ou a qualificação profissional como os motivos que os levaram a integrar o 
processo. As expectativas face ao processo basearam-se sobretudo no domínio da complexidade 
dos procedimentos e nas suas capacidades pessoais para ultrapassar os desafios: “A única 

expectativa era o saber até que ponto era capaz de realizar o processo”. 
Relativamente ao segundo tema, Dificuldades e Obstáculos no processo, foi objectivo 

conhecer as principais dificuldades dos candidatos no decorrer do processo, salientando de igual 
modo a natureza das estratégias para resolução dos obstáculos. A globalidade das respostas 
aponta para dificuldades evidentes na organização do trabalho e na capacidade de mobilizar as 
competências de escrita para a elaboração da autobiografia, bem presente no discurso dos 
candidatos ao referirem “o processo de escrita da autobiografia reflexiva é um processo longo e 

doloroso” ou “a principal dificuldade foi passar a prática da vida para a escrita”. A gestão de tempo e 
factores associados à gestão de tarefas (pessoais, profissionais e processo RVCC) foram 
igualmente identificados como obstáculos no decorrer do processo: “o processo requer muito tempo 

para quem trabalha e é bombeiro voluntário”. 
Por sua vez, no que se refere à natureza das estratégias envolvidas na resolução destas 

dificuldades, poder-se-á organizar de acordo com duas dimensões: recursos pessoais/internos e 



63 
 
 

recursos externos. A primeira dimensão remete para capacidades individuais, como a “gestão de 

tarefas”, motivação e “envolvimento máximo no processo”. Os recursos externos compreendem o 
apoio de pares, familiares ou “a ajuda da equipa técnico-pedagógica” e o suporte das tecnologias de 
informação e comunicação no desenvolvimento do trabalho. 

A última categoria analisada remete para a Avaliação da Metodologia e dos Instrumentos 
utilizados no processo. Neste tema pretendeu-se compreender a percepção dos candidatos no que 
refere à organização e instrumentos utilizados no processo, à adequabilidade da metodologia 
utilizada e a sua apreciação/satisfação global do processo. 

Para grande parte dos candidatos, o processo superou as expectativas iniciais, com 
excepção de alguns dos candidatos que não o finalizaram, salientando a “necessidade de muito 

tempo para desenvolver o trabalho” e o grau de exigência como factores que se distanciam das 
suas percepções iniciais.  

No que diz respeito à metodologia utilizada e organização do processo, grande parte dos 
candidatos responderam que deveriam ser realizados ajustes, quer no âmbito da planificação e 
número de sessões (“deveríamos ter mais tempo para realizar a autobiografia” e “mais sessões para 

esclarecimento de dúvidas”), quer no que refere à adaptação dos instrumentos de mediação às 
necessidades dos adultos (“gostaria que fosse facultado um esquema descrito do PRA”). No 
entanto, houve também quem considerasse o número de sessões “acessível” e “adequado” e o 
acompanhamento por parte da equipa “suficiente”, em particular alguns dos candidatos que 
finalizaram o processo e obtiveram a sua certificação total. O horário foi visto como “excelente” pela 
maioria dos candidatos, pois “possibilita a frequência de bombeiros não permanentes nos corpos de 

bombeiros”. 
Especificamente, na avaliação da identificação dos candidatos com a metodologia, 

constatou-se que a grande parte sentiu dificuldades, em particular “no processo de escrita activa” e 
na “organização das ideias”. Os candidatos que não terminaram o processo consideraram ainda que 
é necessário “muito tempo para fazer a história de vida” e “que não é um método que eu goste”, 
porque “aqui não estamos a aprender”. 

A apreciação global dos candidatos face ao processo é maioritariamente positiva, sendo 
que grande parte recomenda a frequência do processo. Mesmo os candidatos que não finalizaram o 
processo reconhecem a sua importância e a necessidade de obter a certificação. Destacam-se 
motivos associados à valorização profissional, numa perspectiva de novas oportunidades de 
emprego (“para enriquecer o meu curriculum e encontrar novas oportunidades de emprego 

internacional”), e à valorização pessoal e reconhecimento de experiências (“é trabalhoso mas muito 
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rico em experiências” e “porque faz relembrar um tempo que passamos”). Apenas um candidato 
identificou hesitação face a uma apreciação positiva do processo, salientando a sua aplicabilidade 
prática na carreira de bombeiro: “a nível profissional não existe qualquer tipo de saída para o 

processo”. O candidato reconhece a inexistência de uma relação directa entre certificação 
profissional e progressão de carreira. Para ele, “a formação não cria empregos” (Canário, 2008, 
p.93), no caso específico, a certificação através do processo, não lhe traz novas vantagens no 
mercado. Tal, contraria os fundamentos que suportam a Teoria do Capital Humano, muito em voga 
actualmente, onde a qualificação se encontra associada a uma maior empregabilidade e novas 
oportunidades no mercado de trabalho (Canário, 2008). 

Sintetizando, de acordo com os dados aqui apresentados, podemos afirmar que da análise 
dos questionários resultam determinados elementos que podemos realçar como potencialidades do 
processo, nomeadamente, a adequação do horário, o apoio da equipa técnico-pedagógica no 
desenvolvimento da autobiografia e organização do portefólio e a possibilidade de valorização 
pessoal e profissional por parte do adulto que frequenta este processo. Por outro lado, e como 
domínios a intervir, destaca-se a necessidade de ajuste da planificação e duração do processo, bem 
como no que se refere aos instrumentos disponibilizados ao candidato. Torna-se ainda fundamental 
a organização de uma metodologia que considere estratégias de redução das dificuldades sentidas 
pelo adulto ao nível das competências suas escritas e organização do trabalho. 
 
2.1.4. Análise de conteúdo das Entrevistas semi-directivas 
 

Neste ponto iremos analisar as informações recolhidas através das entrevistas realizadas 
junto dos principais elementos da equipa técnico-pedagógica do processo de reconhecimento de 
competências profissionais. Neste momento a equipa do CNO encontra-se organizada em função 
do nível de certificação (escolar ou profissional), ocupando funções exclusivas no processo RVCC 
profissional apenas três dos elementos da equipa (um Profissional RVC, o Tutor RVC e o Avaliador 
Interno). Relativamente ao Avaliador Interno, por motivos de disponibilidade e afectação reduzida ao 
CNO não foi possível realizar a entrevista. A coordenação, interfere directamente nos dois 
processos e como tal considerou-se pertinente efectuar a entrevista. Os resultados serão 
apresentados em função das categorias que emergiram da análise de conteúdos das entrevistas. A 
entrevista à coordenação compreende informações distintas dos restantes técnicos (Anexo V). 

O primeiro tema abordado remete para as Considerações acerca das finalidades e funções 
do CNO, compreendendo aqui as percepções dos entrevistados sobre pontos de vista externos ao 
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CNO, bem como a suas representações pessoais acerca das finalidades, funções e autonomia do 
Centro. Para este tema foram consideradas as três entrevistas realizadas. 

Através do discurso apresentado pelos entrevistados, foi possível identificar que 
percepcionam que, do ponto de vista da ANQ, as finalidades de um CNO prendem-se 
essencialmente com factores associados à qualificação da população: “As finalidades dos CNO, 

passam essencialmente por dar uma resposta a uma população pouco qualificada, permitindo-lhe o 

acesso a uma qualificação, quer por um processo de reconhecimento de competências, para 

candidatos que têm esse perfil, quer por um processo de formação.” (P) 

Relativamente à avaliação da percepção da ENB face às funções do CNO, as respostas 
evidenciam a percepção de que o projecto não se encontra incorporado pela ENB por parte das 
restantes valências, surge como algo “marginal” às suas funções e actividade, sendo esta “entidade 

de excelência na formação dos bombeiros”. Esta informação está presente no discurso de uma das 
entrevistas, como se pode verificar no seguinte excerto: “(…) neste momento o CNO é visto em 

termos da ENB quase como um trabalho (…) quase outsider, portanto é algo que está aqui mas que 

não pertence verdadeiramente à missão da ENB” (C). 

Outro aspecto que emerge desta análise relativa à percepção da ENB, remete para a 
proximidade e impacto do CNO junto das corporações. É perceptível que o CNO, ao longo da sua 
actividade, foi objecto de interesse por parte dos bombeiros que o procuravam com alguma 
frequência, contudo, essa vantagem alterou-se ao longo dos anos: “acho que já teve um maior 

impacto junto dos bombeiros do que actualmente o tem” (P). 

Quanto às representações pessoais acerca das finalidades e funções do CNO da ENB, os 
discursos realçam a questão certificação de bombeiros, a população-alvo da instituição, como 
finalidade máxima do Centro. Todavia, admitirem que, actualmente, o CNO não se restringe a esta 
população, tendo novos públicos e prioridades de actuação: “Supostamente as finalidades do 

trabalho desenvolvido por este CNO deveria ser a certificação de bombeiros, mas (…) o público-

alvo deste CNO deixou de ser esta população” (T). Reconhecem, no entanto, que o processo de 
reconhecimento de competências profissionais irá permitir um voltar desta situação, levando a que 
os bombeiros se tornem novamente o público-alvo do CNO: “Os bombeiros entram verdadeiramente 

no CNO, ou irão entrar verdadeiramente no CNO, este ano com o RVCC Profissional”(C). 

No domínio da autonomia atribuída ao CNO, em relação à ANQ, os discursos analisados 
remetem para uma percepção de elevada autonomia, que permite ao CNO gerir os seus próprios 
procedimentos e/ou instrumentos de actuação. No entanto, esta autonomia parece ser condicionada 
pelo cumprimento das metas impostas, passando assim para uma “autonomia controlada”, tal como 
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se depreende no exemplo seguinte: “Penso que a ANQ permite uma grande autonomia (…) 

contudo, penso que a autonomia é “controlada”, por assim dizer, porque tudo se centra nas metas, 

que lhes permites um grande controlo sobre tudo o que é feito” (P). 

Contrariamente ao tema anterior, o domínio da Integração e Pertinência do processo de 
reconhecimento de competências profissionais, numa perspectiva de contributo para a ENB, foi 
apenas avaliado junto da Coordenação, uma vez considerar uma percepção imparcial sobre o 
assunto, distinta dos técnicos que se encontram envolvidos no processo e que são, em simultâneo, 
bombeiros voluntários. Sobre esta questão, foi visível um reconhecimento do processo enquanto 
valência da ENB, no sentido de ir ao encontro da missão da entidade. Permite igualmente um 
“reconhecimento oficial”, que vai para além de um reconhecimento “entre pares”, como acontece 
com a formação disponibilizada no plano formativo da ENB. 

No que se refere às dificuldades ao nível da integração do processo, a entrevistada não 
identifica qualquer constrangimento. Salienta a facilidade na manipulação e domínio do referencial, 
“facilidade na mobilização das pessoas” e a presença de uma “estrutura para desenvolver o 

trabalho”. Não obstante, menciona dificuldades actuais, que se prendem maioritariamente ao nível 
da continuidade do processo, num contexto em que a incerteza parece influenciar a organização do 
dispositivo: “não sabemos se vamos ou não continuar” (…) “a dificuldade de como o RVCC se vai 

organizar”. A entrevista considera ainda, e especificamente em relação aos técnicos envolvidos no 
processo, que as suas grandes dificuldades consistem “essencialmente na dispersão geográfica e 

no tempo que se perde nas itinerâncias”, em o facto de actuarem numa área de intervenção 
alargada condiciona a disponibilidade e gestão de tarefas dos técnicos: “a equipa é muito reduzida” 
(…) “temos sempre candidatos em lista de espera e uma grande população para dar resposta”. 

Um outro tema analisado nas entrevistas aos técnicos, remete para a Identidade 
Profissional e Aprendizagem pela via da experiência. Pretendeu-se identificar as representações 
sobre a importância das suas aprendizagens formais para o desenvolvimento das suas funções 
actuais, enfatizando concomitantemente o desenvolvimento e a natureza das aprendizagens 
fundamentais para o exercício da sua actividade. De acordo com o discurso dos dois entrevistados, 
a sua qualificação escolar e os conhecimentos obtidos por esta via evidenciaram-se como pouco 
relevantes para a prática da profissão em questão: “Estamos a falar de um mundo novo, o qual 

para mim era desconhecido (…) foi um tiro no desconhecido.” (T). Foi valorizado um processo 
formativo pela via da experiência, através do contacto com o outro e com o contexto de trabalho, 
como um factor determinante para a superação das dificuldades e para o seu crescimento 
profissional. Esta valorização é visível no seguinte excerto: “(…) com o apoio de uma das colegas e 
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da coordenação (…) tivemos inúmeras reuniões para que eu ficasse a perceber todo o processo e 

todo o funcionamento de um CNO. Também procedi à leitura dos manuais de apoios 

disponibilizados pela ANQ, que foram também uma grande ajuda nesta fase” (P). O discurso de um 
outro entrevistado reforçou igualmente a pertinência das aprendizagens em contexto de trabalho e 
o papel dos outros neste processo formativo: “Através da adaptação ao sistema e a colaboração 

das chefias e dos meus colegas, obviamente, dos mais experientes.” (T) 

A questão da aprendizagem experiencial é referida, quer como forma de superar 
obstáculos, quer quando se questionam os entrevistados directamente sobre o modo como 
desenvolveram as suas aprendizagens, bem presente no discurso de qualquer um dos técnicos: 
“(…) aprendi com a experiência existente no RVCC escolar, o escolar trouxe-me o know-how 

inerente ao processo de RVCC” (T); “Fui colando dúvidas, fui pesquisando quando não sabia e 

também passei a assistir algumas sessões do processo de reconhecimento escolar” (P). 

A Importância das Competências no Desempenho Profissional foi outro dos temas em 
análise, que tinha como principal objectivo a compreensão das representações dos entrevistados 
sobre a relevância de competências específicas para o exercício da actividade, enquanto 
facilitadoras de um bom desempenho. Verificaram-se actividades distintas de acordo com cada 
categoria profissional, contudo no âmbito das competências subjacentes ao desempenho das 
funções, parece existir alguma congruência. Os entrevistados referem competências transversais, 
de carácter comportamental, ligadas ao saber-ser e ao saber-estar como essenciais na sua prática 
diária: a capacidade de relacionamento interpessoal, a tolerância, a flexibilidade, competências 
comunicacionais e a capacidade de motivar o outro para um determinado objectivo: “(…) acima de 

tudo tem de ter uma flexibilidade suficientemente grande de forma a perceber quem é que tem à 

sua frente, não deve ter uma mente fechada, deve ter flexibilidade. Temos de ter em atenção que 

estamos a falar de um tutor e quando falamos num tutor falamos no RVCC profissional onde 

podemos encontrar níveis de escolaridade muito diferentes, níveis de cultura e formas de estar na 

vida muito diferentes” (T). Tais competências são igualmente valorizadas no discurso presente 
numa outra entrevista: “Passa pela motivação, pelas capacidades de relacionamento interpessoal, 

pela facilidade na comunicação com o outro e na tolerância” (P). 

Ao questionar sobre a forma como são desenvolvidas estas competências, foi visível a 
valorização de aprendizagens realizadas através de modalidades educativas informais e não 
formais, no contacto com o outro e em diferentes experiências. A noção de Aprendizagem ao 
Longo da Vida está igualmente presente no discurso: “Isto são competências que são 

desenvolvidas ao longo dos anos da minha vida, este tipo de competências não se adquirem de um 
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dia para o outro, são competências que são adquiridas ao longo de toda a minha vida, quer da 

minha vida profissional, quer na minha vida social/pessoal, em funções que desempenhei (…).” (T) 

Estas competências têm um papel fundamental na resolução das dificuldades enumeradas 
pelos técnicos, que se prendem com factores associados à gestão de tempo, gestão de tarefas e à 
capacidade de motivar o outro. 

Relativamente ao tema da Caracterização da Equipa Técnico-Pedagógica, igualmente em 
análise nas entrevistas realizadas, teve como pretensão conhecer as representações dos 
entrevistados sobre o funcionamento da Equipa Técnico-Pedagógica que integra o processo de 
reconhecimento de competências profissionais. Constatou-se unanimidade nas respostas 
apresentadas, classificando o trabalho desenvolvido como um trabalho em equipa, de qualidade, 
entreajuda e cumplicidade: “Esclarecemos dúvidas um ao outro, apresentamos sugestões de forma 

a melhorar o nosso trabalho, acabamos por ser muito cúmplices nesta fase deste Projecto” (P); 

“Penso que é um bom ponto forte e a entreajuda existente” (T). 

Este tema pretendeu ainda identificar a pertinência da articulação entre os elementos do 
CNO e as dificuldades associadas ao trabalho em equipa. Se por um lado a articulação entre os 
elementos do CNO, foi considerara fundamental para o bom funcionamento do processo de 
reconhecimento de competências profissionais (“São o nosso ponto de apoio, quer no que se refere 

às metodologias, instrumentos, quer ao nível do relacionamento com os adultos e no decorrer do 

processo.” (P), por outro, foi entendida como existente, mas “dispensável”, entendendo-se os 
processos de reconhecimento existentes como díspares e sem relação directa: (…) a articulação é 

boa, não há má articulação, no entanto, não se pode dizer que os processos estejam 

intrinsecamente ligados, porque não são, logo, não há qualquer tipo de ligação entre o RVCC 

profissional e o escolar neste momento. (…) sendo que o referencial do RVCC profissional e uma 

coisa muito mais díspar e muito diferente do referencial do RVCC escolar.” (T). 

Não obstante, referente às dificuldades no âmbito do trabalho em equipa, o discurso 
direcciona-se sobretudo para as mesmas dimensões, em particular, no que se refere à importância 
da comunicação na equipa (“Aquilo que se pode apontar é alguma falta de comunicação que possa 

existir na equipa.” (T)) e na definição de funções: “A principal questão penso que passa pela 

definição de funções. Nesta fase é difícil separar as funções de cada um (…).” (P). 

O último tema analisado incide nas percepções dos técnicos sobre a Caracterização do 
Processo de Reconhecimento de Competências Profissionais. Com este critério de análise 
procurou-se identificar um leque diversificado de informações, que se alongam desde a adequação 
das metodologias e instrumentos de mediação ao processo, à adaptação dos candidatos, às 
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condições de frequência e planificação de sessões ou até mesmo até às dificuldades dos 
candidatos e motivos de desistência. Termina-se com uma referência às representações dos 
técnicos sobre a articulação do CNO com o Departamento de Formação da ENB. 

Na entrevista percebeu-se que os técnicos se centraram maioritariamente nas suas 
percepções sobre a organização e adequação da metodologia adoptada. Mencionaram, de forma 
unânime, a necessidade de apresentarem uma metodologia adaptada e focalizada no adulto, como 
um ser com um percurso de vida distinto. O discurso do entrevistado enfatiza esta dimensão de 
flexibilidade: “Portanto temos de ter uma flexibilidade e uma metodologia flexível de forma a que 

todos os candidato que sintam incluídos no mesmo processo e incentivar mais o acompanhamento 

no trabalho” (T). 

Não surgiram dúvidas relativamente à necessidade de ajuste da metodologia com vista a 
um melhor desempenho, e quanto à pertinência dos acompanhamentos individuais. Consideram 
essenciais, quer no domínio do apoio à elaboração da autobiografia, quer na validação de 
competências e para orientação do candidato para o processo, como se pode constatar pelo 
excerto apresentado: “O acompanhamento individual é importante, para que focalizar o adulto no 

sentido de construir a autobiografia ao encontro do referencial. Se não houver aqui o 

acompanhamento individual e se não houver orientação do trabalho vamos ter um adulto perdido 

durante quatro, cinco ou seis meses, e vamos perder esse adulto, por desmotivação, obviamente.” 

(T) 

Sobre a questão da adaptação dos candidatos à metodologia surgiram opiniões distintas 
por parte dos entrevistados. Se por um lado, salientam a facilidade dos adultos na organização do 
PRA, por outro os critérios estabelecidos nem sempre foram encarados como de fácil 
concretização, incitando a reacções diversas por parte dos candidatos. A dispersão das opiniões é 
visível nos seguintes comentários: “De um modo geral é bem encarada a forma de organização do 

PRA, existindo um caso ou outro de não concordarem, da forma do curriculum europeu.” (T); 

contrariamente ao comentário da entrevistada, “Nem sempre é fácil. Uns refilam, outros não 

compreendem a metodologia, outros nem sequer questionam e sabemos que estão quase a 

desistir só de pensarem” (P). 

No que concerne às condições de frequência e planificação das sessões do processo, os 
técnicos consideraram as mesmas se encontram desadequadas quanto ao número e quanto ao 
intervalo de tempo em que ocorrem. Foi evidente a urgência em alongar o processo, de forma a 
responder às necessidades dos candidatos: “Neste momento, e após a experiência de 4 grupos, 

manifesta-se insuficiente. (…) Alargar um pouco. Lá está… alterar a metodologia de forma a criar 
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novos timming de entregas de trabalhos para que as pessoas façam os pedidos dentro do 

tempo”(T). Este aspecto foi igualmente realçado por outro elemento da equipa técnica: “Penso que 

é extremamente reduzido. Sem dúvida alguma. (…) Grande parte dos adultos precisa de mais 

tempo para finalizar o processo” (P). 

Contrariamente ao número, o horário das sessões foi percepcionado como adequado e 
ajustado às exigências e especificidades desta população: “O horário em pós-laboral é fundamental 

porque se queremos certificar técnicos, se queremos certificar profissionais, não nos podemos 

esquecer que grande parte dos bombeiros que queremos certificar são bombeiros voluntários e que 

têm a sua profissão (…) temos de ter flexibilidade” (T). 

Relativamente às dificuldades manifestadas pelos candidatos durante o processo e 
consequente desistência/abandono do mesmo, os discursos apresentados nas entrevistas incidiram 
sobre a falta de competências de base por parte dos candidatos, verificando-se lacunas ao nível da 
capacidade de escrita e no domínio das tecnologias. Alertam para níveis reduzidos de literacia, que 
se verificam, frequentemente, nesta população. As dificuldades de utilização da informação escrita 
conduzem à resistência na elaboração e organização da autobiografia: “Até aqui a grande 

dificuldade é começar a escrever, a concretizar ideias, a iniciar o seu percurso. Muitos deles têm 

dificuldades que se prendem com competências básicas ou relacionadas com o uso da informática 

e essa questão ultrapassa-nos, em muito. (P). 

A fase de desocultação de competências e a capacidade de articular o referencial com as 
experiências de vida significativas, constituem, sob o ponto de vista do entrevistado, obstáculos na 
realização do processo, em particular nos candidatos em que se verifica uma prática profissional 
reduzida, presente do seguinte discurso: “As maiores dificuldades que os adultos inicialmente têm é 

conseguirem articular a sua história de vida, indo ao encontro do referencial (…) apanhamos 

pessoas com muito pouca experiência em termos de prática no terreno, têm muita experiência em 

contexto formativo, prática no terreno acaba por ser pouca” (T). 

