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RESUMO 

 

 
O presente relatório de estágio tem como objetivo compreender e analisar os 

processos de gestão que ocorrem no quotidiano da organização em estudo – a Escola 

Nacional de equitação –, e como estes influenciam a sua prática organizacional. Para 

isso, aborda questões como a cultura organizacional, o perfil do gestor, o tipo de 

liderança exercida e os estilos de comunicação interna. Para esta análise foi necessário 

observar o dia-a-dia da organização de acolhimento, nomeadamente as reuniões de 

direção, e tomar conhecimento dos seus documentos-chave, como o regulamento 

interno e os estatutos, entre outros e realizar uma entrevista com o gestor da mesma. 

Este relatório está dividido em dois grandes temas: o primeiro, que corresponde 

aos processos de gestão de uma organização, acima identificados e o segundo, 

correspondente à meta-avaliação para a ação organizacional. A meta-avaliação surge no 

âmbito do projeto de estágio, na sequência das atividades que realizei na organização de 

acolhimento. Tendo-se tornado evidente a importância de avaliar os instrumentos 

avaliativos da organização, o projeto tem como objetivo contribuir para a melhoria da 

organização, no âmbito da qualidade da avaliação sistemática que fazem aos seus 

formandos, e desse modo contribuir para o seu desenvolvimento.  

 

Palavras – chave: Processos de Gestão; Estilos de Comunicação; Papéis e Funções 

do Gestor; Meta - avaliação 
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ABSTRACT 

 

This probation report aims to understand and analyze the management processes 

that occur daily in the organization under study – Escola Nacional de Equitação - and 

how they influence its organizational practice. For that, addresses issues such as 

organizational culture, the manager profile, the exercised leadership type and internal 

communication styles. For this analysis it was necessary to observe the day-to-day life 

of the host organization, including management meetings, take note of its key 

documents, such as the internal rules and statutes, among others and perform an 

interview with the organization manager. 

This internship report is divided into two main themes: the first corresponds to 

the management processes of an organization, identified above, and the second theme, 

corresponds to the meta-evaluation for organizational action. The meta-evaluation 

appears in this internship project following the activities that I carried out in the host 

organization. Having become evident the importance of assessing the organization's 

evaluation instruments, the project aims to contribute to the improvement of the 

organization, in terms of systematic evaluation quality made to its trainees and thus 

contribute to its development. 

 

 

Keywords - Keywords: Management Processes; Communication Styles, Roles and 

Functions Manager; Meta-Evaluation. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em setembro de 2010, ingressei no segundo ciclo de estudos na área da 

Administração Educacional. No decorrer da licenciatura fui-me apercebendo de que esta 

era a área à qual desejaria dedicar-me futuramente. Neste momento, não me arrependo 

da