De acordo com os entrevistados, são estas questões associadas às dificuldades 
manifestadas pelos candidatos, que colocam em causa, muitas vezes, a sua continuidade no 
processo, particularmente quando não desenvolvem as estratégias adequadas para as ultrapassar: 
“Muitas vezes o que os poderá levar a desistir é também o facto dos adultos terem de escrever e 

não estarem devidamente capacitados e habituados, não existir a cultura da escrita e da leitura 

como hábito no nosso país e isto leva os adultos muitas vezes a desistirem” (T). Nestas situações, 
o acompanhamento da equipa e a orientação dos técnicos, são vistos como indispensáveis para 
evitar a desistência ou abandono por parte do candidato. 
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No que diz respeito às dificuldades no relacionamento com os candidatos, os técnicos 
referiram que estas decorrem, por norma, das dificuldades apresentadas pelos adultos no decorrer 
do processo, contudo, são facilmente resolvidas com base em estratégias de negociação, na 
definição de papéis e no estabelecimento de relações mediadas pelo respeito pelo outro, tal como 
podemos comprovar nos excertos seguintes: “Encontramos adultos mais “resmungões”, outros mais 

“tímidos”, outros mais “extrovertidos”, mas a base será sempre a definição de papéis e o respeito” 

(P); “(…) a única dificuldade que é encontrada por nós é automaticamente ultrapassada em 

negociação com a adulta e encontrando estratégias que resolvam estas questões” (T). 

Por último, a informação relativa à articulação do CNO com o Departamento de Formação 
da ENB foi recolhida nas três entrevistas aplicadas. Qualquer um dos entrevistados evidenciou uma 
percepção de reduzida articulação entre as valências, uma vez que não existe resposta adequada 
por parte do Departamento às necessidades dos candidatos, no que se refere à oferta formativa 
disponível para a sua formação. O argumento remete para a consideração do percurso formativo a 
que qualquer bombeiro é submetido (indispensável para assumir esta função), que subentende os 
temas que constam nas unidades do referencial: “Neste processo todas as unidades que referidas 

no referencial de competências estão integradas na formação inicial que qualquer bombeiro deverá 

ter, e portanto, todos os candidatos têm qualificações profissionais nestes domínios” (P). Segundo o 
discurso apresentado pelo entrevistado, esta questão da formação inicial do bombeiro, leva à que 
possa ser dispensada uma qualquer situação de certificação parcial ou encaminhamento para 
oferta formativa de forma a finalizar o seu processo, comprovado pelo seguinte excerto: “A situação 

das parciais honestamente nunca se colocou porque não é suposto um bombeiro ter uma 

certificação parcial numa situação destas, ou então, algo correu mal no seu percurso formativo 

enquanto bombeiro (…) referencial fala-nos essencialmente das competências que são aquelas que 

adquiridas na escola de qualquer recruta de qualquer bombeiro de terceira, início de carreira, todos 

eles têm de ter estas competências em fase de formação, com excepção de uma ou duas áreas 

que existam, mas que até são áreas não nucleares, não obrigadas a validar (T). Neste sentido, 
estamos perante um quadro que não diferencia a noção de qualificação e o domínio da aquisição 
de conhecimentos, da noção de competência, do saber-fazer e do saber-ser ou estar. Torna-se 
fundamental realçar que a aquisição de um conjunto de saberes e conhecimentos técnicos num 
contexto de formação, não determina efectivamente o processo de “transferabilidade” das 
aprendizagens para a situação de trabalho, causando o bom desempenho do profissional. Isto é, “a 
sabedoria, prévia ao exercício profissional (ou seja, a qualificação) não é um garante da 
competência” (Canário, 2008, p.46). 
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Sintetizando os dados obtidos através da análise de conteúdo das entrevistas realizadas 
aos elementos da equipa técnico-pedagógico do processo de reconhecimento de competências 
profissionais, podemos afirmar que são vários os domínios que emergiram, quer como 
potencialidades, quer como áreas susceptíveis a uma intervenção. Por um lado, verificaram-se 
fragilidades no que se refere ao envolvimento e papel do CNO na ENB, em geral, e junto da sua 
população-alvo, em particular, associadas à questão da divulgação e proximidade do Centro. Outro 
dos domínios a intervir, não menos pertinente, remete para a organização e funcionamento do 
processo, onde se verificaram hesitações ao nível da constituição da equipa (pela incapacidade de 
dar resposta aos candidatos e na gestão de tempo); no papel dos actores (pela ambiguidade na 
definição de papéis e problemas de comunicação na equipa); e na metodologia adoptada (pela 
necessidade de alteração da planificação das sessões e dos instrumentos de mediação utilizados, 
indo ao encontro das necessidades dos candidatos). A falta de formação da equipa técnica foi 
igualmente identificada como uma área de intervenção pertinente. Por último, verificaram-se ainda 
fragilidades no que se refere à articulação entre o CNO e o Departamento de Formação da ENB, 
incentivado pela escassez e a não conformidade da oferta formativa. Dos aspectos positivos 
identificados, destaca-se a longevidade e o percurso do CNO, enquanto organismo de certificação 
de bombeiros; o papel do processo de RVCC-PRO como promotor na aproximação dos bombeiros 
ao CNO da ENB; e determinadas questões inerentes ao funcionamento deste processo (autonomia 
na criação de instrumentos de mediação e na organização dos procedimentos, horário das 
sessões, proximidade dos elementos da equipa técnica do processo de RVCC-PRO com os 
restantes elementos que colaboram no CNO, no âmbito do processo de reconhecimento de 
competências escolares). 
 
2.1.5. Análise das Conversas Informais 

 
Através das conversas informais realizadas com elementos do CNO e outros colaboradores 

da ENB, relativamente ao processo de reconhecimento de competências profissionais, pretendeu-se 
obter uma apreciação global sobre a pertinência e o funcionamento do processo para a população-
alvo da instituição. 

Surge grande conformidade entre as respostas obtidas no que diz respeito à necessidade e 
pertinência desta oferta para a certificação das competências profissionais destes técnicos. Permite-
lhes “o acesso a uma qualificação profissional, que de outra maneira não seria possível obterem”. 
Não se percepcionam, contudo, implicações directas ao nível da progressão profissional: “é apenas 
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um reconhecimento pessoal, porque não lhes permite a evolução da carreira de bombeiro”. O 
discurso vai ao encontro de vários autores (Canário, 2008; Correia, 1997), ao reforçar que a 
obtenção de uma qualificação ou certificação profissional específica, não garante o acesso ao 
emprego e não determina o percurso profissional do sujeito. 

Relativamente ao funcionamento do processo, emergiram alguns constrangimentos 
associados à adequabilidade do referencial do processo de reconhecimento de competências 
profissionais às diversas funções inerentes à carreira de bombeiro, uma vez que 
“independentemente da função ou cargo que ocupe no corpo de bombeiros, todos os bombeiros 

integram o mesmo processo”. Segundo os argumentos apresentados, o processo “não é 

discriminativo”. Seria importante “haver diversos níveis de reconhecimento de competências, por 

assim dizer”. Houve quem tivesse, no entanto, uma percepção diferenciada, apelando à formação 
inicial da população de bombeiros e referindo que “todos os bombeiros, mesmo os que ocupam 

funções de comando, têm as competências solicitadas no referencial deste processo de 

reconhecimento, porque já passaram por essa fase.” 
Por último, complementarmente à questão da necessidade de ajuste do nível do referencial 

(no caso, apenas existe o referencial nível II), surgiu a questão da adaptação à população-alvo da 
instituição, que “não se restringe aos bombeiros”. Um dos elementos relembrou a importância de 
apresentar esta oferta igualmente para os Técnicos de Protecção Civil, sobre os quais a ENB tem 
igualmente “responsabilidade ao nível da formação”. Neste sentido, em momentos posteriores, foi 
analisado o Kit de Avaliação (instrumentos de reconhecimento de competências) elaborado para o 
processo de reconhecimento de competências profissionais do Técnico de Protecção Civil. 

Ao questionar sobre a organização e natureza qualitativa dos instrumentos disponibilizados 
neste Kit, o colaborador da ENB salientou a sua ambiguidade, devido particularmente a questões 
associadas à “falta de objectividade na forma como estão apresentados os critérios para avaliação”, 
o que poderá resultar num “preenchimento subjectivo” por parte dos técnicos. Constatou-se 
igualmente que os itens estão “pouco explícitos” e que incluem conteúdos que não parecem estar 
em concordância “com a organização das unidades do referencial de formação do Técnico de 

Protecção Civil” (anteriormente elaborado com a colaboração da ENB). Não foi possível identificar 
qual a entidade responsável pelo concepção dos instrumentos de reconhecimento de competências 
inerentes a esta qualificação, bem como se actualmente o processo se encontra a ser 
implementado. 

Em síntese, a análise das conversas informais permitiu identificar a necessidade de intervir 
quer no âmbito das debilidades identificadas no referencial, pela impossibilidade de corresponder às 
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diversas funções inerentes à carreira de bombeiro, quer ao nível dos instrumentos de mediação e 
reconhecimento de competências profissionais do Técnico de Protecção Civil. Independentemente 
destas fragilidades, identificaram-se apreciações positivas no que se refere ao funcionamento e 
pertinência do processo, em particular a compatibilidade entre os conteúdos inerentes à formação 
inicial de bombeiros e aqueles que são referidos no referencial do processo de reconhecimento. 
Salienta-se ainda a pertinência do processo como um meio exclusivo para acesso a uma 
qualificação profissional. 

 
2.2. Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Escolares 
 
2.2.1. Caracterização e Análise da Organização do Processo RVCC-Escolar 
 

O desenvolvimento de metodologias e o funcionamento inerente ao processo de 
reconhecimento, validação e certificação de competências de nível escolar, encontram suporte nas 
orientações apresentadas na Carta da Qualidade que regula os CNO (ANQ, 2007). Baseando-se 
numa lógica de reflexão que exige um trabalho de auto-análise, introspecção e selecção de 
experiências de vida, aos adultos que são encaminhados para um processo desta natureza, é 
solicitada a elaboração uma autobiografia reflexiva, que lhes permite a explicitação das suas 
competências e aprendizagens adquiridas ao longo da vida. De referir que no final do ano de 2010, 
teve lugar no CNO – ENB um processo premente de alterações metodológicas ao processo RVCC, 
tanto para nível básico como para o secundário, no sentido de uma actualização e melhor 
adequação dos objectivos, tanto da equipa técnico-pedagógica, como dos adultos. No nível básico 
as alterações foram mais profundas pois prenderam-se com a aproximação à metodologia do 
secundário, com alterações aos instrumentos de mediação. Destas reformulações resultaram novos 
planeamentos de sessões, quer para nível secundário, quer para nível básico. 

Após o encaminhamento para o processo RVCC o adulto é orientado pela equipa técnico-
pedagógica (Profissional RVC e formadores), quer no decorrer de sessões colectivas, quer em 
momentos de acompanhamento individual. O cronograma é estabelecido em função das 
orientações, mais uma vez apresentadas pela entidade que tutela os CNO, que estipula que a 
duração das sessões presenciais de reconhecimento se situe entre 25 a 40h para o nível básico e 
entre 35 a 60h para o nível secundário. No CNO da ENB o processo de reconhecimento de nível 
básico compreende um total de 27 horas, um número inferior ao processo de nível secundário que 
assegura um total de 42h de sessões de reconhecimento. Ao candidato que não finaliza o seu 
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processo no decorrer das sessões agendadas, é dada a possibilidade de dar continuidade ao seu 
trabalho através de sessões individuais, dinamizadas por um dos elementos da equipa que o 
acompanhou. 

As sessões têm lugar uma a duas vezes por semana, com duração aproximada de 3 horas, 
em função do nível de certificação escolar ou do momento de processo em que o candidato se 
encontra, orientadas para que seja efectuado um balanço de competências personalizado e indo ao 
encontro do referência de competência-chave de cada uma das áreas. Com excepção dos 
candidatos integrados em grupos de parcerias, todas as sessões decorrem nas instalações do CNO 
da ENB. 

A equipa que acompanha o adulto, depois de identificadas as competências, procede à sua 
avaliação e posterior validação de acordo com os critérios emergentes do referencial, que “visa o 
reconhecimento formal das aprendizagens” (Pires, 2007). Esta tarefa é vista frequentemente pela 
equipa técnico-pedagógica como um “processo complexo” (Cavaco, 2007), devido às características 
inerentes aos critérios do referencial, por vezes pouco adequados ao relato do adulto. 

Quando reconhecidas e validadas as suas competências o adulto é proposto a um 
momento de Júri de Certificação, podendo resultar de uma certificação total ou parcial. Esta última 
situação remete para a necessidade de complementar o seu processo pela via da formação, como 
forma de aquisição de aprendizagens não adquiridas pela experiência ao longo da vida. 
 
2.2.2. Caracterização da Equipa Técnico-Pedagógica 
 

A equipa técnico-pedagógica associada ao desenvolvimento da actividade do CNO da ENB 
foi constituída de acordo com a legislação em vigor e pretende-se que apresente uma tipologia 
estável, assumindo elementos que garantam as diferentes valências e etapas de intervenção que o 
centro disponibiliza. A equipa deverá contemplar profissionais distintos, com perfis diferenciados, 
com um número ajustado às necessidades e objectivos que o centro pretende atingir. No contexto 
da caracterização aqui em causa, iremos centrar-nos apenas na equipa técnico-pedagógica 
associada ao processo de reconhecimento de competências escolares. Encontram-se afectos a 
esta valência, uma equipa composta por 14 elementos, distribuídos pelas seguintes funções: 
Director; Coordenador; Técnico Superior responsável pelo Diagnóstico e Encaminhamento; quatro 
Profissionais RVC; cinco Formadores de diferentes áreas de competências e dois Técnicos 
Administrativos. O nível de certificação ou áreas de reconhecimento onde se encontram activos têm 
como base as funções e responsabilidades definidas no enquadramento legislativo. 
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Numa análise mais descritiva, salienta-se que, no que se refere à afectação, todos os 
elementos estão afectos à actividade do Centro a 100%, o que implica um registo de 8 horas 
diárias, distribuídas pelos 5 dias da semana. Em termos de relação contratual, mais se informa que 
quatro destes elementos têm um contrato a termo certo com a instituição (3 Técnicos Superiores e 1 
Técnico Administrativo), estando os restantes nos quadros da entidade promotora da iniciativa. A 
equipa apresenta ainda um elevado índice de heterogeneidade, no que se refere aos domínios do 
género e idade, verificando-se uma faixa etária que se encontra compreendida entre os 30 e os 61 
anos. No que concerne à formação de base, é possível agrupar em três áreas distintas: Ciências 
Sociais e Humanas (Psicologia, Geografia, História), Ciências e Tecnologias (Gestão, Química, 
Informática) e Línguas e Literaturas (Português e Inglês). Os indicadores aqui referidos constituem 
factores fundamentais na caracterização da equipa enquanto multidisciplinar e heterogénea nas 
suas faculdades, caminhando todos para o mesmo objectivo: encaminhar, reconhecer 
competências, qualificar e certificar os candidatos inscritos no CNO. 

Com excepção de um formador, a equipa formativa e os profissionais RVC participam quer 
no nível de certificação básico, quer secundário, permitindo um trabalho de estreita articulação entre 
os elementos e a consolidação das metodologias de trabalho. De salientar que a função de Técnico 
de Diagnóstico e Encaminhamento, bem como a de Técnico Administrativo, encontram-se presentes 
em qualquer que seja o processo de certificação ao qual o candidato se proponha, consumando-se 
como actividades indispensáveis ao sucesso e eficácia do funcionamento do processo. 

Por último, no que se refere ao plano de formação dos elementos da equipa técnico-
pedagógica, constatou-se que é política da coordenação do CNO e direcção da ENB escalonar a 
presença de elementos da equipa sempre que existem formações, em particular organizadas pela 
ANQ ou no âmbito da formação interna disponibilizada pela ENB, para que todos possam usufruir 
deste tipo de ofertas. Não existe um plano de formação elaborado com base nas necessidades dos 
profissionais que actuam neste CNO. 

 
2.2.3. Caracterização do número de adultos inscritos e certificados 

 
Para uma contextualização efectiva da população-alvo a que se destina a actividade 

desenvolvida no CNO da ENB, procedemos de seguida a uma caracterização dos candidatos, de 
acordo com os dados registados no Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e 
Formativa (SIGO) e nos relatórios de actividades de anos transactos.  

Como referido anteriormente o CNO da ENB iniciou a sua actividade no ano de 2001, tendo 
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como missão a formação e qualificação dos bombeiros portuguesas. Assim, numa primeira fase 
considera-se pertinente analisar o número de inscrições em função da actividade profissional 
(bombeiro ou não bombeiro). 
 

Quadro 1 – Número de candidatos inscritos, em função da actividade profissional. 

  
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

Nível  
Básico 

Inscritos 
(Bombeiros) 1043 554 472 206 89 96 76 36 9 50 3 2634 

Inscritos 
(Não 

Bombeiros) 
457 669 537 532 873 521 259 260 151 73 33 4365 

Nível  
Secundário 

Inscritos 
(Bombeiros)             104 98 16 52 9 279 

Inscritos 
(Não 

Bombeiros) 
            311 405 181 107 163 1167 

 Total 1500 1223 1009 738 962 617 750 799 357 282 208 8445 

 
Tal como se pode verificar na tabela anterior, dos 6999 candidatos inscritos no decorrer dos 

últimos dez anos, pretendendo a sua certificação de nível básico, 2634 eram bombeiros (o que 
equivale a uma percentagem de 37,6%). Considerando apenas após o ano de 2007, de um total de 
994 inscritos, apenas 17,5% exerciam a actividade de bombeiro. No que se refere ao nível 
secundário, a diferenciação entre as duas categorias reduz ligeiramente, onde num total de 1446 
inscrições, apenas 279 tinham como actividade profissional ou voluntária, a função de bombeiro, o 
que corresponde a 19,3%, como se pode constatar na tabela apresentada.  

De um modo geral, os dados remetem para uma decrescente taxa de inscrições relativas ao 
processo RVCC de nível básico, que se vem consolidando no decorrer dos últimos dois anos. O 
nível secundário, encontrou o seu auge nos primeiros anos de actuação, em que com a campanha 
publicitária realizada pelas políticas governamentais se fizeram sentir no número de inscrições que 
surgiram nos CNO. 

O número de inscrições de bombeiros decorreu, quer do comportamento voluntário por 
parte do bombeiro e consequente deslocação ao centro para proceder à sua inscrição, quer de 
protocolos de cooperação constantemente estabelecidos com as associações humanitárias de 
bombeiros voluntários. O gráfico seguinte sintetiza a distribuição das inscrições dos candidatos, em 
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função do exercício (ou não) da actividade de bombeiro, independentemente do nível de certificação 
escolar. 

 

 

Gráfico 3 – Número de Candidatos inscritos até ao ano de 2011, por exercício da actividade de bombeiro (%). 

 

Podemos verificar um número largamente superior de inscrições de candidatos não 
bombeiros (5532 adultos, o que corresponde a 66%), que se foi intensificando no decorrer dos 
últimos anos com a incrementação do processo de nível secundário, aberto à comunidade, num 
registo em que o CNO da ENB deixa ter como exclusivo a oferta de certificação de bombeiros. 

O sucesso no processo sofre a influência de inúmeros factores, nem sempre conhecidos ou 
controlados pela equipa. Assim, o número de candidatos que finalizam o processo consolidando a 
certificação total das suas competências é significativamente distinto do número de inscrições que 
aqui se apresenta, sendo esta condição independente do nível de certificação ou do exercício da 
actividade de bombeiro. 

 

 

Gráfico 4 – Número de Bombeiros inscritos e certificados, até ao ano de 2011, por nível de escolaridade. 

 

No que concerne especificamente à população de bombeiros, como se pode observar no 
gráfico 4, o foco de actividade encontra-se no nível de escolaridade básico, não só devido a um 
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maior período de implementação do projecto, como também à adesão por parte dos bombeiros. De 
um total de 2634 bombeiros inscritos, 930 foram certificados com uma qualificação escolar de nível 
básico, representando 35,3% dos adultos. Grande parte dos restantes 65% dos candidatos acabou 
por desistir do processo. A análise do gráfico permite ainda verificar que dos 278 bombeiros 
inscritos que manifestaram interesse em obter uma certificação de nível secundário, apenas 27 o 
concretizaram, correspondendo a um valor percentual de 9,7%. Embora muitos dos candidatos 
inscritos não tenham obtido uma certificação total ou parcial das suas competências, pelos mais 
variados motivos (encaminhamento para ofertas formativas distintas, suspensão ou desistência do 
processo), actualmente os dados evidenciam um total de 957 bombeiros que alcançaram uma 
certificação escolar no CNO da ENB. 

No que se refere aos candidatos bombeiros que abandonaram o processo, passando ao 
estado de suspenso, desistente ou transferido (maioritariamente ao estado de suspenso), no ano de 
2011, verificou-se uma percentagem de 30,3% para o nível básico (37 candidatos) e um total de 68 
candidatos para o nível secundário, o que corresponde a 26,6% dos adultos suspensos, conforme 
se apresenta no gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 5 – Número de Candidatos Suspensos, por nível de escolaridade e exercício da actividade de bombeiros – Ano 201 

 
Olhando para um panorama generalizado da população-alvo do CNO da ENB, que não só o 

candidato com actividade profissional ou voluntário de bombeiro, e focalizando-nos em particular no 
último ano de actividade (2011), podemos constatar (através da análise do gráfico 6, seguidamente 
apresentado), que dos 172 candidatos inscritos para o nível secundário, 98 foram certificados, 
atingindo uma taxa de 57%. No âmbito do processo de nível básico, salvaguardando que para 
ambos os níveis de certificação alguns dos candidatos certificados efectuaram as suas inscrições 
em anos anteriores, embora apenas tenham sido inscritos 36 candidatos no ano de 2011, obteve-se 
um total de 43 certificados, ultrapassando assim o número de inscrições. 
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Gráfico 6 – Número de Candidatos inscritos e Certificados, por nível de escolaridade – Ano 2011 

 

Os dados recolhidos permitem concluir que efectivamente este Centro tem como mais-valia 
o seu percurso no campo da educação e formação de adultos, consubstanciando num elevado 
número de inscrições que decorreram ao longo dos últimos 11 anos. Salienta-se ainda como um 
aspecto positivo os protocolos estabelecidos numa fase inicial da actividade do Centro com aquela 
que seria a sua população-alvo, promovendo a divulgação da oferta e a inscrição de bombeiros. 
Contudo, actualmente esta é uma realidade “invertida”. Verifica-se um decréscimo do número de 
inscrições, e consequentemente, certificações de bombeiros, o que nos remete para algumas 
fragilidades na divulgação da oferta junto das corporações. Outro factor que emergiu como um 
domínio a intervir, relaciona-se com a questão da desistência e/ou abandono do processo por parte 
dos candidatos que exercem a actividade de bombeiro, em particular no que se refere ao processo 
de reconhecimento de competências de nível secundário. 

 
2.2.4. Análise das Conversas Informais 

 
Após a análise da caracterização apresentada anteriormente, procedeu-se à realização de 

conversas informais junto de elementos da equipa técnico-pedagógica associada ao processo de 
reconhecimentos de competências escolares, no intuito de se apurar o tema relacionado com a 
Desistência/Abandono do processo, por parte dos candidatos bombeiros. Foi objectivo compreender 
os motivos que levam ao abandono, em particular no nível de certificação secundário, bem como o 
momento em que mais se registam estas situações. Complementou-se, com a recolha de 
informação sobre possíveis estratégias para redução deste fenómeno, considerando ainda a 
percepção dos elementos no que se refere à pertinência do processo para esta população. 

No que diz respeito às causas da desistência, vários elementos referiram factores 
associados à gestão das expectativas dos candidatos em relação ao processo (“uma certa ideia de 

que um processo RVCC é algo rápido e fácil”). O factor disponibilidade e incapacidade de gerir o 
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tempo foi igualmente salientado como um motivo de abandono (“trabalhos por turnos e sazonais por 

parte dos candidatos”). Por último, referiram factores que se prendem com as capacidades 
pessoais, com a ausência de competências básicas e com ausência de um perfil “teórico” por parte 
dos candidatos: “A ausência de hábitos de leitura e utilização de pensamento reflexivo para a maior 

parte desta população, muito virada para o desempenhar o trabalho prático e com pouca 

associação aos conceitos teóricos”. 
A justificação para um número mais elevado de desistências de candidatos bombeiros no 

nível secundário prendeu-se essencialmente com a complexidade associada a este processo, 
considerando que “o nível secundário implica mais autonomia e mais trabalho da parte do adulto e é 

um processo muito exigente”. Encontra-se igualmente associada à questão da autonomia 
pretendida para este processo: “O grande motivo de desistência deve-se ao facto dos adultos 

terminarem as sessões presenciais quando o processo ainda não está concluído”. De referir que 
estes factores, em particular a capacidade de autonomia, são vistos como “muitas vezes 

inexistentes no perfil de bombeiro” e menos requeridos quando falamos no processo de certificação 
de nível básico, pelas questões inerentes à sua organização e funcionamento. Neste sentido, o 
momento do processo em que terminam as sessões presenciais e “exige ao candidato um maior 

grau de autonomia na realização do seu trabalho”, é entendido como o mais propício à desistência 
ou ao abandono por parte do adulto. 

Relativamente às estratégias possíveis para redução da taxa de desistência dos candidatos 
bombeiros a frequentarem o processo de reconhecimento de competências de nível secundário, os 
discursos apresentados durante as conversas foram congruentes, apontando a alteração da 
planificação das sessões como um recurso fundamental para a certificação de todos os candidatos: 
“um processo mais longo, com mais sessões com todos os elementos da equipa, permitindo que os 

adultos sejam acompanhados em sessão presencial até à conclusão do processo. O objectivo seria 

que todo o grupo finalizasse o processo no mesmo dia, num momento de júri previamente 

calendarizado.” 

Por último, ao tentar perceber qual a percepção dos elementos sobre a pertinência deste 
processo para a população de bombeiros verificou-se, que as respostas incidiram sobre as 
vantagens na progressão de carreira e no acesso à formação: “as habilitações literárias na 

população bombeira são importantes na medida em que por vezes é exigida determinada 

habilitação para ingressarem em formações, que a longo prazo lhes permite a evolução na carreira 

de bombeiro”. Um dos elementos foi mais além, na medida em que salientou a vertente formativa 
deste processo, reforçando que este contribui de forma significativa para um “consciencializar de 
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conceitos teóricos e de exigir aos bombeiros o desenvolver de um saber-ser e saber-estar”, 
contribuindo decisivamente para a sua “formação teórica e cívica”. Na sua perspectiva o processo 
de reconhecimento e competências ajuda a formar profissionais mais “conscientes do seu papel na 

sociedade e profissionais mais exigentes em relação ao seu próprio trabalho e relação com os 

outros”. O entrevistado realça de forma clara a “inspiração humanista” e a filosofia do movimento da 
Educação Permanente, que Canário (2006a) refere como factores que estão na origem do 
procedimento de adquiridos experienciais. Admite os diferentes momentos e experiências do 
candidato, nas diversas situações de vida, constituem-se contextos formativos, numa perspectiva de 
valorização e emancipação da pessoa, e desvaloriza uma lógica “instrumental” do processo, voltada 
para as necessidades do mercado. 

Em síntese, a análise das conversas informais permitiu identificar um conjunto de factores a 
intervir associados à causalidade da desistência/abandono do processo, por parte dos candidatos 
bombeiros. Verificaram-se fragilidades ao nível da disponibilidade dos candidatos e horário das 
sessões; falta de competências básicas, de leitura e escrita, que dificultam a organização e 
elaboração do portefólio; e baixos índices de autonomia na realização do trabalho. Estas questões 
remetem efectivamente para a necessidade de intervir na metodologia e no funcionamento do 
processo, de forma a adaptá-lo às necessidades destes candidatos, em particular no âmbito do 
processo de reconhecimento de competências de nível secundário. As vantagens da frequência do 
processo no acesso à formação e progressão da carreira, bem como o desenvolvimento e 
consolidação de saberes, foram referidos como aspectos positivos inerentes à frequência do 
processo. 

 
2.3. Departamento de Formação da Escola Nacional de Bombeiros 
 
2.3.1. Caracterização e Funcionamento 
 

2.3.1.1. Caracterização da Equipa Formativa 
 

O Departamento de Formação organiza os seus recursos de forma a garantir a sua 
capacidade de resposta às necessidades encontradas. Os dados relativos ao ano de 2010 remetem 
para um total de 858 formadores, distribuídos pelos três centros de formação da ENB, que se 
subdividem em três categorias distintas: formadores internos permanentes; formadores internos 
eventuais e formadores externos. 
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Gráfico 7 – Número de Formadores, por tipologia de contrato (%). 

 
Como podemos observar através da análise do gráfico 7, do total de formadores afectos 

ao Departamento de Formação da ENB, no ano de 2010, 21 situam-se na categoria de formadores 
internos, o equivale a 2% da equipa formativa. Os formadores externos apresentam especial 
destaque, uma vez que constituem 98% dos recursos humanos deste departamento (837 
formadores). De referir que os formadores externos encontram-se dispersos quanto à sua 
localização, actuando a nível nacional e nos mais variados centros, corporações ou unidades locais 
de formação existentes. 

Os formadores externos constam em base de dados da Escola Nacional de Bombeiros, 
sendo todos eles bombeiros e formados pela própria escola, quer ao nível técnico, quer pedagógico. 
A formação técnica tem a duração mínima de 70 horas, abrangendo diversas áreas de 
especialização, nomeadamente, curso de formador de Técnicos de Socorrismo, Salvamento e 
Desencarceramento, Matérias Perigosas, entre outras. Com o objectivo de avaliar os seus 
conhecimentos e transmitir uma actualização de novas técnicas de actuação, estes formadores são 
recertificados de 3 em 3 anos. 

Entende-se por formadores internos todos aqueles que exercem as suas funções nas 
componentes práticas nos cursos de socorrismo, salvamento e desencarceramento, condução todo 
o termo, salvamento em grande ângulo, nadadores salvadores, operadores de central e combate a 
incêndios. Embora as suas habilitações nem sempre representem a sua diferenciação, estes 
formadores destacam-se por deterem uma larga experiência profissional e, simultaneamente, de 
comando, sendo amplamente reconhecidos por organizações nacionais e internacionais da 
especialidade. 

Foi efectuada uma recolha de informação actualizada sobre características associadas à 
equipa formativa. Considerou-se pertinente, pela função e actividade que exercem na ENB, apenas 
a caracterização detalhada dos formadores internos permanentes. Existem actualmente 20 
formadores internos nestas condições.  

2%

98%

Formadores INTERNOS

Formadores - EXTERNOS
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De acordo com os dados obtidos, podemos referir que se verifica uma elevada percentagem 
de formadores do género masculino nos quadros da equipa do Departamento de Formação da ENB, 
registando-se o número de 18 elementos (90%) e 2 elementos do género feminino (10%). Esta 
disparidade encontra-se ilustrada no gráfico 8, apresentado de seguida. 

 

 

Gráfico 8 – Número de Formadores Internos Permanentes, por género (%). 

 

É ainda possível verificar uma forte estabilidade laboral por parte da equipa, observando-
se que quase todos os formadores internos possuem à data em análise, um vínculo contratual sem 
termo, com uma taxa de 95% de afectação à ENB. A equipa encontra-se estabilizada e coesa, o 
que constitui um factor facilitador da eficácia do trabalho desenvolvido. 

No que se refere à certificação escolar, verificou-se um maior número de formadores com 
habilitações académicas ao nível do 12ºano (10 formadores, o que equivale a 50%), sobrepondo-se 
aos 7 formadores que exibem graus de escolaridade baixos (35%). Apenas 3 formadores 
apresentam formação superior, ao nível da licenciatura (15%). Seguidamente, apresenta-se o 
gráfico no qual consta a informação aqui descrita: 

 

 

Gráfico 9 – Número de Formadores Internos Permanentes, por habilitação escolar. 
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De salientar que os formadores encontram-se a desenvolver as suas funções nos diferentes 
centros de formação que integram o Departamento de Formação da ENB, sendo apenas necessário 
recorrer a um formador afecto a um outro centro quando a especificidade do curso ou escassez dos 
recursos assim o exigem. O Centro de Formação de Sintra apresenta uma percentagem de 
formadores de 65% (13 formadores), claramente diferenciada dos restantes locais. Seguidamente 
verificou-se o Centro de Formação de São João da Madeira, com uma equipa constituída por 4 
formadores (o que corresponde a 20%) e, por fim, o Centro de Formação da Lousã (15% dos 
formadores). A distribuição de formadores internos por centro tem como elementos orientadores as 
necessidades e volume de formação desenvolvimento.  

 

 

Gráfico 10 – Número de Formadores Internos Permanentes, por Centro de Formação (%). 

 

No que se refere à faixa etária, constatou-se que as idades dos formadores permanentes 
estão compreendidas entre os 30 e os 70 anos, com uma maior percentagem de formadores no 
intervalo de idades dos 30 aos 39 anos (50% dos formadores, seguindo-se dos 40 aos 49 anos 
(com uma percentagem de 35%). Apenas 15% dos formadores (3 formadores) apresentam idade 
igual ou superior a 50 anos.  

Por último, procedeu-se ainda à recolha de informação sobre a formação de base dos 
formadores e a suas áreas de actuação. Verificou-se que 60% dos formadores (12 formadores) tem 
apenas uma área de formação de base e, consequentemente, área de actuação por excelência. Os 
restantes 8 formadores (40%) manifestam ter formação em duas áreas profissionais, actuando 
como formadores nesses mesmos domínios. No que diz respeito à distribuição dos formadores por 
área, quase metade dos formadores apresentam formação de base na área do socorrismo (9 
formadores), seguindo-se da área de incêndios (florestais, industriais ou urbanos), com um total de 
8 formadores (40%). Nas áreas de salvamento e desencarceramento, quadros de comando, 
protecção civil, condução fora de estrada, condutor de embarcação de socorro, verificaram-se um 
número mais reduzido de formadores. 
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Relativamente aos formadores externos, considerou-se pertinente a sua caracterização, em 
particular, e no âmbito do trabalho de projecto em curso, no que se refere ao seu nível de 
habilitação escolar, qualificação profissional e áreas de formação que actuam. 

De salientar que embora o departamento de formação contenha dados relativos à 
caracterização dos formadores externos (informação arquivada nos processos dos formadores), a 
mesma não se encontra totalmente actualizada, nem se verifica de fácil leitura. Este foi identificado 
como um domínio a intervir no âmbito deste trabalho, em particular no que se refere à identificação 
das habilitações escolares dos formadores externos. 

 
2.3.1.2. Caracterização dos Participantes 
 

A actividade do Departamento de Formação é particularmente orientada para uma 
determinada população-alvo: bombeiro ou candidatos a bombeiro e profissionais dos Serviços 
Municipais de Protecção civil. A formação destinada à primeira categoria ocupa a maior parte das 
acções de formação desenvolvidas pelo Departamento. No ano de 2010, decorreram na ENB um 
total de 1388 acções de formação destinadas aos Bombeiros, contrariamente aos números 
evidenciados no âmbito da Formação para trabalhadores dos Serviços Municipais de Protecção 
Civil (embora previstas 29 acções, não ocorreram acções de formação neste área devido a 
constrangimentos relacionados com a elaboração de conteúdos programáticos). 

Especificando, particularmente, os formandos dos cursos de formação de bombeiros, 
podemos verificar que constituem uma população-alvo diversificada quanto ao seu nível de 
habilitações escolares, género e média de idades. No âmbito desta caracterização importa salientar 
as habilitações escolares destes candidatos.  

Não foi possível proceder a uma análise dos formandos, por níveis de escolaridade, 
contudo, e por nos parecer uma população prioritária de intervenção, pretendeu-se recolher o 
número de formandos que, durante o ano de 2011, apresentou junto do Departamento de Formação 
uma escolaridade inferior ao 9ºano, e como tal, considerada uma característica impeditiva no 
acesso às acções de formação da carreira de bombeiro. Assim, em 2011, ficaram impossibilitados 
de frequentar acções de formação disponibilizadas pela ENB, aproximadamente um total de 57 
formandos, uma vez não terem as habilitações necessárias para o ingresso na acção. 

Os dados mais abrangentes encontrados sobre estas dimensões remetem para o ano de 
2007, aquando da realização de um questionário aplicado a todos os bombeiros portugueses, no 
âmbito de um projecto de investigação desenvolvimento na área, e exclusivamente no que se refere 
à estrutura de comando dos bombeiros. 
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Gráfico 11 - Habilitações literárias dos comandos dos corpos de bombeiros, ano de 2007 (%).     Fonte: Amaro (2009). 

 
Assim, no ano de 2007, as habilitações literárias da estrutura de comando dos corpos de 

bombeiros, encontravam-se distribuídas de forma distinta, verificando-se maioritariamente 
habilitações ao nível do 12º ano de escolaridade (36,4% dos bombeiros de comando), seguindo-se 
do 3º Ciclo, com 32,8%, e licenciatura, com 12,7%.  

 
 2.3.1.3. Análise das Conversas Informais 
 
No decorrer das conversas informais estabelecidas com elementos do Departamento de 

Formação, visou-se essencialmente compreender as suas percepções sobre a pertinência e 
adequabilidade do processo de reconhecimento de competências (escolar e profissional) para esta 
população-alvo. Parece não existir dúvidas no que se refere à importância do processo de 
reconhecimento de competências escolares, como uma “resposta formativa essencial para os 

bombeiros”, em particular devido ao facto da obtenção de determinado nível académico lhes permitir 
“o acesso a formações desenvolvidas na ENB”. Estas formações profissionais, são indispensáveis à 
progressão na carreira de qualquer bombeiro. Contudo, quando questionados sobre a população-
alvo de intervenção imediata por parte do CNO e desta valência, isto é, os candidatos 
impossibilitados de frequentar acções de formação por falta de habilitações escolares, houve 
elementos que direccionaram a procura dessa informação para junto de outras entidades: “apenas a 

Autoridade de Nacional de Protecção Civil ou o acesso à plataforma do Recenseamento Nacional 

dos Bombeiros Portuguesas, poderá disponibilizar essa informação”. Não existe informação 
imediata e organizada no Departamento de Formação passível de ser disponibilizada ao CNO da 
mesma instituição, com vista à partilha de necessidades no âmbito da certificação escolar de 
bombeiros. 
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Outro dos temas que pretendeu conhecer-se nas conversas informais, remete para a 
concepção e organização do plano de formação da ENB, no que se refere à estrutura, conteúdos 
programáticos, domínios abordados, resposta às necessidades dos bombeiros e carga horária das 
acções de formação. No que se refere ao plano de formação, emergiu a ideia de que efectivamente 
o departamento de formação da ENB “pretende contemplar um grande conjunto de formações, 

essencialmente, de carácter profissionalizante”, nos domínios dos saber-saber e saber-estar. Estas 
consideram-se essenciais tanto aos bombeiros que procuram progredir na carreira, como aos que 
necessitam actualizar os seus conhecimentos, para que a sua acção vá cada vez mais ao encontro 
das necessidades da população que pretendem servir. Por outro lado, num contexto de mudanças 
sociais e organizacionais, as necessidades de formação dos bombeiros “não se ficam apenas pela 

formação profissionalizante”.  
O discurso dos elementos envolvidos nas conversas informais, remete para uma 

valorização da formação ao nível do saber-ser e saber-saber, bem como da “promoção de 

competências transversais e de uma educação de base”, muitas vezes esquecida junto desta 
população. Esta percepção que valoriza a noção de competência para o exercício profissional de 
excelência, parece subentender a ideia defendida por Canário (2000), quando afirma que estamos 
perante uma relação entre formação profissional e mundo do trabalho, marcada pela incerteza e 
longe de “critérios de previsibilidade”. Realça o desenvolvimento de competências que vão para 
além daquelas que adquiridas através de uma formação técnica ou profissional, elementares num 
mercado de trabalho caracterizado pelo fenómeno de “mobilidade profissional”. 

Ainda no que diz respeito ao plano de formação da ENB, pretendeu-se compreender, 
especificamente, a sua articulação com o referencial de formação de bombeiro proposto pelo 
Catálogo Nacional de Qualificações. Sobre este aspecto, foi evidente o reconhecimento de que 
referencial de formação disponível pelo CNQ, implica a existência ou aquisição de “um determinado 

conjunto de competências-chave a par com determinadas competências tecnológicas” que 
necessitam coexistir para que seja atingido o perfil de saída estabelecido. Neste momento, a ENB, 
porquanto esteja a envidar esforços no sentido de corresponder às necessidades de aquisição das 
competências tecnológicas descritas no catálogo, evidente pela aprovação do Despacho 
Nº713/2012 (Regulamento dos cursos de formação, de ingresso e de acesso ao bombeiro), “não 

está a considerar a resposta às necessidades de formação a nível do conjunto de competências-

chave para atingir a globalidade do perfil descrito nesse mesmo catálogo”. Não obstante, o perfil de 
saída do referencial de formação de bombeiro não considerar explicitamente a aplicação das 
referidas competências-chave, estas estão, no entanto, “implicitamente consideradas”, pelo que 
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deverão fazer parte de um plano completo de formação de bombeiros. Foi ainda possível verificar 
na análise dos dados recolhidos através destas conversas, uma evidente preocupação com a 
necessidade de garantir esta articulação com o “referencial de formação em vigor na legislação 

portuguesa”, visando o “reconhecimento do referencial a nível nacional e internacional” e 
potenciando o acesso ao mercado de trabalho global por parte daqueles que obtêm esta 
certificação. Neste contexto, torna-se imperativo que, aquando da concepção ou ampliação da 
oferta formativa apresentada pela ENB, sejam consideradas quer as necessidades diagnosticadas, 
quer todas as estas características específicas associadas à actividade desta população-alvo. 

Em síntese, parece ser evidente uma visão positiva sobre a pertinência do processo de 
reconhecimento de competências para a população de bombeiros, nomeadamente como forma de 
promover as possibilidades de progressão de carreira. A formação de carácter profissionalizante é 
igualmente vista como uma mais-valia para estes profissionais. Todavia, da análise das conversas 
informais emergem igualmente algumas fragilidades: ausência de informação no que se refere às 
necessidades de certificação escolar da população de bombeiros; sobrevalorização de uma 
formação profissional técnica, que não contempla os domínios do saber-ser e a promoção de 
competências transversais; e a desarticulação entre o referencial de formação de bombeiro relativo 
ao plano de formação da ENB e ao referencial de formação proposto pelo CNQ, em particular no 
que se refere à inclusão de um conjunto de competências-chave indispensáveis ao exercício actual 
desta actividade. 

 
3. Sistematização do Diagnóstico  

 
Neste ponto, pretende-se fazer uma sistematização dos dados apresentados anteriormente, 

de forma a identificar os principais problemas existentes em cada uma das dimensões analisadas e 
hierarquizar os campos prioritários de intervenção. De acordo com Guerra (2002, p.142), esta 
selecção deve ser “realizada por comparação e tendo em vista, geralmente, dois critérios de base: a 
dimensão e a natureza do problema e o carácter reprodutivo que assume”. 

Foram várias as questões debatidas ao longo do processo de recolha de dados, contudo, 
nem todas as informações poderão ser aqui enfatizadas, tentamo-nos circunscrever à problemática 
principal deste projecto. De salientar que esta objectividade face aos problemas que emergiram da 
recolha e posterior análise de dados, não coloca em causa, de forma alguma, a pertinência de 
outros conteúdos que não serão aqui expostos. Trata-se apenas da necessidade de nos 
focalizarmos nas questões subjacentes aos objectivos do trabalho e de estabelecermos prioridades. 
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No âmbito do Processo de Reconhecimento e Validação de Competências Profissionais, os 
principais problemas centraram-se no domínio da fragilidade encontrada ao nível da organização e 
funcionamento do dispositivo. Neste campo, e através das entrevistas e questionários realizados, da 
análise da metodologia e funcionamento e da reflexão sobre as conversas informais, foi possível 
identificar instabilidades no que se refere ao papel dos actores, à constituição da equipa, nos 
instrumentos de mediação utilizados, na organização e planificação das sessões e na formação dos 
técnicos sobre os pressupostos inerentes à metodologia de balanço de competências e 
reconhecimento de adquiridos. 

Outro dos problemas associados a este processo, remete para a debilidade identificada ao 
nível do referencial, quer pela incapacidade de responder adequadamente a todas as funções e 
perfis da carreira de bombeiro, quer pela sua desarticulação com o plano de formação da ENB. O 
processo não permite igualmente dar uma resposta de reconhecimento de competências a toda a 
população-alvo da entidade, excluindo os técnicos de protecção civil. Por sua vez, o referencial 
associado a esta qualificação profissional, manifesta nele próprio grande ambiguidade, no que diz 
respeito aos seus instrumentos de mediação e operacionalização do processo.  

No que diz respeito Processo de Reconhecimento e Validação de Competências escolares, 
a informação recolhida através da análise da caracterização efectuada e da reflexão sobre as 
conversas informais, permitiu identificar dois principais problemas, que subentendem necessidades 
relevantes. Por um lado a orientação actual do processo para um público-alvo distinto daquele que 
seria objectivo da sua missão, admitindo fragilidades na apresentação e divulgação do projecto 
junto dos corpos de bombeiros e dos Serviços Municipais de Protecção Civil. Este problema 
encontra-se associado à questão da inexistência de dados no CNO relativos às habilitações 
escolares dos bombeiros portugueses.  

Por outro lado, verificou-se um elevado número de desistências e consequente abandono 
do processo (em particular no nível secundário) por parte dos candidatos bombeiros. O discurso dos 
técnicos nas conversas informais evidenciou a ausência de uma metodologia adequada às 
necessidades destes candidatos como um dos principais motivos que levam ao abandono do 
processo. 

Por último, tendo em conta a caracterização efectuada e a análise das conversas informais, 
foi possível identificar conjuntamente problemas associados ao Departamento de Formação da 
Escola Nacional de Bombeiros. Uma das principais fragilidades, inerente à caracterização do 
departamento, remete para inexistência de dados actualizados relativamente à bolsa de formadores 
externos, em particular no domínio que aqui nos interessa: as habilitações escolares destes 
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formadores. Emergiu, igualmente da caracterização, a referência a candidatos impossibilitados de 
frequentarem as ofertas de formação devido ao seu baixo nível de escolaridade. Contudo, esta 
informação não foi disponibilizada ao CNO, o que parece remeter para alguma debilidade ao nível 
da relação interna entre o Departamento de Formação e o Centro Novas Oportunidades da ENB, 
condicionando possíveis respostas formativas a candidatos com este perfil. 

O último problema surgiu, através da análise dos conteúdos apresentados nas conversas 
informais, associado ao plano de formação do Departamento de Formação. Verificaram-se 
fragilidades no que se refere ao conteúdo e organização das acções de formação, que remetem 
essencialmente para a desarticulação entre o referencial de formação das acções disponibilizadas 
pela ENB e a estrutura apresentada no Catálogo Nacional de Qualificações. Esta fragilidade, resulta 
num reconhecimento da oferta formativa que se cinge quase exclusivamente à entidade, e não 
assume uma valorização exterior. 

 
4. Definição de Estratégias e Actividades Realizadas 

 
Na fase anterior procedeu-se à identificação dos principais problemas encontrados no 

diagnóstico de situação, permitindo agora estabelecer estratégias de acção para cada um deles, em 
função dos objectivos e dos recursos existentes. Indo ao encontro da metodologia de projecto 
apresentada por Guerra (2002, p.163), “uma vez elaborado o diagnóstico e hierarquizadas as 
necessidades de intervenção (…) e após definidos os objectivos, é necessário analisar as formas de 
os atingir”. 

Importa agora delinear as linhas condutoras da acção, como possibilidades de resposta aos 
problemas que foram efectivamente identificados em cada uma das dimensões analisadas. De 
salientar, contudo, que embora para cada problema seja definida uma estratégia, existe 
efectivamente uma multiplicidade de soluções, dependendo do ponto de vista sobre o qual se 
analise esse determinado problema. Tomaremos aqui como referência o nosso quadro conceptual, 
os principais objectivos e a problemática deste projecto, como “âncoras” na escolha e definição das 
estratégias, “visando a elaboração de um pensamento director em torno do qual se estruturam de 
forma mais ou menos coerente, as decisões fundamentais” (Guerra, 2002, 167). 

As propostas apresentadas são entendidas como meios que permitem, de alguma forma, ir 
ao encontro de uma situação desejada, na perspectiva de resolução do problema anteriormente 
identificado. Na definição das estratégias, foram ainda considerados os recursos existentes e a sua 
exequibilidade, atendendo ao cenário e às características específicas do contexto onde se 
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desenvolve este projecto. De acordo com Guerra (2002, p.168), os critérios de concepção das 
estratégias estão, sobretudo, relacionados com a política da instituição, bem como com o tipo de 
objectivos e recursos existentes”. 

No intuito de facilitar a apresentação e consequente leitura do Plano de Acção, procedeu-se 
à elaboração de um quadro síntese, que possibilita a identificação, quer dos principais problemas 
identificados, quer das respectivas estratégias de actuação delineadas: 

 
Quadro 2 – Sistematização dos problemas identificados e das respectivas estratégias de actuação. 

 
EIXO 

 
PROBLEMA 

 
ESTRATÉGIA 

 
 
 
 
 
 
 

Processo 
 RVCC 

Profissional 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragilidades na organização e 
funcionamento do dispositivo. 

 
Alteração do Plano de Sessões, Metodologia e 
Instrumentos de mediação utilizados. 
 
Formação dos técnicos, no intuito de garantir o 
conhecimento das questões conceptuais, 
inerentes ao processo de reconhecimento de 
adquiridos experienciais, com ênfase na noção 
de competência e a sua pertinência aquando de 
um processo de validação parcial. 
 

 
Debilidade ao nível do referencial. 

 
Criação de novos referenciais de formação, com 
vista à adequação a novos perfis funcionais, 
promovendo a diferenciação das certificações 
profissionais na carreira de bombeiro. 
 

 
Ambiguidade nos instrumentos de 
mediação do processo de 
reconhecimento de competências 
profissionais do Técnico de 
Protecção Civil. 

 
Recolha de dados relativamente ao número de 
técnicos de protecção civil em Portugal, no 
intuito de compreender a necessidade de 
implementação do processo na entidade e 
consequente ajuste dos instrumentos de 
mediação. 
 

 
 
 
 

Processo  
RVCC Escolar 

 
 
 

 
Fragilidades na apresentação e 
divulgação do projecto. 

 
Divulgação do processo junto dos corpos de 
bombeiros, em estreita articulação com a 
direcção da ENB. 

 
Inexistência de dados no CNO 
relativos às habilitações escolares 
dos bombeiros. 
 

 
Recolha de dados no sentido de identificar as 
necessidades de intervenção imediatas por parte 
do CNO. 
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Processo  

RVCC Escolar 
(cont.) 

 
Elevado número de desistências e 
consequente abandono do 
processo por parte dos candidatos 
bombeiros. 
 

 
Alteração da Metodologia e Plano de Sessões, 
permitindo um maior acompanhamento aos 
candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
Formação 

 
Inexistência de dados actualizados 
relativamente à bolsa de 
formadores externos. 

 
Recolha de dados com vista à caracterização 
dos formadores externos, em particular quanto à 
sua habilitação escolar. 
 

 
Debilidade na relação interna entre 
o Departamento de Formação e o 
Centro Novas Oportunidades da 
ENB. 
 

 
Criação de um clima de maior proximidade entre 
as valências, com recurso a reuniões periódicas 
e/ou documentos de registo comuns. 

 
Desarticulação entre o referencial 
de formação das acções 
disponibilizadas pela ENB e a 
estrutura apresentada no Catálogo 
Nacional de Qualificações. 

 
Reflexão sobre considerações a ter na 
concepção das acções de formação 
indispensáveis na carreira de bombeiro, visando 
o reconhecimento externo da formação 
ministrada na entidade e o seu enquadramento 
em políticas de formação públicas. 
 
Experimentação de novas metodologias de 
concepção da formação, partindo das 
necessidades e dos saberes adquiridos por parte 
dos formandos. 
 

 
Considerando o quadro apresentado, verifica-se que existem diversas áreas que podem, 

através da implementação das estratégias definidas, beneficiar de uma melhoria significativa, 
contribuindo para uma resposta mais eficaz por parte da Escola Nacional de Bombeiros, para com o 
seu público-alvo. 

A definição de estratégias foi decorrendo ao longo do processo de acção deste projecto, 
passando consequentemente ao momento de implementação. Durante o período em que decorre 
este trabalho, várias foram as actividades que se desenvolveram, permitindo uma participação 
activa por parte da autora. Não se pretende aqui descrever exaustivamente todas as actividades, 
mas sim abordar aquelas que colaboram para atingir os objectivos do projecto e entendidas como 
contributos importantes no plano de acção. 
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De acordo com as dimensões analisadas, em foco no quadro anterior, procedeu-se ao 
desenvolvimento de diversas actividades, que se distribuem pelas três áreas de acção. 
Primeiramente, no que se refere ao Processo de Reconhecimento de Competências profissionais, 
debruçamo-nos pela necessidade premente de alterar a metodologia adoptada no processo. Assim, 
foi proposta, uma nova planificação de sessões elaborada pela autora, incidindo no aumento do 
número de sessões de reconhecimento e balanço de competências, bem como na extensão do 
período de tempo ao longo do qual decorre o processo (Anexo VI). Os critérios de mudança 
compreenderam as necessidades apresentadas pelos candidatos e as percepções dos técnicos 
recolhidas aquando da fase de diagnóstico.  

Entende-se que, efectivamente, o reconhecimento de adquiridos experienciais, como 
processo de aprendizagem e evolução do sujeito, implica da sua parte um trabalho cognitivo, 
associado à reflexão e atribuição de “sentido a uma realidade complexa”, às suas experiências. Esta 
reflexão por parte do adulto sobre as suas experiências de vida e o desenvolvimento do seu 
“processo de auto-construção” (Barth, citado por Canário, 2008, p.110) implicam acima de tudo um 
determinado período de tempo que deverá ser ajustado às suas necessidades. Numa lógica que 
subentende “um olhar retrospectivo” sobre o seu percurso de vida, o adulto deverá constituir o 
principal recurso e o centro do seu processo formativo. 

Devido à extinção do projecto na instituição, o instrumento não foi ainda alvo de 
experimentação, contudo encontra-se disponível para implementação futura. 

Ainda no que se refere a esta valência, no âmbito da estratégia que visa proporcionar uma 
oferta adequada aos técnicos de protecção civil (ao nível das práticas de reconhecimento de 
competências), foram mobilizados alguns recursos no sentido de se recolher informação 
relativamente ao número de profissionais existentes nesta área, a nível nacional. O contacto foi 
efectuado, com a entidade que detém este conhecimento, contudo ainda se aguardam informações 
sobre o assunto. Valorizou-se a possibilidade destes técnicos poderem obter uma certificação, no 
sentido em que, como afirma Canário (2006a, p.41), embora estejamos numa situação em que se 
coloca em causa a “validade dos diplomas” (pela passagem a um “produto de consumo de massas”) 
e o seu papel no acesso directo a oportunidades de trabalho, não podemos entendê-los como 
“socialmente dispensados”. Num quadro de mobilidade social e de alterações significativas no 
funcionamento das organizações, os técnicos de protecção civil deverão poder ver reconhecidos os 
saberes adquiridos pela via da experiência vivida, permitindo-lhes a obtenção de uma certificação 
profissional, que embora já não seja suficiente para determinar o acesso ao emprego, constitui-se 
ainda como um factor indispensável ao mercado de trabalho (Canário, 2006a). 
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No que diz respeito à ambiguidade dos instrumentos de mediação do processo de 
reconhecimento de competências destes técnicos, foi igualmente efectuado um contacto com a 
Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), visando a informação sobre a entidade responsável 
pela elaboração dos instrumentos (Kit de Avaliação), bem como em relação à disponibilidade da 
oferta. Dos vários contactos estabelecidos, não foi possível obter informações concretas sobre esta 
questão. 

No que concerne ao Processo de Reconhecimento de competências escolares, enquanto 
colaboradora activa nesta valência, foi possível proceder à implementação imediata de alguns 
procedimentos considerados relevantes no plano de acção. A principal questão remete para a 
alteração da metodologia, entendida como pouco ajustada às necessidades dos candidatos 
bombeiros. Importa relembrar que os técnicos referiram que os principais motivos de desistência ou 
abandono do processo por parte dos candidatos com actividade profissional ou voluntária de 
bombeiro, estariam efectivamente associados às questões da metodologia e planificação das 
sessões. Assim, e após apresentação de algumas evidências quantitativas, foi agendada uma 
reunião com o objectivo de reflectir sobre a metodologia em uso no processo de nível secundário. 
Foram considerados os critérios referidos pela equipa aquando das conversas informais como 
elementos fundamentais a considerar na nova metodologia, a saber, maior acompanhamento por 
parte da equipa técnico-pedagógica ao candidato (em particular por parte da profissional de RVC, 
como elemento de apoio à organização do portefólio reflexivo de aprendizagens) e aumento do 
número total de sessões durante o processo. A nova planificação foi implementada logo após esta 
reformulação, junto dos candidatos que iniciaram o seu processo (Anexo VII). 

É no período de tempo em que decorre o processo de reconhecimento e validação de 
competências que o sujeito, através da elaboração da sua história de vida, procede à reflexão crítica 
das suas experiências e à consciencialização acerca das competências adquiridas pela via da 
experiência, promovendo, deste modo, o processo de formação experiencial (Cavaco, 2002). Neste 
sentido, esta intervenção na metodologia teve subjacente, à semelhança do que sucedeu com o 
processo de reconhecimento de competências profissionais, uma perspectiva que implica que a 
centralidade do processo de formação seja colocada no sujeito, privilegiando por isso as suas 
necessidades como princípios orientadores da organização da nova metodologia. Torna-se 
fundamental não ceder a pressupostos associados a políticas e práticas educativas que contrariam 
a inspiração humanista do processo de reconhecimentos dos adquiridos experienciais, um paradoxo 
evidente na actual “contradição entre métodos e finalidades” que o constitui (Canário, 2006a). 
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Uma das questões preocupantes que emergiram da recolha de dados remete para o papel 
que o CNO poderá ter junto do aumento das habilitações escolares dos bombeiros. Se é certo que 
não há uma relação linear entre formação e trabalho (Canário, 2008), no caso dos bombeiros a 
certificação escolar permite o acesso a novas formações que, a posteriori, possibilitam a progressão 
na carreira. O processo de reconhecimento de adquiridos encontra-se aqui sob a influência clara da 
perspectiva da Aprendizagem ao Longo da Vida, tendo como finalidade máxima o prosseguimento 
dos estudos, para “um reposicionamento do indivíduo na sociedade”, ao nível do acesso a novas 
oportunidades de emprego e a formação profissional (Cavaco, 2008). 

As fragilidades ao nível da divulgação não têm promovido esta resposta, alterando 
inevitavelmente o perfil da população que procura actualmente o CNO da ENB. De forma a 
contornar esta questão, e em estreita articulação com o departamento de formação, considerou-se 
urgente a recolha de dados no sentido de identificar as necessidades de intervenção imediata por 
parte do CNO (processo RVCC escolar). Foram estabelecidos contactos com as entidades ou 
responsáveis que permitiriam aceder a esta informação. Aguardam-se respostas face às questões 
apresentadas, em particular, no que se refere à caracterização dos níveis de habilitação dos 
bombeiros portugueses. De salientar, que embora seja possível recolher a informação por esta via, 
não é garantia da sua validade, no sentido de que poderá efectivamente estar desactualizada. 
Assim, recomenda-se a aplicação de questionários individuais aos corpos de bombeiros, com 
objectivo de obter uma caracterização o mais real possível. 

Por último, relativamente ao Departamento de Formação, uma das estratégias 
apresentadas apelou à recolha de dados com vista à caracterização dos formadores externos. Num 
enquadramento social marcado pela mobilidade profissional e pela “obsolescência da informação”, 
torna-se fundamental acompanhar o ritmo e o crescimento das sociedades, garantindo os saberes 
necessários para o exercício de uma determinada função. Numa lógica que coloca em causa os 
saberes formais como elementares para o desempenho de uma função, onde as qualificações são 
desvalorizadas, cabe agora aos profissionais a responsabilização individual de construir o seu 
próprio percurso de formação, ao longo da sua trajectória profissional (Canário, 2000), num 
processo constante de aprendizagem e numa perspectiva contínua de desenvolvimento pessoal e 
profissional. É neste sentido, que a caracterização dos formadores se torna pertinente, salientando 
as suas qualificações escolares e profissionais, as experiências vividas no desempenho da função, 
as competências adquiridas enquanto formador e as suas características pessoais, que se 
constituem cada vez mais como veículos para um profissional de excelência (Canário, 2008). 
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Embora sem a participação directa nesta actividade por parte da autora, a evidência da 
necessidade de obter dados concretos sobre os formadores (internos e externos), conduziu ao 
mobilizar de recursos por parte do departamento, no sentido de obter uma actualização da 
caracterização destes profissionais. Este processo passou pela solicitação de documentos 
indispensáveis ao processo de cada formador, nomeadamente, certificado de habilitações, 
qualificação profissional, certificado de aptidão de formador e curriculum vitae actualizados, entre 
outros. Devido ao elevado número de formadores e dispersão geográfica, o processo de recolha de 
informação encontra-se ainda a decorrer. 

As questões associadas ao plano de formação do departamento de formação da ENB, 
mereceram igualmente atenção por parte deste projecto. Constatou-se a necessidade de reformular 
determinados conteúdos, objectivando, quer uma maior articulação entre plano de formação do 
departamento e o referencial de formação disponibilizado pelo CNQ, quer a resposta às 
necessidades apresentadas por este público-alvo. Defende-se um novo modelo de conceber a 
formação, centrado nos saberes formais e informais, de acordo com uma perspectiva 
“emancipatória”. Um trabalho de formação que realce a importância do saber-ser e saber-estar, que 
ultrapasse o domínio “profissionalizante” e que conceba as experiências e as “histórias 
experienciais” como saberes essenciais para o futuro (Correia, 1997). É igualmente necessária uma 
formação que “não se trate de uma preparação para o trabalho, mas sim de um processo de 
aprendizagem no e pelo trabalho” (Canário, 2008, p.94).  

Neste sentido, foram realizadas conversas informais com um elemento que colabora 
ocasionalmente com o departamento de formação, com intuito de reflectir sobre a pertinência de 
ensaiar novas metodologias de concepção da formação, partindo das necessidades e dos saberes 
já adquiridos por parte dos formandos. No caso específico da ENB e da sua população-alvo, 
considerando todas as potencialidades de muitos elementos da mesma, especialmente no que se 
refere aos agentes com grande experiência no terreno, tanto operacional como de comando, a sua 
intervenção no estabelecimento dos objectivos das novas acções de formação bem como na 
construção do seu conteúdo revela-se fundamental. O objectivo seria, efectivamente, e reforçando 
as palavras de Rui Canário (2008), evitar o “erro de pretender ensinar às pessoas coisas que elas já 
sabem”.  

Com base neste pressuposto, a partir do momento em que se verificou a necessidade de 
ampliação da oferta formativa, no caso, a criação de um curso piloto numa determinada área, 
considerou-se conveniente a experimentação de uma nova metodologia, de carácter participativo, 
que incentive a troca de argumentos entre os participantes. A ideia surgiu a partir de conversas 
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informais mantidas com uma colaboradora da ENB, relativamente a novas metodologias de 
concepção de formação.  

Após diversas leituras e análises de documentos optou-se por adoptar uma organização 
baseada numa metodologia “Knowlegde Café”. Esta, tem subjacente a ideia de proporcionar um 
diálogo, ou vários diálogos em simultâneo, em torno de uma ou duas questões para debate, entre 
conjuntos limitados de participantes, que rodam nos pequenos grupos de forma a que todo o grande 
grupo possa interagir. Desenvolve-se num contexto informal, simples e eficaz, propício à reflexão e 
partilha de ideias sobre determinado objectivo da sessão.  

Assim, procedeu-se à realização de encontros regulares e organizados entre especialistas 
da área em questão, sobre a qual se pretendia desenvolver uma nova formação, que tiveram como 
principal objectivo a apreciação/reflexão por parte destes profissionais (com conhecimento prático 
das necessidades concretas) sobre um suporte teórico previamente apresentado. A síntese e 
conclusões que emergiram destes encontros constituíram os fundamentos e conteúdos para a 
futura acção de formação sobre o tema em discussão. 

 
Promover a mudança em qualquer organização ou instituição, nem sempre é uma tarefa 

fácil. Foram várias as dificuldades que emergiram no decorrer deste trabalho, desde a questão das 
barreiras ao acesso de informação, muitas vezes pouco “acessível”, até à elaboração do diagnóstico 
em si, no que concerne ao ajuste dos instrumentos elaborados e à disponibilidade dos sujeitos para 
colaborarem no processo. Efectivamente, os hábitos, as rotinas e a cultura de uma organização 
podem constituir-se obstáculos ao processo de mudança, onde os factores de resistência emergem 
de forma a dificultar a implementação de novas estratégias de actuação. Também a recolha de 
informação junto de entidades externas, detentoras desse conhecimento, foi um processo marcado 
por alguma hesitação, com períodos prolongados de espera, que dificultaram, em grande parte, o 
avançar das actividades delineadas. 

No entanto, a recompensa das pequenas alterações que se vão atingindo e as 
aprendizagens pessoais e profissionais que se desenvolvem em todo este percurso, torna-o 
aliciante. No que se refere às mudanças, de referir que as mesmas apenas foram possíveis de 
alcançar com base num percurso pré-definido, que garantiu a utilidade do diagnóstico efectuado e a 
consequente apresentação fundamentada de um plano de acção, compreendido como um suporte 
indispensável às actividades realizadas. 

No âmbito das aprendizagens desenvolvidas pela autora, salienta-se que as mesmas 
resultaram das diversas experiências vividas por si aquando do desenvolvimento deste projecto. Se 
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por um lado o contacto e o envolvimento no contexto real em que decorreu este trabalho, lhe 
permitiu uma reflexão constante sobre a sua prática profissional e a aquisição de saberes distintos 
(em particular ao nível do saber-fazer e do saber-estar); por outro, o trabalho empírico possibilitou a 
aplicação de um discurso sobre a educação e formação de adultos, num contexto de intervenção 
repleto de necessidades. Estes aspectos constituíram-se factores determinantes, quer no processo 
de auto-construção da autora, quer no seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
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CONCLUSÃO 
 

Ao longo desde trabalho, pretendeu-se identificar os problemas existentes na organização 
em estudo e compreender o funcionamento das principais áreas de actuação da ENB, com o 
objectivo de definir um projecto de intervenção que vise consolidar a dinâmica desta instituição. 
Elegeu-se a metodologia de projecto como método de trabalho, baseado na definição e orientações 
apresentadas por Guerra (2002), que apela à “capacidade para criar ou a uma mudança a operar” 
(p.115). 

Com vista ao desenvolvimento do projecto, numa primeira fase foi realizado um 
enquadramento dos principais conceitos teóricos que suportam todo o trabalho. Procedeu-se ao 
esclarecimento das perspectivas ou movimentos que emergiram com a evolução no campo da 
Educação e Formação de Adultos, enfatizando as correntes actuais e a sua influência ao nível das 
práticas formativas. Complementarmente, realizou-se uma breve revisão no âmbito das políticas de 
educação de adultos em Portugal, centrando-nos a posteriori no processo de reconhecimento e 
validação de adquiridos experienciais. Alertou-se para os pressupostos que inspiram esta prática, 
num caminho que não só reconhece a experiência como uma via de aquisição de competências, 
como também lhe atribui legitimação social (Cavaco, 2008). Presentemente, com as preocupações 
reais de promoção da empregabilidade, incentivo à competitividade, numa lógica de 
responsabilização individual e racionalização económica, as práticas de educação e formação de 
adultos encontram-se submissas a uma filosofia que contraria aquela que seria a sua “inspiração 
humanista” inicial. O processo de reconhecimento de adquiridos experienciais, não sendo excepção, 
é agora encarado como uma grande solução para os problemas da sub-certificação da população 
portuguesa tendo como foco a Teoria do Capital Humano, na obtenção do nível de qualificação 
necessário ao desenvolvimento do país (Canário, 2008). 

Após a reflexão sobre a instrumentalização de que é alvo a prática de reconhecimento, 
validação e certificação de adquiridos, procedeu-se igualmente à construção de um breve quadro 
teórico sobre um conjunto de elementos associados à temática da formação profissional contínua, 
entendida de igual modo como uma prática formativa relevante. A formação profissional surge 
desde sempre com um papel fundamental na aquisição de conhecimentos por parte da população, 
enfatizando a qualificação profissional como um factor decisivo no acesso e no desempenho de 
determinada função. A análise apresentada sobre as alterações da relação entre a formação e o 
mundo do trabalho, permite compreender que a lógica de qualificação não constitui resposta às 
necessidades actuais. Num contexto de alterações sociais, económicas e organizacionais, tornou-se 
fundamental compreender que factores se encontram a mediar a relação entre formação e o mundo 
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do trabalho. A “mobilidade profissional”, as mudanças nas “organizações de trabalho” e a 
“obsolescência da informação”, trouxeram a valorização da noção de competência, que assume 
uma lógica que vai para além da aquisição de conhecimentos e do saber formal, como requisito à 
“empregabilidade” (Canário, 2008). 

O trabalho empírico deste projecto, surgiu a partir da elaboração de um diagnóstico de 
situação, tendo como cenário as três valências existentes na ENB (processo RVCC-PRO, processo 
RVCC escolar e Departamento de Formação), que constituem ofertas de formação e qualificação de 
bombeiros em Portugal. O diagnóstico constitui o período de “identificação dos problemas, como 
fase de arranque de um projecto de intervenção” (Guerra, 2002, p.132). Foram utilizadas diversas 
técnicas de recolha de dados, nomeadamente, pesquisa de documentos, observação directa, 
conversais informais, questionários e entrevistas. Os questionários e as entrevistas foram aplicados 
apenas no âmbito da recolha de dados relativa ao processo de reconhecimento de competências 
profissionais. A análise da informação recolhida, permitiu identificar um conjunto de fragilidades e 
recursos existentes, essenciais à determinação de estratégias de actuação. 

De um modo geral os problemas encontrados subentendem uma inquestionável valorização 
da formação e qualificação de bombeiros, como factor de desenvolvimento pessoal e como 
condição elementar à progressão de carreira. Assume-se de forma peremptória a necessidade de 
qualificar os bombeiros portugueses, quer no que refere à sua certificação escolar, quer profissional. 
Estes dados reforçam a importância da formação e qualificação, que actuam tendo como finalidade 
máxima a conclusão de estudos e o acesso a novas oportunidades de trabalho. Esta forma de ver a 
formação e qualificação subentende uma influência clara da perspectiva da Aprendizagem ao Longo 
da Vida, onde os processos de reconhecimento de adquiridos experienciais são entendidos como 
uma estratégia de inclusão no mercado de trabalho (Cavaco, 2008). Contudo, quando nos 
referimos, especificamente, ao processo de reconhecimento de competências profissionais, 
identificaram-se alguns discursos que vão ao encontro de Canário (2008), ao referir a ideia de que a 
formação não determina o volume de trabalho e que não existe uma relação directa entre estas 
duas variáveis. Também Jobert (2001, citado por Lopes e Picado, 2010, p.45) reforça este 
pressuposto, salientando que as crescentes exigências que emergiram nos novos dispositivos 
organizacionais vieram colocar em causa esta relação entre a formação (especificamente os 
conteúdos das qualificações) e o mercado de trabalho (exigências dos postos concretos). 

No que se refere ao Departamento de Formação da ENB, a informação obtida através das 
técnicas de recolha de dados, permitiu identificar lacunas ao nível da concepção do plano de 
formação, pela necessidade, quer de se considerarem competências distintas na formação de 
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bombeiros (no âmbito do saber-ser e saber-estar), quer de se compreenderem as aprendizagens 
pela via da experiência como um processo formativo. As estratégias apresentadas neste projecto 
sugerem a pertinência de pensar a formação à luz da perspectiva defendida por Silvestre (2003, 
p.65), numa lógica em que “a competência profissional e o enriquecimento humano ao nível dos 
aspectos atitudinais, comportamentais e do conhecimento nunca se poderão separar”. 

Num contexto de avanços científicos e tecnológicos constantes, é igualmente indispensável 
olharmos para os processos formativos como um acto que não se circunscreve à transmissão de 
informação, mas sim, como uma acção que procura desenvolver nas pessoas instrumentos 
essenciais “para melhor seleccionarem e tratarem essa informação”, transformando-a em 
“conhecimento facilmente mobilizável”, isto é, em competências. (Leitão, 2002, p.75). Importa 
valorizar uma lógica que privilegie o “aprender a aprender”, preparando o sujeito para intervir nos 
diversos contextos da sociedade, numa perspectiva que favorece o autónomo individual e que 
incrementa a “aprendizagem baseada na experiência através da procura de erros, na resolução de 
problemas e na aprendizagem baseada na autodescoberta e aprendizagem situacional” (Lopes e 
Picado, 2010, p.55). 

Esta valorização da noção de competência e de saberes que vão para além dos saberes 
formais no processo de formação, vai ao encontro de vários autores referidos anteriormente 
(Canário, 2008; Correia, 1997), que defendem a necessidade de contemplar novos modos de 
entender e organizar a formação. Uma organização da formação que permita a articulação entre os 
saberes formais e informais, que valorize as “histórias experienciais” e uma aprendizagem realizada 
a partir de situações que decorrem ao longo da vida. 

É necessário adoptar uma perspectiva de conceber a formação que considere a 
participação activa do formando “na determinação e no delinear da própria oferta” evitando cair no 
erro de definir a “formação pela lógica da oferta relativamente à procura” (Canário et al., 2005, 
p.131). Com base neste pressuposto, procedeu-se à implementação de uma nova metodologia de 
concepção da formação, denominada “Kownlegde Café”, que não só permite considerar como 
recursos fundamentais para a formação a experiência e os adquiridos dos destinatários, como 
também possibilita a exploração do potencial formativo das situações de trabalho. Pretende-se 
promover a passagem de uma “lógica de catálogo” para uma “lógica de projecto” (Canário et al., 
2005, p.139). 

Importa aqui reiterar a importância da noção de competência no enquadramento social e 
económico actual. Se é certo que estamos perante uma actividade profissional com inúmeras 
especificidades, como o é o caso do bombeiro, e que tem por base a qualificação como acesso à 
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progressão de carreira, também é correcto que em qualquer actividade profissional integrada na 
sociedade de hoje, numa cultura de resolução de problemas e de responsabilização do indivíduo, as 
competências, quer de carácter específico, quer transversal, tornaram-se essenciais (Canário, 
2008). Salienta-se que, numa profissão com recurso constante ao saber-fazer e numa prática que 
se depara frequentemente com situações de imprevisto, torna-se imperativo não correr o risco de 
marginalizar os saberes adquiridos pela via da experiência, bem como a capacidade individual de 
mobilizar recursos para a resolução de problemas. Alguns autores vão ainda mais longe, referindo-
se a um “novo profissionalismo” (Lutz, 1994, citado por Trigo, 2002, p.171) enquanto modelo de 
educação/formação, que tem por base a valorização de competências metacognitivas e horizontais, 
como elementos centrais nos processos de formação, caracterizados pela sua eficácia e resistência 
às mudanças sociais e tecnológicas.  

Num contexto social e organizacional marcado pela incerteza e pela mobilidade, onde o 
trabalhador passar a ser o principal responsável pela sua inserção no mercado de trabalho, é 
urgente considerar uma perspectiva de formação contínua, baseada em processos de formação que 
promovam competências específicas e outras transversais, para o exercício das funções no 
mercado de trabalho. Sobre este aspecto, Stahl (1998, Lopes e Picado, 2010, p.71), salienta o papel 
da formação contínua, como uma premissa fundamental para a carreira profissional.  

Contudo, acresce sublinhar que esta lógica de incentivo ao desenvolvimento de estratégias 
individuais, subentende um discurso político que tem a sua origem na perspectiva da Aprendizagem 
ao Longo da Vida, que não só desloca o investimento da formação das instituições para os 
indivíduos, como os responsabiliza no sentido de os tornar empregáveis, mantendo-os “em estado 
de competência, de competitividade no mercado” (Dubar, 2000, p.112, citado por Silva, 2005, 
p.2073). Esta lógica parece querer traduzir “uma estratégia política de desresponsabilização do 
Estado face à incapacidade em que o poder político se acha de articular as expectativas sociais 
criadas e veiculadas pelo sistema educativo com as oportunidades de trabalho (Matos, 1999, p.212, 
citado por Silva, 2005, p.2073). 

O Centro Novas Oportunidades da ENB, surgiu como um centro de referência, tendo por 
missão de excelência a certificação de bombeiros em Portugal. Contudo, actualmente, quer as 
metas irrealistas, quer as fragilidades ao nível da divulgação e apresentação do dispositivo aqui 
identificadas, levaram à necessidade de reformular os princípios de actuação deste CNO. No 
sentido de garantir uma maior proximidade entre as valências e entendendo a importância premente 
de valorizar a noção de competência e do reconhecimento dos adquiridos pela via experiencial 
como prática educativa (Cavaco, 2008), considerou-se urgente, inverter esta situação, tornando a 
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certificação de competências dos bombeiros uma prioridade para esta equipa. As estratégias 
definidas concebem a necessidade de se recolherem dados actualizados relativos à caracterização 
dos formadores externos (em particular, quanto à sua habilitação escolar), bem como a necessidade 
de se disponibilizar junto do CNO informações relativas às habilitações escolares dos bombeiros, 
em geral, como público-alvo de uma intervenção imediata. 

Numa visão mais ampla, será igualmente importante que a sociedade tenha a capacidade 
de pressionar as entidades governamentais a tomar medidas que promovam a Educação de Adultos 
e o processo RVCC em particular, contudo, sem nunca prescindir dos critérios de qualidade e 
exigência ajustados a uma equivalência do diploma escolar, permitindo assim a inversão das 
funções actuais do CNO da ENB. 

A recolha de informação permitiu ainda verificar a existência de fragilidades no que se 
refere ao processo de reconhecimento de competências profissionais. Considerou-se que o 
referencial adoptado por esta valência, não permitia responder às necessidades da população-alvo 
da ENB, nomeadamente, aos diferentes perfis funcionais da carreira de bombeiro e aos Técnicos de 
Protecção Civil. As estratégias remetem para a necessidade de criação de novos referenciais de 
formação classificados na actividade profissional de bombeiro, bem como o ajuste dos instrumentos 
de mediação associados ao referencial do processo de reconhecimento de competências 
profissionais do Técnico de Protecção Civil. Valoriza-se a pertinência de assegurar uma 
qualificação/certificação profissional para estes profissionais, sob uma influência da perspectiva de 
Canário (2006a), ao salientar que a desvalorização actual dos diplomas escolares, não implica a 
sua dispensa no mercado de trabalho. Dubar (1996, citado por Cavaco, 2008, p.32), reforça 
igualmente o valor da certificação, ao salientar que numa sociedade que enfatiza a mobilidade, a 
reconversão, a flexibilidade e a empregabilidade, as consequências são “evidentemente menos 
desastrosos para as pessoas que beneficiaram de uma boa formação inicial, complementada por 
uma boa formação contínua do que para aqueles que têm a formação inicial fraca e a formação 
contínua caótica”. 

Por último, sugeriu-se ainda como estratégia de actuação a alteração na metodologia e 
plano de sessões, quer no processo de reconhecimento de competências escolares, quer 
profissionais. No que se refere ao primeiro, considerou-se que estas alterações permitiriam reduzir o 
elevado número de desistências e/ou abandono por parte dos candidatos bombeiros que 
frequentam o processo. As causas da desistência têm sido efectivamente estudadas por vários 
autores, emergindo os factores motivacionais e a falta de autonomia dos candidatos como causas 
frequentes desta situação. No âmbito do processo de reconhecimento de competências 
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profissionais, a alteração da metodologia, instrumentos e plano de sessões, percepcionou-se como 
fundamental para o desenvolvimento do processo de forma mais estruturada e ajustada às 
necessidades, quer dos candidatos, quer dos técnicos entrevistados. Olhando para o reduzido 
percurso deste processo na organização em estudo, salienta-se igualmente a “necessidade de um 
período de adaptação e interiorização das novas referências” (Cavaco, 2008, p.451) por parte da 
equipa técnico-pedagógica, como forma de ir ultrapassando os obstáculos que inevitavelmente irão 
surgir. 

É fundamental o recurso a instrumentos e a uma metodologia que respeite as 
características deste processo, “o que nem sempre acontece e provoca fragilidades no 
funcionamento dos dispositivos” (Cavaco, 2008, p.219). Torna-se indispensável relembrar que a 
metodologia das “histórias de vida”, no domínio da formação, visa sobretudo que “os autores das 
narrativas consigam atingir uma produção de conhecimentos que tenha sentido para eles, e que 
eles próprios se inscrevam num projecto de conhecimento que os institua como sujeitos” (Josso, 
2002, p.17). 

É nesta narrativa experiencial que o adulto apresenta as suas capacidades e as suas 
competências, atribuindo-lhes um sentido e consciencializando-se acerca dos saberes que adquiriu, 
sendo por isso necessário que o processo de formação seja centralizado no sujeito. As alterações 
efectuadas ao nível das metodologias e plano de sessões no âmbito dos processos de 
reconhecimento e validação de competências (escolar e profissional) visaram efectivamente 
alcançar este papel central do sujeito na formação, adoptando as suas necessidades como 
elementos de referência para a mudança. Salienta-se, em particular, a alteração efectuada no que 
se refere ao período de tempo de escrita da narrativa da história de vida do sujeito, entendido aqui 
um “momento de um processo de conhecimento da sua formação ao longo da vida”, que implica a 
capacidade de auto-reflexão e um envolvimento consciente “a respeito do que há para pensar na 
sua vida” (Josso, p.132), enquanto sujeito portador de competências. A passagem à escrita é aqui 
entendida como desafio constante, que ocorre num processo de autoformação por parte do sujeito, 
e que faz emergir interrogações sobre as experiências vividas e sobre o sentido das mesmas para o 
sujeito, e que por isso, necessita de um período de tempo próprio e ajustado às especificidades do 
autor da narrativa. 

No decorrer da realização deste projecto foram, concomitantemente, desenvolvidas 
algumas actividades, no sentido de implementar as estratégias de actuação definidas e visando, 
sobretudo, contribuir para uma mudança e consequente “transformação do real” (Guerra, p.120). No 
presente trabalho de projecto, a fase de implementação e intervenção directa, não se circunscreveu 
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a uma fase posterior ao diagnóstico, uma vez que se foram definindo estratégias de actuação ao 
mesmo tempo que se identificavam as principais necessidades e domínios a intervir. 

O plano de acção proposto encontra a sua fundamentação, quer nas necessidades 
identificadas, que foram sinteticamente aqui apresentadas, quer nos elementos conceptuais 
subjacentes a este projecto. Visa transformar uma área com óbvios problemas de articulação entre 
as necessidades reais de qualificação e as ofertas existentes a este nível, numa oportunidade de 
inovação e alargamento do intervalo formativo, com a necessária integração de competências 
transversais essenciais à progressão profissional dos bombeiros. Assim, se por um lado se torna 
fundamental garantir a continuidade do processo de reconhecimento dos experienciais adquiridos, 
quer num nível escolar, quer no nível profissional, por outro é indispensável um olhar atento sobre o 
funcionamento actual da formação profissional de bombeiros. 

A opção de realização de um trabalho de projecto surge efectivamente como forma de 
alertar para estas questões, sendo suportado pela vontade constante de intervir num contexto de 
trabalho. Tendo como campo de actuação a certificação e formação de bombeiros em Portugal, o 
projecto aqui apresentado emerge como resposta, “ao desejo de mobilizar as energias disponíveis 
com o objectivo de maximizar as potencialidades endógenas de um sistema de acção garantindo o 
máximo de bem-estar para o máximo de pessoas” (Guerra, 2002, p.126). Foram várias as 
actividades de intervenção apresentadas no contexto em estudo, reconhecendo o valor da 
experiência, longe dos contextos formais, como prática formativa e alertando para a necessidade 
urgente de fazer emergir “processos de formação que promovam e produzam competências” (Lopes 
e Picado, 2010, p.46), à luz de um novo conceito de formação e educação de adultos. 

Por último, e deixando uma breve reflexão relativamente ao processo de construção deste 
projecto, importa salientar que nem sempre foi possível implementar as ideias que surgiram ou 
mobilizar recursos no intuito de obter as informações pertinentes na elaboração do trabalho. Foi um 
processo pautado por inúmeras dificuldades e desafios, que se centram sobretudo na elaboração do 
diagnóstico e na possibilidade de implementação de estratégias definidas. Mesmo num contexto de 
estudo no qual a autora estava integrada, como um elemento da instituição e colaboradora numa 
das valências, nem sempre é simples gerir a disponibilidade dos colaboradores e o acesso à 
informação, com frequência, pouco “visível”. 

Não obstante, é imperativo referir a grandeza de todo o trabalho aqui desenvolvido, no 
sentido em que, mesmo nos momentos de maior instabilidade ou inactividade, nunca deixou de se 
assumir como um contributo elementar para o desenvolvimento pessoal e profissional da autora. 
Esta trajectória permitiu-lhe, quer a aquisição de novos conhecimentos, no campo da Educação e 
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Formação de Adultos, quer a possibilidade de analisá-los e aprendê-los em contexto real. Resulta, 
efectivamente, de todo este projecto, uma panóplia de aprendizagens e de competências que lhe 
foram possíveis de adquirir pela via da experiência, numa relação que privilegia o que para Nóvoa 
(2012), constitui um dos pilares à alteração da situação actual do nosso país: “a ligação entre a 
universidade e a sociedade”. 
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 ANEXO I 
Questionário 

Candidatos Processo RVCC - PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionário 

Identificação 

 

 

 

 

 

1. Processo de RVCC 
 

1.1. Porque motivo realizou o processo RVCC-Profissional? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Que expectativas tinha relativamente ao processo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Quais as principais dificuldades que encontrou durante a realização do processo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.4. Que estratégias utilizou para as ultrapassar? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

2. Avaliação do Processo 
 

 

2.1. O processo correspondeu às expectativas que tinha inicialmente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Instituição: Centro de Novas Oportunidades da Escola Nacional de Bombeiros 

RVCC – PRO de BOMBEIRO 

Sexo: ____________ 



2.2. Que sugestões/alterações realizaria ao processo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Considera que o processo viria a ganhar se tivesse um maior número de horas presenciais?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Sente que seria benéfico um maior acompanhamento por parte da equipa técnico-pedagógica? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.5 Qual a sua opinião em relação ao horário em que decorre o processo (19h00 – 22h00)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.6. Sentiu dificuldades na organização do seu PRA (Portefólio Reflexivo de Aprendizagens)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.7. Recomendava o processo? Porquê? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ANEXO II 

Guião de Entrevista 
Coordenação 

 

 

 

 



 
Guião de Entrevista 

 
Coordenadora 

 
 

Domínios Questões 
Identificação - Identificar o entrevistado quanto à sua função no CNO 

 

Legitimação da entrevista 

- Apresentação 

- Explicitação dos objectivos da entrevista 

- Confidencialidade dos dados 

- Solicitação para gravar a entrevista 

 

Considerações acerca das 

finalidades e funções do CNO 

- Para si, quais as finalidades e funções atribuídas aos CNO pela 

ANQ? 

- E qual o seu ponto de vista da ENB em relação ao trabalho 

desenvolvido pelo CNO?  

- Para si, quais as principais finalidades do trabalho desenvolvido 

no CNO-ENB? 

- A seu ver, qual o grau de autonomia que é dado ao CNO para o 

cumprimento dessas finalidades? 

- Qual entende ser a etapa mais pertinente de todo o trabalho 

desenvolvido no CNO? 

 

Integração e Pertinência do  

Processo RVCC-PRO 

 

- O processo RVCC-PRO surgiu recentemente nesta instituição. De 

que forma este processo é uma mais-valia para o CNO? 

- E qual a pertinência do processo RVCC-PRO para a ENB, em 

particular no que se refere ao reconhecimento das experiências 

profissionais do bombeiro? 

- Quais as principais dificuldades sentidas para implementação 

desta nova valência? 

- Como as ultrapassou? 

- Quais as dificuldades actuais? 

- Do seu ponto de vista, quais as principais dificuldades dos 

técnicos associados ao processo RVCC-PRO (Profissional RVC e 

Tutor RVC)? 

- Na sua opinião, quais as principais áreas de melhoria e 

intervenção ao nível do processo de RVCC-PRO? 

- Como caracteriza a oferta formativa disponível para a formação 

dos candidatos do processo RVCC-PRO? 

Agradecimentos - Agradecer ao entrevistado pela sua colaboração. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO III 
Guião de Entrevista 

Técnicos do Processo RVCC-PRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Guião de Entrevista 

 
Tutor RVC e Profissional RVC 

 
Domínios Questões 
Identificação - Identificar o entrevistado quanto à sua função no CNO 

 

Legitimação da entrevista 

- Apresentação 

- Explicitação dos objectivos da entrevista 

- Confidencialidade dos dados 

- Solicitação para gravar a entrevista 

 

Considerações acerca das 

finalidades e funções do CNO 

- Para si, quais as finalidades e funções atribuídas aos CNO pela 

ANQ? 

- E qual o seu ponto de vista da ENB em relação ao trabalho 

desenvolvido pelo CNO?  

- Para si, quais as principais finalidades do trabalho desenvolvido 

no CNO-ENB?  

- A seu ver, qual o grau de autonomia que é dado ao CNO para o 

cumprimento dessas finalidades? 

- Qual entende ser a etapa mais pertinente de todo o trabalho 

desenvolvido no CNO? 

 

Formação inicial do  

 Técnico e  

adaptação à nova actividade 

- Qual a sua formação de base no momento de entrada para a sua 

função no CNO? 

- Como decorreu o processo de adaptação?  

- Que dificuldades sentiu? 

- Como as solucionou? 

- Olhando para o seu percurso enquanto profissional/tutor/avaliador 

de RVC, saliente a forma como desenvolveu as suas aprendizagens 

para o exercício da actividade? 

- Sentiu por parte dos elementos da equipa a possibilidade de 

partilha de experiências, com vista ao seu crescimento profissional? 

Funções/Actividades  

exercidas como  

técnico 

- Enumere as principais actividades desenvolvidas pela função que 

desempenha. 

- Refira quais as que considera mais importantes e porquê. 

 

Competências subjacentes 

 à função do  

técnico 

 

- De acordo com as actividades referidas, e tendo como referência o 

conceito de competência, refira qual o perfil de competências 

necessário para o bom desempenho das suas funções? 

- Como desenvolveu essas competências? 

- Que dificuldades sente actualmente no desempenho das suas 

funções? 



 

Equipa Técnico-Pedagógica 

- Caracterize de forma sintética o funcionamento da equipa técnico-

pedagógica. 

- Refira alguns dos pontos fortes e áreas de melhoria da equipa. 

- Caracterize a articulação existente entre os elementos da equipa 

do processo RVCC-PRO e RVCC Escolar. 

- Saliente algumas das suas dificuldades no âmbito do trabalho em 

equipa. 

 

Processo RVCC-PRO 

- Quais os instrumentos de mediação que pensa que poderão sofrer 

alterações com vista à optimização do processo? 

- Considera benéfica a alteração da organização do plano de sessões 

e estrutura do processo de RVCC-PRO? 

- Qual a sua opinião sobre as sessões de reconhecimento e 

acompanhamento individual dos candidatos? 

- Como os candidatos encaram a necessidade de organização do 

PRA de acordo com os critérios estabelecidos pelo Centro? 

- Qual a opinião que tem em relação ao tempo médio (dois / três 

meses) de duração do processo de RVCC?  

- Qual a sua opinião em relação ao horário em que decorre o 

processo (19-22 horas)? 

- Quais são as maiores dificuldades manifestadas pelos adultos 

durante o processo? Porquê?  

- Na sua opinião, quais os motivos que levam à desistência do 

processo por parte dos candidatos? 

- Encontrou alguma dificuldade no relacionamento com algum 

adulto, em particular durante os acompanhamentos? 

- Como caracteriza a oferta formativa disponível para a formação 

dos candidatos do processo RVCC-PRO (certificação parcial)? 

Agradecimentos - Agradecer ao entrevistado pela sua colaboração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO IV 
Plano de Sessões utilizado 

no processo RVCC-PRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Centro Novas Oportunidades da Escola Nacional de Bombeiros – Sintra 
 

Plano de Sessões - Processo RVCC Profissional 

 
Data Horário Assuntos Intervenientes 

1ª Sessão 05/09/2011 19H às 22H 
Apresentação da equipa técnico-pedagógica. Dinâmica de grupo para 
apresentação dos candidatos e da profissional RVC. Apresentação e 
explicitação do processo RVCC PRO. A abordagem autobiográfica. 

Profissional RVC 

2ª Sessão 07/09/2011 19H às 22H Descodificação do Referencial de Competências-Chave. Tutor RVC 

3ª Sessão 12/09/2011 19H às 22H Apoio à elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

4ª Sessão 19/09/2011 19H às 22H 
Entrega da Autobiografia Reflexiva. 
Sugestões para a elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 
(PRA). 

Profissional RVC 

5ª Sessão 26/09/2011 19H às 22H Feedback da Autobiografia Reflexiva. 
Apoio na organização do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA). Profissional RVC 

6ª Sessão 03/10/2011 19H às 22H Acompanhamento para elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 
(PRA). Tutor RVC 

7ª Sessão 10/10/2011 19H às 22H Entrega do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA). Profissional RVC 

8ª Sessão 17/10/2011 A designar Entrevista técnica individual. Tutor RVC 

 A designar A designar Sessão de júri de validação.  Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC 

Exercícios em contexto de prática simulada e / observação de desempenho em posto de trabalho se existir necessidade Tutor RVC; Avaliador RVC 

 A designar A designar Pedido de Certificação Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC 

 A designar A designar Preparação da sessão de júri de certificação. 
Discussão do Plano Desenvolvimento Pessoal (PDP). Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC 

 A designar A designar Júri de certificação. Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC; 
Avaliador Externo 

 A designar A designar Finalização do Plano de Desenvolvimento Pessoal. Profissional RVC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ANEXO V 

Análise de Conteúdo das Entrevistas e 
respectivas transcrições 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Análise de Conteúdo das Entrevistas realizadas à Equipa Técnico-Pedagógica  
 

Categorias Sub-categorias Questões Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações acerca das 
finalidades e funções do 

CNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Representações sobre pontos de 

vistas Externos ao CNO; 

-  Para si, quais as finalidades e 
funções atribuídas aos CNO pela 
ANQ? 

 

(…) o CNO é uma porta de entrada dos adultos para eventualmente 
diferentes encaminhamentos. (C) 
 

Reconhecer, validar e certificar competências, quer profissionais, quer 
escolares. (T) 
 
As finalidades dos CNO, passa essencialmente por dar uma resposta a uma 
população pouco qualificada, permitindo-lhe o acesso a uma qualificação, 
quer por um processo de reconhecimento de competências, para 
candidatos que têm esse perfil, quer por um processo de formação. (P) 

 

-  E qual o seu ponto de vista sobre a 
forma como a ENB percepciona o 
trabalho desenvolvido pelo CNO?  

 

(…) neste momento o CNO é visto em termos da ENB quase como um 
trabalho… quase outsider, portanto é algo que está aqui mas que não 
pertence verdadeiramente à missão da ENB. (C) 
 
Contudo, acho que já teve um maior impacto junto dos bombeiros do que 
actualmente o tem. (P) 
 
A ENB vê o CNO como um completo aquilo que é a função da ENB enquanto 
entidade de excelência na formação dos bombeiros. (T) 
 

 
- Representações pessoais acerca 

das finalidades e funções do CNO-
ENB; 

-  Para si, quais as principais 
finalidades do trabalho 
desenvolvido no CNO-ENB?  

 
-  Qual entende ser a etapa mais 

pertinente de todo o trabalho 
desenvolvido no CNO? 

 

Os bombeiros entram verdadeiramente no CNO, ou irão entrar 
verdadeiramente no CNO, este ano com o RVCC Profissional (C) 
 
Validação e certificação dos bombeiros portugueses. (T) 
 
Supostamente as finalidades do trabalho desenvolvimento por este CNO 
deveria ser a certificação de bombeiros, mas (…) o público-alvo deste CNO 
deixou de ser esta população. (T) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

(…) penso que a mais rica e aquele que envolve mais as pessoas será 
mesmo na parte do reconhecimento. (C) 
 

Penso que a grande questão prende-se com a divulgação e no nosso caso 
específico, com a divulgação junto dos bombeiros. (P) 
 

 
- Percepção sobre autonomia 

atribuída ao CNO para 
cumprimento dos objectivos a que 
se propõe; 

-  A seu ver, qual o grau de 
autonomia que é dado ao CNO 
para o cumprimento dessas 
finalidades? 

(…) em termos formais digamos que não é uma grande autonomia, em 
termos informais temos uma autonomia grande. (C) 
 
Penso que a ANQ permite uma grande autonomia (…) contudo, penso que a 
autonomia é “controlada”, por assim dizer, porque tudo se centra nas 
metas, que lhe permite um grande controlo sobre tudo o que é feito. (P) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identidade Profissional e 
aprendizagem pela via da 

experiência 

 
- Representação sobre a relevância 

das suas aprendizagens formais 
para o desenvolvimento das suas 
funções actuais; 

-  Qual a sua formação de base no 
momento de entrada para a sua 
função no CNO? 

 
 
- Como decorreu o processo de 

adaptação?  
 
 
- Que dificuldades sentiu? 
 
 
- Como as solucionou? 

Quando vim para esta função, não conhecia a metodologia de balanço de 
competências. Tive conhecimento apenas com uma formação (muito curta) 
que foi dada internamente. (P) 
 
Estamos a falar de um mundo novo, o qual para mim era desconhecido (…) 
foi um tiro no desconhecido. (T) 
 
(…) grande parte das dificuldades centraram-se realmente em compreender 
a metodologia e os termos específicos associados a este processo. (P) 
 
(…) com o apoio de uma das colegas e da coordenação (…) tivemos 
inúmeras reuniões para que eu ficasse a perceber todo o processo e todo o 
funcionamento de um CNO. Também procedi à leitura dos manuais de 
apoios disponibilizados pela ANQ, que foram também uma grande ajuda 
nesta fase. (P) 
 
Através da adaptação ao sistema e a colaboração das chefias e dos meus 
colegas, obviamente, dos mais experientes. (T) 
 
 



 
- Natureza das aprendizagens 

-  Olhando para o seu percurso 
enquanto profissional/tutor de 
RVC, saliente a forma como 
desenvolveu as suas 
aprendizagens para o exercício da 
actividade? 

-  Sentiu por parte dos elementos da 
equipa a possibilidade de partilha 
de experiências, com vista ao seu 
crescimento profissional? 

(…) aprendi com a experiência existente no RVCC escolar, o escolar trouxe-
me o know-how inerente ao processo de RVCC. (T) 
 
Fui colando dúvidas, fui pesquisando quando não sabia e também passei a 
assistir algumas sessões do processo de reconhecimento escolar. (P) 
 
Sim, sempre. Foram sempre muito disponíveis e foram importantes para eu 
crescer a nível profissional. (T) 
 
Sim, em grande parte das pessoas, dos colegas que integram o processo 
escolar, existiu sempre uma disponibilidade evidente. (P) 

 
- Percepção das funções atribuídas 

e entendimento da pertinência das 
mesmas; 

-  Enumere as principais actividades 
desenvolvidas pela função que 
desempenha. 

 
-  Refira quais as que considera mais 

importantes e porquê. 
 

É verificar as competências técnicas dos profissionais que se apresentam 
como candidatos neste processo, portanto verifico as competências. (T) 
 
As minhas principais actividades passam por acompanhar os adultos, desde 
o inicio do processo até ao final, aquando do júri de certificação. (P) 
 
À semelhança do RVCC escolar, a leitura da autobiografia do candidato é 
um momento importante (…) obviamente que a análise em contexto de 
prática simulada é também fundamental. (T) 
 
(…) a fase de desocultação de competências profissionais é a mais 
importante. Estamos no momento em que o adulto identifica as suas 
experiências de vida, que reflecte sobre elas e que lhe permite entendê-las 
como momentos de aprendizagem. (P) 
 

 
Importância das 
Competências no 

Desempenho profissional 
 

- Representações sobre a relevância 
de competências específicas para o 
exercício da actividade, enquanto 
facilitadoras de um bom 
desempenho; 

-  De acordo com as actividades 
referidas, e tendo como referência 
o conceito de competência, refira 
qual o perfil de competências 
necessário para o bom 
desempenho das suas funções? 

(…) acima de tudo tem de ter uma flexibilidade suficientemente grande de 
forma a perceber quem é que tem à sua frente, não deve ter uma mente 
fechada, deve ter flexibilidade. Temos de ter em atenção que estamos a 
falar de um tutor e quando falamos num tutor falamos no RVCC 
profissional onde podemos encontrar níveis de escolaridade muito 
diferentes, níveis de cultura e formas de estar na vida muito diferentes. (T) 
 



 
- Como desenvolveu essas 

competências? 
 
- Que dificuldades sente 

actualmente no desempenho das 
suas funções? 

 

Passa pela motivação, pelas capacidades de relacionamento interpessoal, 
pela facilidade na comunicação com o outro e na tolerância. (P) 
 
Isto são competências que são desenvolvidas ao longo dos anos da minha 
vida, este tipo de competências não se adquirem de um dia para o outro, 
são competências que são adquiridas ao longo de toda a minha vida, quer 
da minha vida profissional, quer na minha vida social/pessoal, em funções 
que desempenhei (…). (T) 
 
(…) penso que são características que fui desenvolvimento ao longo da 
minha vida. (P) 
 
É a principal dificuldade que nós encontramos muitas vezes, sabemos que 
muitas vezes temos que utilizar estratégias para conseguirmos motivar o 
adulto, tendo em conta o grau de procura e o número de procura muitas 
vezes não conseguimos tão personalizado quanto seria o ideal para 
determinado adulto. (T) 
 
A grande dificuldade passa por conseguir conciliar tudo, desde as sessões 
de reconhecimento, as questões de motivação dos adultos, a correcção de 
trabalhos, a gestão do SIGO (…). (P) 
 

 
Caracterização da 

Equipa Técnico-Pedagógica 

 
- Representação pessoal sobre o 

funcionamento da ETP; 
 

-  Caracterize de forma sintética o 
funcionamento da equipa técnico-
pedagógica. 

 
-  Refira alguns dos pontos fortes e 

áreas de melhoria da equipa. 
 

O verdadeiro trabalho de equipa na ascensão da palavra, é existir uma boa 
articulação na forma como decorre o processo, desde o reconhecimento até 
à certificação de competências. (T) 
 

Esclarecemos dúvidas um ao outro, apresentamos sugestões de forma a 
melhorar o nosso trabalho, acabamos por ser muito cúmplices nesta fase 
deste Projecto. (P) 
 

Penso que é um bom ponto forte e a entreajuda existente. (T) 
 

(…) salvaguardo a necessidade de comunicação entre as pessoas. (P) 
 



 
- Pertinência da articulação e 

identificação de dificuldades do 
trabalho em equipa; 

- Caracterize a articulação existente 
entre os elementos da equipa do 
processo RVCC-PRO e RVCC 
Escolar. 

 
 
- Saliente algumas das suas 

dificuldades no âmbito do 
trabalho em equipa. 

 

(…) a articulação é boa, não há má articulação, no entanto, não se pode 
dizer que os processos estejam intrinsecamente ligados, porque não são, 
logo, não há qualquer tipo de ligação entre o RVCC profissional e o escolar 
neste momento. (P) 
 
São o nosso ponto de apoio, quer no que se refere às metodologias, 
instrumentos, quer ao nível do relacionamento com os adultos e no decorrer 
do processo. (P) 
 
(…) sendo que o referencial do RVCC profissional e uma coisa muito mais 
díspar e muito diferente do referencial do RVCC escolar (T). 
 
Aquilo que se pode apontar é alguma falta de comunicação que possa 
existir na equipa. (…) As falhas de comunicação são humanas e em 
qualquer organização isso pode perfeitamente acontecer. (T) 
 
A principal questão penso que passa pela definição de funções. Nesta fase é 
difícil separa as funções de cada um (…). (P) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Adequação das Metodologias e 

Instrumentos de mediação; 

- Quais os instrumentos de 
mediação que pensa que poderão 
sofrer alterações com vista à 
optimização do processo? 

 
 
 

- Considera benéfica a alteração da 
organização do plano de sessões e 
estrutura do processo de RVCC-
PRO? 

 
 

Portanto temos de ter uma flexibilidade e uma metodologia flexível de 
forma a que todos os candidato que sintam incluídos no mesmo processo e 
incentivar mais o acompanhamento no trabalho. (T) 
 

Estamos a ter dificuldades em assegurar a resposta a todos os candidatos 
dentro do tempo estabelecido. (P) 
 

São fundamentais nomeadamente na construção da autobiografia mas 
também na parte da entrevista técnica. (…) É através do diálogo que 
muitas vezes percebemos se aquilo que está reflectivo em autobiografia é 
verdadeiro ou não é verdadeiro. Nós sabemos que se encontrarmos um 
“contador de histórias”, como eu costumo dizer, podemos a estar a ser 
diluídos e podemos estar a ser enganados. (T) 
 
 



 
 
 
 
 
 

Caracterização do 
Processo RVCC-PRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Qual a sua opinião sobre as 

sessões de reconhecimento e 
acompanhamento individual dos 
candidatos? 

 

O acompanhamento individual é importante, para que focalizar o adulto no 
sentido de construir a autobiografia ao encontro do referencial. Se não 
houver aqui o acompanhamento individual e se não houver orientação do 
trabalho vamos ter um adulto perdido durante quatro, cinco ou seis meses, 
e vamos perder esse adulto, por desmotivação, obviamente. (T) 
 

Acho que é fundamental fazermos umas sessões de reconhecimento de 
qualidade porque vai ter implicações no acompanhamento individual. Eles 
irão estar muito mais seguros e avançar mais o seu trabalho se tiverem 
compreendido o que se pretende. (P) 
 

 
- Adaptação dos candidatos à 

metodologia; 

- Como os candidatos encaram a 
necessidade de organização do 
PRA de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Centro? 

 

De um modo geral é bem encarada a forma de organização do PRA, 
existindo um caso ou outro de não concordarem, da forma do curriculum 
europeu. (T) 
 

Nem sempre é fácil. Uns refilam, outros não compreendem a metodologia, 
outros nem sequer questionam e sabemos que estão quase a desistir só de 
pensarem. (P) 
 

 
- Condições de frequência e 

planificação de sessões; 

- Qual a opinião que tem em relação 
ao tempo médio (dois / três 
meses) de duração do processo de 
RVCC? 

  
 
 
- Qual a sua opinião em relação ao 

horário em que decorre o 
processo (19-22 horas)? 

 
 

Neste momento, e após a experiência de 4 grupos, manifesta-se 
insuficiente. (…) Alargar um pouco. Lá está… alterar a metodologia de 
forma a criar novos timming de entregas de trabalhos para que as pessoas 
façam os pedidos dentro do tempo. (T) 
 

Penso que é extremamente reduzido. Sem dúvida alguma. (…)Grande parte 
dos adultos precisa de mais tempo para finalizar o processo. (P) 
O horário em pós-laboral é fundamental porque se queremos certificar 
técnicos, se queremos certificar profissionais, não nos podemos esquecer 
que grande parte dos bombeiros que queremos certificar são bombeiros 
voluntários e que têm a sua profissão (…) temos de ter flexibilidade. (T) 
 
Penso que é a melhor opção, pela possibilidade de conciliar candidatos 
voluntários e assalariados. (P) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização do 
Processo RVCC-PRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dificuldades dos candidatos e 

motivos de desistência; 

- Quais são as maiores dificuldades 
manifestadas pelos adultos 
durante o processo? Porquê?  

 
 
 
- Na sua opinião, quais os motivos 

que levam à desistência do 
processo por parte dos 
candidatos? 

 
 

As maiores dificuldades que os adultos inicialmente têm é conseguirem 
articular a sua história de vida, indo ao encontro do referencial (…) 
apanhamos pessoas com muito pouca experiência em termos de prática no 
terreno, têm muita experiência em contexto formativo, prática no terreno 
acaba por ser pouca. (T) 
 
Até aqui a grande dificuldade é começar a escrever, a concretizar ideias, a 
iniciar o seu percurso. Muitos deles têm dificuldades que se prendem com 
competências básicas ou relacionadas com o uso da informática e essa 
questão ultrapassa-nos, em muito. (…) Depois existe também a questão do 
tempo, uma vez que argumentam sempre pouca disponibilidade para a 
realização do processo. (P) 
 
Muitas vezes o que os poderá levar a desistir muitas vezes é também o 
facto dos adultos terem de escrever e não estarem devidamente 
capacitados e habituados, não existir a cultura da escrita e da leitura como 
hábito no nosso país e isto leva os adultos muitas vezes a desistirem. (T) 
 
Penso que passa por aí, pelo sentirem estas dificuldades e não conseguirem 
resolver. (P)  
 
Depois existe também a questão de não trabalharem muito 
autonomamente. (P) 
 
Lá está, muitas vezes a falta do nosso acompanhamento. (T) 
 

 
- Dificuldades na gestão de relações 

interpessoais; 

 - Encontrou alguma dificuldade no 
relacionamento com algum 
adulto, em particular durante os 
acompanhamentos? 

 
 

Entramos adultos mais “resmungões”, outros mais “tímidos”, outros mais 
“extrovertidos”, mas a base será sempre a definição de papéis e o respeito. 
(P) 
 
As dificuldades são aquelas inerentes ao que acabei de falar. Muitas vezes 
encontramos casos específicos, ainda no último júri certificamos uma 
adulta que era uma analfabeta informática, sabe que o computador tem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização do 
Processo RVCC-PRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um botão que liga e desliga, portanto, a única dificuldade que é encontrada 
por nós é automaticamente ultrapassada em negociação com a adulta e 
encontrando estratégias que resolvam estas questões. (T) 
 

 
- Articulação do CNO com o 

Departamento de Formação; 

 
-  Como caracteriza a oferta 

formativa disponível para a 
formação dos candidatos do 
processo RVCC-PRO (certificação 
parcial)?  

 

A situação das parciais honestamente nunca se colocou porque não é 
suposto um bombeiro ter uma certificação parcial numa situação destas, 
ou então, algo correu mal no seu percurso formativo enquanto bombeiro. 
(T) 
 
Neste processo todas as unidades que referidas no referencial de 
competências estão integradas na formação inicial que qualquer bombeiro 
deverá ter, e portanto, todos os candidatos têm qualificações profissionais 
nestes domínios. (P) 
 
(…) referencial que nos fala das competências essencialmente que são 
aquelas adquiridas na escola de qualquer recruta de qualquer bombeiro de 
terceira, inicio de carreira, todos eles têm de ter estas competências em 
fase de formação, com excepção de uma ou duas áreas que existam, mas 
que até são áreas não nucleares, não obrigadas a validar. (T) 
 
A oferta formativa existente é reduzida. (…) No entanto, a oferta formativa 
dentro desta área, que é pedido no nosso referencial, a oferta formativa 
existe dentro da ENB existe, pode é não existir em quantidade suficiente (…) 
o único que não existe contemplado como UFCD na ENB neste momento é o 
curso de escoramentos. (T) 

 
 
 
 
 
 



ENTREVISTA – Tutor RVC 
Identificação 
 
 
 
 
 
1. Finalidades e Funções do CNO 
 
1.1. Para si, quais as finalidades e funções atribuídas aos CNO pela ANQ? 
Reconhecer, validar e certificar competências, quer profissionais, quer escolares. 
 
1.2. E qual o seu ponto de vista sobre a forma como a ENB percepciona o trabalho desenvolvido 
pelo CNO? 
Eu acho que a ENB vê o CNO como um completo aquilo que é a função da ENB enquanto entidade de 
excelência na formação dos bombeiros, vê o CNO enquanto entidade complementar à sua actividade 
formativa, acompanhamento neste momento os bombeiros no seu percurso académico e na sua 
qualificação profissional. 
 
1.3. Para si, quais as principais finalidades do trabalho desenvolvido no CNO-ENB? 
Validação e certificação dos bombeiros portugueses, sendo que é óbvio que prevê também de outras 
pessoas que não sejam bombeiros, mas essencialmente o público-alvo do CNO da ENB deveriam ser 
bombeiros. 
 
1.4. A seu ver, qual o grau de autonomia que é dado ao CNO para o cumprimento dessas 
finalidades? 
O grau de autonomia é total. Temos bastante autonomia para definir as nossas metodologias. 
 
1.5. Qual entende ser a etapa mais pertinente de todo o trabalho desenvolvido no CNO? 
A etapa mais pertinente, eu penso que a etapa mais pertinente de todo o trabalho desenvolvido pelo 
CNO será mesmo a fase de reconhecimento de competências dos adultos, obviamente. É a fase onde 
há maior interacção entre o CNO e o próprio adulto. 
 
2. Formação inicial do Técnico e adaptação à nova actividade 
 
2.1. Qual a sua formação de base no momento de entrada para a sua função no CNO? 
Licenciatura em Geografia. 
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2.2. Como decorreu o processo de adaptação?  
Correu bem. Acho que foi um processo bastante inclusivo com a restante equipa… e foi um processo 
bastante agradável. 
 
2.3. Que dificuldades sentiu? 
Essencialmente é um mundo novo. Estamos a falar de um mundo novo, o qual para mim era 
desconhecido, eu vinha de funções totalmente diferente destas, eram funções de bombeiro que nada 
terão a ver com a função do tutor RVC, a única semelhança que existe é que as funções que eu exerço, 
ou que eu exerci, no fundo irão capacitar os candidatos do ponto de vista técnico para o exercício das 
novas funções, mais nada, porque de resto foi um tiro no desconhecido, como costumo dizer. 
 
2.4. Como as solucionou? 
Através da adaptação ao sistema e a colaboração das chefias e dos meus colegas, obviamente, dos 
mais experientes.  
 
2.5. Olhando para o seu percurso enquanto tutor de RVC, saliente a forma como desenvolveu as 
suas aprendizagens para o exercício da actividade? 
É assim, aprendi com a experiência existente no RVCC escolar, o escolar trouxe-me o know-how 
inerente ao processo de RVCC, no entanto o processo RVCC-PRO é um processo novo e o processo 
PRO bombeiro, tive a feliz ou infeliz sorte, como queiramos pensar, de sermos os primeiros do país, 
portanto todo o meu processo eu considero que foi inovador e tive a necessidade de ser criativo na 
adaptação do referencial.  
 
2.6. Sentiu por parte dos elementos da equipa a possibilidade de partilha de experiências, com 
vista ao seu crescimento profissional? 
Sim, sempre. Foram sempre muito disponíveis e foram importantes para eu crescer a nível profissional. 
 
 
3. Funções/Actividades exercidas como técnico 
 
3.1. Enumere as principais actividades desenvolvidas pela função que desempenha. 
Reconhecimento e validação de competências, no entanto, essencialmente o que eu desempenho 
essencialmente é verificar as competências técnicas dos profissionais que se apresentam como 
candidatos neste processo, portanto verifico as competências, enquanto técnico da área da protecção 
de socorro, que o sou, e verifico se os candidatos possuem as competências inerentes ao referencial de 
competências, validando as mesmas. 
 



3.2. Refira quais as que considera mais importantes e porquê. 
Neste processo do RVCC PRO, eu penso que, à semelhança do RVCC escolar, a leitura da 
autobiografia do candidato é um momento importante, no entanto, penso também que todo o processo 
de validação e reconhecimento de competências não se deve cingir só à autobiografia mas irmos mais 
além, nomeadamente através da entrevista técnica entre o tutor e o candidato. É muito importante, e 
em casos extremos, obviamente que a análise em contexto de prática simulada é também fundamental. 
Nós também fazemos esse tipo de trabalho. Muitas vezes é importante usar esse tipo de mecanismo. 
 
4. Competências subjacentes à função do técnico 
 
4.1. De acordo com as actividades referidas, e tendo como referência o conceito de competência, 
refira qual o perfil de competências necessário para o bom desempenho das suas funções? 
Bom, o bom tutor acima de tudo tem de ter uma flexibilidade suficientemente grande de forma a 
perceber quem é que tem à sua frente, não deve ter uma mente fechada, deve ter flexibilidade. Temos 
de ter em atenção que estamos a falar de um tutor e quando falamos num tutor falamos no RVCC 
profissional onde podemos encontrar níveis de escolaridade muito diferentes, níveis de cultura e formas 
de estar na vida muito diferentes. O que nos obriga a ter como principal competência uma flexibilidade 
muito grande para compreender os adultos e perceber aquilo que eles nos querem dizer, transmitir. É 
necessário também, obviamente, ter o conhecimento técnico da área que estamos a validar, no caso é 
o CAP, a área profissional de bombeiro. Mas acima de tudo flexibilidade e capacidade de perceber 
aquilo que nos querem transmitir os adultos, porque como eu digo, no RVCC profissional, ao contrário 
no RVCC escolar (em que temos um nível de básico e secundário), no RVCC profissional podemos 
encontrar pessoas com o 4ºano, como podemos encontrar doutorados, portanto é muito complicado se 
tivermos uma mente fechada perceber aquilo que as pessoas nos querem transmitir, há que existir 
acima de tudo grande flexibilidade e plasticidade mental.  
 
4.2. Como desenvolveu essas competências? 
Isto são competências que são desenvolvidas ao longo dos anos da minha vida, este tipo de 
competências não se adquirem de um dia para o outro, são competências que são adquiridas ao longo 
de toda a minha vida, quer da minha vida profissional, quer na minha vida social/pessoal, em funções 
que desempenhei, nomeadamente em funções de liderança nos bombeiros, funções de formação, 
enquanto formador que sou, enquanto político e autarca que sou também desempenho essas 
competências e temos de ter esta elasticidade e esta capacidade de encaixe para saber ouvir e 
compreender o outro. 
 
 
 



4.3. Que dificuldades sente actualmente no desempenho das suas funções? 
As principais dificuldades que nós encontramos no desempenho das nossas funções às vezes é 
conseguimos motivar o adulto a desenvolver trabalho. É a principal dificuldade que nós encontramos 
muitas vezes, sabemos que muitas vezes temos que utilizar estratégias para conseguirmos motivar o 
adulto, tendo em conta o grau de procura e o número de procura muitas vezes não conseguimos tão 
personalizado quanto seria o ideal para determinado adulto. Assim, temos de actuar, de um ponto de 
vista estratégico, de forma a pensar que esta semana iremos olhar para aqueles três e que vamos 
fechar aqueles três, são aqueles, e depois para a próxima semana serão mais três e isto não nos 
permite ter uma grande abrangência a todos os adultos. Obviamente que há adultos mais autónomos e 
adultos mais limitados, e são estes mais limitados que nós temos de ter a capacidade de os motivar 
para trabalhar. Essencialmente a grande dificuldade é a motivação por parte do adulto. 
 
5. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
5.1. Caracterize de forma sintética o funcionamento da equipa técnico-pedagógica. 
A equipa técnico-pedagógica do RVCC profissional é uma equipa que se caracteriza por um bom 
relacionamento, estando a profissional, o tutor e o avaliador em perfeita sintonia e com um trabalho de 
equipa, essencialmente. O verdadeiro trabalho de equipa na ascensão da palavra, é existir uma boa 
articulação na forma como decorre o processo, desde o reconhecimento até à certificação de 
competências.  
 
5.2. Refira alguns dos pontos fortes e áreas de melhoria da equipa. 
Os pontos fortes da equipa essencialmente é bom relacionamento dentro da equipa. Penso que é um 
bom ponto forte e a entreajuda existente. Pontos de melhoria… há sempre a melhorar, talvez rever as 
metodologias, o facto de criar prazos mais alargados, que consigamos ter um maior acompanhamento 
dos adultos. Portanto, será uma melhoria a fazer e que estará em cima da mesa a curto prazo, pelos 
menos são estas as expectativas.  
 
5.3. Caracterize a articulação existente entre os elementos da equipa do processo RVCC-PRO e 
RVCC Escolar. 
Vamos lá ver… a articulação é boa, não há má articulação, no entanto, não se pode dizer que os 
processos estejam intrinsecamente ligados, porque não são, logo, não há qualquer tipo de ligação entre 
o RVCC profissional e o escolar neste momento. Existe algum trabalho, nomeadamente quando há 
candidatos a dupla certificação, existe algum trabalho comum até à fase de diagnóstico, após isso é 
muito mais complicado e não há qualquer trabalho que se diga que o candidato tenha de trabalhar o 
seu portefólio a possível de validar as duas áreas de competência, sendo que o referencial do RVCC 



profissional e uma coisa muito mais díspar e muito diferente do referencial do RVCC escolar, como é 
óbvio, podendo no entanto ser complemento para o referencial do RVCC escolar, obviamente que sim. 
 
5.4. Saliente algumas das suas dificuldades no âmbito do trabalho em equipa. 
Aquilo que se pode apontar é alguma falta de comunicação que possa existir na equipa, apenas alguma 
falha de comunicação que possa acontecer que é inerente à condição humana haver falha de 
comunicação, e de resto não há qualquer tipo de problemática. As falhas de comunicação são humanas 
e em qualquer organização isso pode perfeitamente acontecer.  
 
6. Processo RVCC-PRO 
 
6.1. Quais os instrumentos de mediação que pensa que poderão sofrer alterações com vista à 
optimização do processo? 
Essencialmente toda a metodologia do processo. Neste momento, o instrumento em si, que pode ser 
alterado é a própria metodologia do processo, nomeadamente, em relação aos prazos, de entrega de 
trabalhos, de PRAs de autobiografias. Há que se rever a metodologia e dar mais algum tempo aos 
candidatos, porque lá está, foi aquilo que já disse, nós encontramos um público-alvo muito diferente, 
estamos a falar de do básico ao doutoramento, e portanto uma pessoa com doutoramento pode 
responder ao referencial muito rapidamente e entregar um trabalho em duas a três semanas, um 
trabalho muito bom; como alguém que tem um nível básico de escolaridade pode levar meses a 
terminar. Portanto temos de ter uma flexibilidade e uma metodologia flexível de forma a que todos os 
candidato que sintam incluídos no mesmo processo e incentivar mais o acompanhamento no trabalho. 
 
6.2. Considera benéfica a alteração da organização do plano de sessões e estrutura do processo 
de RVCC-PRO? 
Claro que sim.  
 
6.3. Qual a sua opinião sobre as sessões de reconhecimento e acompanhamento individual dos 
candidatos? 
São fundamentais. São fundamentais nomeadamente na construção da autobiografia mas também na 
parte da entrevista técnica. Porquê? Na entrevista técnica permite ao tutor perceber essencialmente o 
que o candidato sabe ou não sabe. É através do diálogo que muitas vezes percebemos se aquilo que 
está reflectivo em autobiografia é verdadeiro ou não é verdadeiro. Nós sabemos que se encontrarmos 
um “contador de histórias”, como eu costumo dizer, podemos a estar a ser diluídos e podemos estar a 
ser enganados. Não é este o objectivo, obviamente. Portanto é importante as sessões de 
acompanhamento individual nesta de reconhecimento e até mesmo o recurso da prática simulada torna-



se importante para que nós técnicos percebermos se a pessoa sabe ou não sabe. Por vezes só no 
saber-fazer, só demonstrando é que se consegue perceber a competência.  
 
6.4. Como os candidatos encaram a necessidade de organização do PRA de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Centro? 
De um modo geral é bem encarada a forma de organização do PRA, existindo um caso ou outro de não 
concordarem, da forma do curriculum europeu, de não concordarem, mas de um modo geral é bem 
aceite a forma de organização do PRA. 
 
6.5. Qual a opinião que tem em relação ao tempo médio (dois / três meses) de duração do 
processo de RVCC?  
Neste momento, e após a experiência de 4 grupos, manifesta-se insuficiente. Talvez esperemos alterar 
para os três meses ou três meses e meio, ou mesmo os quatro meses. Alargar um pouco. Lá está… 
alterar a metodologia de forma a criar novos timming de entregas de trabalhos para que as pessoas 
façam os pedidos dentro do tempo. Neste momento, a experiência diz-nos, que um grupo que começou 
em Setembro iremos certificar os últimos candidatos em Dezembro. Portanto, não é mau, foram 
três/quatro meses de trabalho, mas penso que três meses será o tempo indicado para fazer o processo.  
 
6.6. Qual a sua opinião em relação ao horário em que decorre o processo (19-22 horas)? 
É o horário que é possível, tendo em conta que a maioria dos candidatos ao processo são bombeiros 
voluntários, todos têm a sua profissão, eu como bombeiro voluntário “puxo a brasa à minha sardinha”, e 
acho que é o horário acertado, no entanto, o horário não é fechado dentro desse horário, há outro tipo 
de situações que nos permitem ter outro tipo de horário, perfeitamente e sem qualquer tipo de 
problemas, porque iremos ter grupos no próximo ano em horário laboral, das 14h00 às 18h00, porque 
os grupos assim o permitem. O horário em pós-laboral é fundamental porque se queremos certificar 
técnicos, se queremos certificar profissionais, não nos podemos esquecer que grande parte dos 
bombeiros que queremos certificar são bombeiros voluntários e que têm a sua profissão das 9h00 às 
17h00/18h00, portanto temos de ter esta flexibilidade para podermos chegar a todos. 
 
6.7. Quais são as maiores dificuldades manifestadas pelos adultos durante o processo? Porquê?  
As maiores dificuldades que os adultos inicialmente têm é conseguirem articular a sua história de vida, 
indo ao encontro do referencial. Vamos ver uma coisa… no RVCC profissional começamos a ter adultos 
a partir dos 18 anos, que não acontece no secundários, o que acontece é que em Portugal para ser 
bombeiro tem de ter no mínimo 18 anos, apanhamos pessoas com muito pouca experiência em termos 
de prática no terreno, têm muita experiência em contexto formativo, prática no terreno acaba por ser 
pouca, porque temos voluntários que fazem o serviço de dois a três dias por semana acabam por ter 
um contexto de prática muito reduzido e aí as pessoas vão se valer de todo o contexto formativo, que 



não deixam de ter experiência e é uma mais-valia e aí se encontra a dificuldade na construção da 
autobiografia no decorrer do processo. Os outros mais antigos, por vezes têm dificuldades em 
enquadrar a sua história de vida indo ao encontro do referencial. Acontece muitas vezes por exemplo 
contarem tudo e mais alguma coisa e o que faz falta não contam e é nestas alturas que o 
acompanhamento individual é importante, para que focalizar o adulto no sentido de construir a 
autobiografia ao encontro do referencial. Se não houver aqui o acompanhamento individual e se não 
houver orientação do trabalho vamos ter um adulto perdido durante quatro, cinco ou seis meses, e 
vamos perder esse adulto, por desmotivação, obviamente.  
 
6.8. Na sua opinião, quais os motivos que levam à desistência do processo por parte dos 
candidatos? 
Lá está, muitas vezes a falta do nosso acompanhamento. Quando nós não conseguimos motivar o 
adulto e se pensarmos que cada adulto é um caso perdido o adulto vai desistir. Penso que é um 
trabalho da profissional e do tutor, que têm de fazer um trabalho muito “apertado” junto daquele adulto. 
Lá está, não podemos fugir daquele prazo, dos três/quatro meses, sabemos que temos adultos que 
ficam para trás, adultos que vão para a frente, mas temos colocar por ordem de prioridades e nestas 
prioridades não podemos deixar ninguém para trás, temos de pensar que determinado adulto está mais 
atrasado, naquele espaço temporal dos quatro meses ele terá ficar resolvido e portanto não o podemos 
deixar para trás, porque se passar esse espaço de tempo podemos perder o adulto e é isso que os leva 
a desistir. Muitas vezes o que os poderá levar a desistir muitas vezes é também o facto dos adultos 
terem de escrever e não estarem devidamente capacitados e habituados, não existir a cultura da escrita 
e da leitura como hábito no nosso país e isto leva os adultos muitas vezes a desistirem. Penso que é 
uma coisa complicada e é nesta altura que a intervenção e do trabalho individual é fundamental, porque 
caso contrário corremos o risco de perder o adulto. 
 
6.9. Encontrou alguma dificuldade no relacionamento com algum adulto, em particular durante 
os acompanhamentos? 
Não, não encontrei dificuldade. As dificuldades são aquelas inerentes ao que acabei de falar. Muitas 
vezes encontramos casos específicos, ainda no último júri certificamos uma adulta que era uma 
analfabeta informática, sabe que o computador tem um botão que liga e desliga, portanto, a única 
dificuldade que é encontrada por nós é automaticamente ultrapassada em negociação com a adulta e 
encontrando estratégias que resolvam estas questões. A adulta tinha uma filha de 18 anos que trabalha 
com o computador, fez o trabalho à mão no caderno e a filha passou para o computador. Foi 
ultrapassado por nós, que encontramos uma forma da adulta manter o trabalho e isto são dificuldades 
que nós encontramos no dia-a-dia. Lá está, se for um licenciado não tem esta dificuldade, se for um 
candidato com um nível básico encontramos estas dificuldades, entre outras, como má construção 
frásica, mas são apenas dificuldades e não são obstáculos para que alguém deixe de fazer o processo.  



6.10. Como caracteriza a oferta formativa disponível para a formação dos candidatos do 
processo RVCC-PRO (certificação parcial)? 
A oferta formativa existente é reduzida. É muito reduzida. Quer dizer, pode ser reduzida, pode não ser 
reduzida. É assim, não é suposto quem entra neste processo fazer certificações parciais, porque é 
assim, quando falamos no processo RVCC profissional o referencial de bombeiro, e eu refiro-me aquele 
em que eu trabalho, encontramos um referencial que nos fala das competências essencialmente que 
são aquelas adquiridas na escola de qualquer recruta de qualquer bombeiro de terceira, inicio de 
carreira, todos eles têm de ter estas competências em fase de formação, com excepção de uma ou 
duas áreas que existam, mas que até são áreas não nucleares, não obrigadas a validar, e as restantes 
áreas eles essencialmente detém as competências, não é suposto efectivamente que não consigam 
uma obtenção parcial. A situação das parciais honestamente nunca se colocou porque não é suposto 
um bombeiro ter uma certificação parcial numa situação destas, ou então, algo correu mal no seu 
percurso formativo enquanto bombeiro. No entanto, a oferta formativa dentro desta área, que é pedido 
no nosso referencial, a oferta formativa existe dentro da ENB existe, pode é não existir em quantidade 
suficiente, mas ela existe, combate a incêndios existe, técnicas de socorrismo, curso de 
encarceramento existe, curso de combate de incêndios a substâncias perigosas existe, salvamento em 
grande ângulo existe… o único que não existe contemplado como UFCD na ENB neste momento é o 
curso de escoramentos, mas que existe no entanto noutras entidades em Portugal. Portanto, a oferta 
formativa existe, no entanto, o acesso a esta oferta já é diferente. 

 
Obrigada pela sua colaboração! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA – Profissional RVC 
Identificação 
 
 
 
 
 
 
1. Finalidades de Funções do CNO 
 
1.1. Para si, quais as finalidades e funções atribuídas aos CNO pela ANQ? 
As finalidades dos CNO, passa essencialmente por dar uma resposta a uma população pouco 
qualificada, permitindo-lhe o acesso a uma qualificação, quer por um processo de reconhecimento de 
competências, para candidatos que têm esse perfil, quer por um processo de formação. Muitas vezes 
isto não acontece, mas creio que acima de tudo porque a oferta ao nível da formação está cada vez 
mais escassa e então os jovens, muitas vezes sem perfil, acabam por integrar o processo escolar. 
 
1.2. E qual o seu ponto de vista sobre a forma como a ENB percepciona o trabalho desenvolvido 
pelo CNO? 
Não tenho bem essa noção, porque estou aqui há pouco tempo, no entanto, creio que é o CNO é bem 
aceite pela Escola. Contudo, acho que já teve um maior impacto junto dos bombeiros do que 
actualmente o tem. 
 
1.3. Para si, quais as principais finalidades do trabalho desenvolvido no CNO-ENB? 
Supostamente as finalidades do trabalho desenvolvimento por este CNO deveria ser a certificação de 
bombeiros, mas neste momento acho que isso não acontece desta forma. Pelo que sei, o público-alvo 
deste CNO deixou de ser esta população. 
 
1.4. A seu ver, qual o grau de autonomia que é dado ao CNO para o cumprimento dessas 
finalidades? 
Penso que a ANQ permite uma grande autonomia, podemos organizar os nossos instrumentos, a nossa 
metodologia, os nossos tempos, sem se oporem a qualquer situação. Contudo, penso que a autonomia 
é “controlada”, por assim dizer, porque tudo se centra nas metas, que lhe permite um grande controlo 
sobre tudo o que é feito. Permite perceber muita coisa. 
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1.5. Qual entende ser a etapa mais pertinente de todo o trabalho desenvolvido no CNO? 
Penso que a grande questão prende-se com a divulgação e no nosso caso específico, com a 
divulgação junto dos bombeiros. Conseguir a colaboração do comando para chegar aos candidatos. 
Tudo passa pela primeira impressão e pela primeira fase. 
 
2. Formação inicial do Técnico e adaptação à nova actividade 
 
2.1. Qual a sua formação de base no momento de entrada para a sua função no CNO? 
Licenciatura em Psicologia Social. 
 
2.2. Como decorreu o processo de adaptação?  
Foi relativamente fácil. Já conhecia várias pessoas aqui na escola, uma vez que sou bombeira. Antes 
de vir para esta função era inclusivamente bombeira assalariada. Neste momento, passei a voluntária. 
No CNO, todas as pessoas me acolheram bem e consegui articular com alguns colegas determinados 
conteúdos e procedimentos. Quando vim para esta função, não conhecia a metodologia de balanço de 
competências. Tive conhecimento apenas com uma formação (muito curta) que foi dada internamente 
no início de avançarmos com o projecto. 
 
2.3. Que dificuldades sentiu? 
Bem, grande parte das dificuldades centraram-se realmente em compreender a metodologia e os 
termos específicos associados a este processo. Tive de perceber como se desenvolvia todo o processo, 
em que consistia, o que era cada uma das coisas e não foi fácil. 
 
2.4. Como as solucionou? 
Acima de tudo com o apoio de uma das colegas e da coordenação. Foram muito prestáveis para nos 
esclarecer tudo e explicar todo o processo e o que estava de base a tudo isto. Tivemos inúmeras 
reuniões para que eu ficasse a perceber todo o processo e todo o funcionamento de um CNO. Também 
procedi à leitura dos manuais de apoios disponibilizados pela ANQ, que foram também uma grande 
ajuda nesta fase. Depois foi uma questão de começar a fazer e as coisas foram acabando por se 
resolver. 
 
2.5. Olhando para o seu percurso enquanto profissional de RVC, saliente a forma como 
desenvolveu as suas aprendizagens para o exercício da actividade? 
Grande parte das minhas aprendizagens, como disse, foram com base no apoio e transmissão de 
conhecimentos de colegas. Fui colando dúvidas, fui pesquisando quando não sabia e também passei a 
assistir algumas sessões do processo de reconhecimento escolar. Foi muito importante esta questão da 
observação directa. Ainda não tive muito tempo para alterar formas de estar ou metodologias face aos 



adultos, mas acredito que com a prática e com o apoio da restante equipa irei conseguir desenvolver as 
minhas aprendizagens para realizar o melhor possível esta actividade. 
 
2.6. Sentiu por parte dos elementos da equipa a possibilidade de partilha de experiências, com 
vista ao seu crescimento profissional? 
Sim, em grande parte das pessoas, dos colegas que integram o processo escolar, existiu sempre uma 
disponibilidade evidente. Partilharam o seu ponto de vista sobre determinadas coisas, partilharam 
experiências e deram sugestões. Foi extremamente importante para o meu crescimento enquanto 
profissional RVC. 
 
3. Funções/Actividades exercidas como técnico 
 
3.1. Enumere as principais actividades desenvolvidas pela função que desempenha. 
As minhas principais actividades passam por acompanhar os adultos, desde o inicio do processo até ao 
final, aquando do júri de certificação, desde as questões associadas à elaboração do PRA, 
desocultação de competências, reformulações, e por último a fase de preparação para a certificação. 
 
3.2. Refira quais as que considera mais importantes e porquê. 
Sem dúvida alguma que a fase de desocultação de competências profissionais é a mais importante. 
Estamos no momento em que o adulto identifica as suas experiências de vida, que reflecte sobre elas e 
que lhe permite entendê-las como momentos de aprendizagem. É uma fase muito importante neste 
processo, porque é base de todo o trabalho. 
 
4. Competências subjacentes à função do técnico 
 
4.1. De acordo com as actividades referidas, e tendo como referência o conceito de competência, 
refira qual o perfil de competências necessário para o bom desempenho das suas funções? 
Passa pela motivação, pelas capacidades de relacionamento interpessoal, pela facilidade na 
comunicação com o outro e na tolerância. É necessário termos um bom conhecimento sobre o 
processo, sobre as metodologias, sem dúvida, mas acima de tudo temos de ter competências que vão 
mais além deste saber. 
 
4.2. Como desenvolveu essas competências? 
Não sei, penso que são características que fui desenvolvimento ao longo da minha vida. Tenho essas 
capacidades. Para além do mais, a Psicologia Social trouxe-me alguma sensibilidade para isso. 
 
 



4.3. Que dificuldades sente actualmente no desempenho das suas funções? 
A grande dificuldade passa por conseguir conciliar tudo, desde as sessões de reconhecimento, as 
questões de motivação dos adultos, a correcção de trabalhos, a gestão do SIGO… e acima de tudo o 
domínio da metodologia, que ainda estou numa fase de contacto inicial.  
 
5. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
5.1. Caracterize de forma sintética o funcionamento da equipa técnico-pedagógica. 
A equipa técnico-pedagógica do processo RVCC profissional é muito reduzida, apenas contamos com 3 
técnicos e as técnicas administrativas deste CNO. Temos funcionado muito bem, sem qualquer 
dificuldade. Como somos novos “nestas andanças” acabamos por nos apoiar muito uns aos outros, 
principalmente entre mim e o tutor RVC. Esclarecemos dúvidas um ao outro, apresentamos sugestões 
de forma a melhorar o nosso trabalho, acabamos por ser muito cúmplices nesta fase deste projecto, 
porque realmente é tudo novo e precisamos de ser assim. 
 
5.2. Refira alguns dos pontos fortes e áreas de melhoria da equipa. 
Penso que neste momento tudo funciona bem, mas salvaguardo a necessidade de comunicação entre 
as pessoas, sempre e em qualquer circunstância. 
 
5.3. Caracterize a articulação existente entre os elementos da equipa do processo RVCC-PRO e 
RVCC Escolar. 
É excelente. Desde o inicio, como disse, que tivemos sempre todo o apoio da equipa do processo 
RVCC escolar. Temos reuniões de equipa e por norma estamos sempre presentes com eles, de forma 
a podermos também solicitar-lhes ajuda em algumas questões. Nesta fase inicial considerou-se 
fundamental. São o nosso ponto de apoio, quer no que se refere às metodologias, instrumentos, quer 
ao nível do relacionamento com os adultos e no decorrer do processo. 
 
5.4. Saliente algumas das suas dificuldades no âmbito do trabalho em equipa. 
A principal questão penso que passa pela definição de funções. Nesta fase é difícil separa as funções 
de cada um, porque estamos muito envolvidos e queremos que tudo corra bem. 
 
6. Processo RVCC-PRO 
 
6.1. Quais os instrumentos de mediação que pensa que poderão sofrer alterações com vista à 
optimização do processo? 
Nesta fase, como ainda estamos nos primeiros grupos ainda não consigo ter bem clara essa percepção, 
mas creio que será fundamental reestruturar o plano de sessões. Estamos a ter dificuldades em 



assegurar a resposta a todos os candidatos dentro do tempo estabelecido. Também penso que este 
processo de RVCC profissional tem uma duração menor que o processo escolar, mas não podemos 
reduzir tanto as nossas sessões. Acho que os adultos precisam de nós, sempre muito presentes. 
 
6.2. Considera benéfica a alteração da organização do plano de sessões e estrutura do processo 
de RVCC-PRO? 
Sim, sem dúvida, tal como disse anteriormente. 

 
6.3. Qual a sua opinião sobre as sessões de reconhecimento e acompanhamento individual dos 
candidatos? 
Bem, as sessões correm bem, mas por vezes o facto de serem muitos adultos em sala pode complicar. 
É difícil explicar tudo como pretendemos. Acho que é fundamental fazermos umas sessões de 
reconhecimento de qualidade porque vai ter implicações no acompanhamento individual. Eles irão estar 
muito mais seguros e avançar mais o seu trabalho se tiverem compreendido o que se pretende, durante 
as sessões de reconhecimento. 
 
6.4. Como os candidatos encaram a necessidade de organização do PRA de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Centro? 
Nem sempre é fácil. Uns refilam, outros não compreendem a metodologia, outros nem sequer 
questionam e sabemos que estão quase a desistir só de pensarem. Com o tempo, e deixando tudo bem 
claro, acho que vão percebendo esta forma de trabalhar e o porquê de utilizarmos um Portefólio 
Reflexivo de Aprendizagens neste processo. 
 
6.5. Qual a opinião que tem em relação ao tempo médio (dois / três meses) de duração do 
processo de RVCC?  
Penso que é extremamente reduzido. Sem dúvida alguma. Neste momento temos certeza de que não é 
possível fazer este processo assim, correndo o risco de não conseguir dar resposta aos candidatos 
inscritos para este processo. Grande parte dos adultos precisa de mais tempo para finalizar o processo. 
 
6.6. Qual a sua opinião em relação ao horário em que decorre o processo (19-22 horas)? 
Penso que é a melhor opção, pela possibilidade de conciliar candidatos voluntários e assalariados. Num 
horário laboral não iríamos conseguir garantir a presença de bombeiros voluntários, sendo que eles 
também têm acesso a este processo, como toda a experiência que muitas vezes têm nesta actividade 
profissional. 
 
 
 



6.7. Quais são as maiores dificuldades manifestadas pelos adultos durante o processo? Porquê?  
Até aqui a grande dificuldade é começar a escrever, a concretizar ideias, a iniciar o seu percurso. 
Muitos deles têm dificuldades que se prendem com competências básicas ou relacionadas com o uso 
da informática e essa questão ultrapassa-nos, em muito. Passamos muito tempo a corrigir erros 
ortográficos ou em questões informáticas. Estas questões deveriam ser resolvidas antes da entrada 
para este processo. Depois existe também a questão do tempo, uma vez que argumentam sempre 
pouca disponibilidade para a realização do processo. 
 
6.8. Na sua opinião, quais os motivos que levam à desistência do processo por parte dos 
candidatos? 
Penso que passa por aí, pelo sentirem estas dificuldades e não conseguirem resolver. Então optam 
pela desistência. Depois existe também a questão de não trabalharem muito autonomamente. 
Necessitam sempre de muita orientação e isso não é possível neste tipo de processo, aliás, nem seria 
esperado.  
 
6.9. Encontrou alguma dificuldade no relacionamento com algum adulto, em particular durante 
os acompanhamentos? 
Não, nunca tive qualquer tipo de dificuldades no relacionamento. Entramos adultos mais “resmungões”, 
outros mais “tímidos”, outros mais “extrovertidos”, mas a base será sempre a definição de papéis e o 
respeito.  
 
6.10. Como caracteriza a oferta formativa disponível para a formação dos candidatos do 
processo RVCC-PRO (certificação parcial)? 
Esta oferta não existe. Neste processo todas as unidades que referidas no referencial de competências 
estão integradas na formação inicial que qualquer bombeiro deverá ter, e portanto, todos os candidatos 
têm qualificações profissionais nestes domínios. Portanto não se coloca aqui a questão da certificação 
parcial. 

 
 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA - Coordenação 
Identificação 
 
 
 
 

 
1. Finalidades e Funções do CNO 
 
1.1. Para si, quais as finalidades e funções atribuídas aos CNO pela ANQ? 
As funções do CNO, que a ANQ atribui aos CNO… o CNO é uma porta de entrada dos adultos para 
eventualmente diferentes encaminhamentos, o que o CNO terá de fazer será portanto encaminhar os 
adultos ou para ofertas externas ou para ofertas internas, neste caso o reconhecimento, o RVCC escolar 
e neste caso também o RVCC profissional. 
 
1.2. E qual o seu ponto de vista sobre a forma como a ENB percepciona o trabalho desenvolvido 
pelo CNO? 
Estamos a falar do momento presente, portanto neste momento o CNO é visto em termos da ENB quase 
como um trabalho… quase outsider, portanto é algo que está aqui mas que não pertence 
verdadeiramente à missão da ENB. 
 
1.3. Para si, quais as principais finalidades do trabalho desenvolvido no CNO-ENB? 
As principais finalidades são essencialmente o RVCC escolar, evidentemente, que embora nós tenhamos 
como missão enquanto ENB os bombeiros neste momento estamos a fazer uma tentativa muito grande 
mas ainda continua a ser o público exterior aos bombeiros. Os bombeiros entram verdadeiramente no 
CNO, ou irão entrar verdadeiramente no CNO, este ano com o RVCC Profissional, que está a ter um 
desenvolvimento muito grande, embora tenha começado tardiamente. 
 
1.4. A seu ver, qual o grau de autonomia que é dado ao CNO para o cumprimento dessas 
finalidades? 
A autonomia em termos formais digamos que não é uma grande autonomia, em termos informais temos 
uma autonomia grande e principalmente porque a própria estrutura ainda não percebeu muito bem o que 
é o CNO. Por parte da ANQ, tem as suas directivas que acabam também, principalmente incidem nos 
acompanhamentos, serem verificadas, mas em termos de procedimentos dá-nos alguma autonomia. 
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1.5. Qual entende ser a etapa mais pertinente de todo o trabalho desenvolvido no CNO? 
Todas as etapas acabam por estar todas muito interligadas, agora penso que a mais rica e aquele que 
envolve mais as pessoas será mesmo na parte do reconhecimento. 
 
2. Integração e Pertinência do Processo RVCC-PRO 
 
2.1. O processo RVCC-PRO surgiu recentemente nesta instituição. De que forma este processo é 
uma mais-valia para o CNO? 
É uma mais-valia principalmente porque é um processo de RVC profissional de bombeiros e nós somos 
uma escola nacional de bombeiros, portanto faz todo o sentido. Também porque de uma forma geral os 
bombeiros têm muita formação, a escola dá muita formação, mas não é uma formação reconhecida 
oficialmente, não faz parte do catálogo nacional, portanto é mais entre pares que se faz esta formação, 
sem um reconhecimento posterior. 
 
2.2. E qual a pertinência do processo RVCC-PRO para a ENB, em particular no que se refere ao 
reconhecimento das experiências profissionais do bombeiro? 
Para a ENB tem essencialmente a ver com o público-alvo e não com o trabalho que ela própria 
desenvolve com os bombeiros porque o trabalho que ela desenvolve com os bombeiros é um trabalho de 
formação e não de reconhecimento. 
 
2.3. Quais as principais dificuldades sentidas para implementação desta nova valência? 
As principais dificuldades… não sentimos grandes dificuldades, no caso do referencial é bem explícito, 
quem é bombeiro passou por este referencial, ao contrário do que acontece com outras profissões, por 
exemplo, cozinheiro; aqui as pessoas têm de ter as competências que já foram adquiridas pela formação; 
outras das facilidades é o facto de que na equipa os técnicos são todos bombeiros; e temos ainda 
facilidade na mobilização das pessoas, porque estão integradas em associações de bombeiros e não são 
candidatos individuais, contamos com a estrutura para desenvolver o nosso trabalho. 
 
2.4. Como as ultrapassou? 
Não sentimos dificuldades. 
 
2.5. Quais as dificuldades actuais? 
As dificuldades actuais é que não sabemos se vamos ou não continuar; a dificuldade de como o RVCC se 
vai organizar, no sentido de onde vai ficar alojado, se no CNO, se noutra estrutura. Temos ainda a 
dificuldade ao nível do tempo de resposta aos candidatos, temos sempre candidatos em lista de espera e 
uma grande população para dar resposta, tendemos a criar expectativas aos candidatos e depois 
acabamos por demorar imenso tempo a conseguir responder às necessidades que temos.  



2.6. Do seu ponto de vista, quais as principais dificuldades dos técnicos associados ao processo 
RVCC-PRO (Profissional RVC e Tutor RVC)? 
Essencialmente a dispersão geográfica, o tempo que se perde nas itinerâncias. Estamos a actuar numa 
área imensa, que vai até ao Algarve. Para além disso têm dificuldades também em dar resposta 
atempada aos candidatos porque a equipa é muito reduzida, apenas temos uma profissional de RVC.  
 
2.7. Na sua opinião, quais as principais áreas de melhoria e intervenção ao nível do processo de 
RVCC-PRO? 
Para já mais tempo para o processo, verificamos que o tempo que se pensou ser suficiente para o 
processo não chega, porque as pessoas não estão o tempo completo a fazer o processo; pode-se 
melhorar também a colaboração com os corpos de bombeiros, em termos de tempo, espaços e 
acompanhamentos. 
 
2.8. Como caracteriza a oferta formativa disponível para a formação dos candidatos do processo 
RVCC-PRO? 
A oferta formativa é escassa e é principalmente porque embora a ENB tenha pedido UFCD’s para 
colmatar essa necessidade elas não foram aprovadas, sendo a ENB a entidade que deveria dar esta 
resposta. Teremos de recorrer a outras entidades, que são muito poucas. A vantagem é que 
efectivamente muito pouco bombeiros terão de fazer estas UFCD’s, pela questão já dita sobre o número 
de horas de formação que todos têm de ter para serem bombeiros. 

 
 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO VI 
Proposta de alteração de planificação de sessões 

Processo RVCC-PRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro Novas Oportunidades da Escola Nacional de Bombeiros – Sintra 
 

NOVA Proposta de Planificação de Sessões - Processo RVCC Profissional 

 
Data Horário Assuntos Intervenientes 

1ª Sessão 1ª Semana 19H às 22H 
Apresentação da equipa técnico-pedagógica. Dinâmica de grupo para 
apresentação dos candidatos e da profissional RVC. Apresentação e 
explicitação do processo RVCC PRO. A abordagem autobiográfica. 

Profissional RVC 

2ª Sessão 2ª Semana 19H às 22H Descodificação do Referencial de Competências-Chave. Tutor RVC 

3ª Sessão 3ª Semana 19H às 22H Apoio à elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 
4ª Sessão 4ª Semana 19H às 22H Apoio à elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

5ª Sessão 5ª Semana 19H às 22H 
Entrega da Autobiografia Reflexiva. 
Sugestões para a elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 
(PRA). 

Profissional RVC 

6ª Sessão 6ª Semana 19H às 22H Feedback da Autobiografia Reflexiva. 
Apoio na organização do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA). Profissional RVC 

7ª Sessão 7ª Semana 19H às 22H Acompanhamento para elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 
(PRA). Tutor RVC 

8ª Sessão 8ª Semana 19H às 22H Apoio na organização do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA). Profissional RVC 

9ª Sessão 9ª Semana 19H às 22H Apoio na organização do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA). Profissional RVC e Tutor RVC 

10ª Sessão 10ª Semana 19H às 22H Entrega do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA). Profissional RVC 

11ª Sessão 11ª Semana A designar Entrevista técnica individual. Tutor RVC 

 A designar A designar Sessão de júri de validação.  Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC 

Exercícios em contexto de prática simulada e / observação de desempenho em posto de trabalho se existir necessidade Tutor RVC; Avaliador RVC 

 A designar A designar Pedido de Certificação Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC 

 A designar A designar Preparação da sessão de júri de certificação. 
Discussão do Plano Desenvolvimento Pessoal (PDP). Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC 

 A designar A designar Júri de certificação. Profissional RVC; Tutor RVC; Avaliador RVC; 
Avaliador Externo 

 A designar A designar Finalização do Plano de Desenvolvimento Pessoal. Profissional RVC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO VII 
Proposta de alteração de planificação de sessões 

Processo RVCC-Escolar – Nível secundário 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOVO Plano de Sessões – Nível Secundário 
 

 Data Horário Assuntos Intervenientes 

1ª Sessão 13/02/2012 -2ªF 19H às 22H 

Apresentação da equipa técnico-pedagógica. Dinâmica de grupo para apresentação dos candidatos e da 
profissional RVC. Apresentação do processo RVCC. Entrega da calendarização das sessões seguintes. Entrega 
de documentos de apoio à elaboração da Autobiografia Reflexiva e do Mapa Mental. Entrega de contratos. 
Definição de conceitos: Competência, Autobiografia Reflexiva, Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. 
Acompanhamento e apoio à elaboração da Autobiografia Reflexiva. 

Profissional RVC 

2ª Sessão 16/02/2012 - 5ªF 19H às 22H Abordagem ao Referencial de competências-chave. Apresentação do sistema de créditos e níveis 
de complexidade. Formador 

3ª Sessão 23/02/2012 - 5ªF 19H às 22H Entrega da 1ª versão da Autobiografia Reflexiva e do Mapa Mental.  
Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

4ª Sessão 05/03/2012 - 2ªF 19H às 22H Descodificação do Referencial Competências-Chave-CLC. Formador 

5ª Sessão 07/03/2012 - 4ªF 19H às 22H Feedback da Autobiografia Reflexiva. Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia 
Reflexiva. 

Profissional RVC 

6ª Sessão 08/03/2012 -5ªF 19H às 22H Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Formador 

7ª Sessão 13/03/2012 - 3ªF 19H às 22H Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

8ª Sessão 19/03/2012 - 2ªF 19H às 22H Descodificação do Referencial Competências-Chave-STC. Formador 

9ª Sessão 22/03/2012 - 5ªF 19H às 22H Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Formador 

10ªSessão 27/03/2012 - 3ªF 19H às 22H Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

11ª Sessão 02/04/2012 - 2ªF 19H às 22H Descodificação do Referencial Competências-Chave-CP. Formador 

12ª Sessão 05/04/2012 - 5ªF 19H às 22H Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Formador 

13ª Sessão 10/04/2012 - 3ªF 19H às 22H Acompanhamento e apoio na elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

14ª Sessão 17/04/2012 - 3ªF 19H às 22H Avaliação do Processo de Reconhecimento. Entrega de documentos de apoio à elaboração do 
Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Entrega 2ª AR 

Profissional RVC 

15ª Sessão 26/04/2012 - 5ªF 19H às 22H Apoio na conclusão do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Profissional RVC 

16ª Sessão 03/05/2012 - 5ªF 19H às 22H Acompanhamento Individual para orientação do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Formadores 

17ª Sessão 10/05/2012 - 5ªF 19H às 22H Acompanhamento Individual para orientação do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Formadores 

18ª Sessão 17/05/2012 - 5ªF 19H às 22H Entrega final do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens.  
Abordagem ao Plano de Desenvolvimento Pessoal. Profissional RVC 

 A agendar A designar Validação da oralidade em Língua Estrangeira. Formador CLC LE 

 A agendar A designar Sessão de Validação. Profissional RVC e Formadores 

 A agendar A designar Preparação para Júri de Certificação. Profissional RVC 

 A agendar A designar Sessão de Júri de Certificação. Profissional RVC, Formadores e 
Avaliador Externo 

 A agendar A designar Finalização do Plano de Desenvolvimento Pessoal. Profissional RVC 



 
 

Plano de Sessões ANTERIOR – Nível Secundário  
 
 

 
Data Horário Assuntos Intervenientes 

1ª Sessão 21/07/2011 19H às 22H 

Apresentação da equipa técnico-pedagógica. Dinâmica de grupo para apresentação 
dos candidatos e da profissional RVC. Apresentação do processo RVCC. Entrega da 
calendarização das sessões seguintes. Entrega de documentos de apoio à elaboração 
da Autobiografia Reflexiva e do Mapa Mental. Entrega de contratos e senhas para a 
aquisição de material informático. 

Profissional RVC 

2ª Sessão 28/07/2011 19H às 22H Definição de conceitos: Competência, Autobiografia Reflexiva, Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagens. Acompanhamento e apoio à elaboração da Autobiografia Reflexiva. Profissional RVC 

3ª Sessão 18/08/2011 09H às 18H Entrega da 1ª versão da Autobiografia Reflexiva e do Mapa Mental.  Profissional RVC 

3ª Sessão 08/09/2011 19H às 22H 
Entrega da 1ª versão da Autobiografia Reflexiva e do Mapa Mental. Abordagem ao 
Referencial de competências-chave. Apresentação do sistema de créditos e níveis de 
complexidade. 

Formadores 

4ª Sessão 15/09/2011 19H às 22H Feedback da Autobiografia. Profissional RVC 

5ª Sessão 21/09/2011 19H às 22H Descodificação do Referencial Competências-Chave-CP. Formador 

6ª Sessão 29/09/2011 19H às 22H Descodificação do Referencial Competências-Chave-STC. Formador 

7ª Sessão 06/10/2011 19H às 22H Descodificação do Referencial Competências-Chave-CLC. Formador 

8ª Sessão 20/10/2011 19H às 22H 
Entrega da 2ª versão da Autobiografia Reflexiva. Avaliação do Processo de 
Reconhecimento. 
 Entrega de documentos de apoio à elaboração do Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagens. 

Profissional RVC 

9ª Sessão 27/10/2011 19H às 22H Acompanhamento e apoio à elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Profissional RVC 
10ªSessão 10/11/2011 19H às 22H Acompanhamento Individual para orientação do Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens. Formadores 

11ª Sessão 17/11/2011 19H às 22H Acompanhamento Individual para orientação do Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagens. Formadores 

12ª Sessão 21/11/2011 19H às 22H Acompanhamento Individual para orientação do Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagens. Formadores 

13ª Sessão 29/11/2011 19H às 22H Apoio na conclusão do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Profissional RVC 

14ª Sessão 06/12/2011 19H às 22H 
Entrega final do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Preparação para Júri de 
Validação.  
Abordagem ao Plano de Desenvolvimento Pessoal. 

Profissional RVC 

 A designar A designar Acompanhamentos Individuais Profissional RVC e/ou Formadores 

 A designar A designar Validação da oralidade na Língua Estrangeira Formador 

 15/12/2011 A designar Sessão de Júri de Validação Profissional RVC, Formadores e Avaliador Externo 
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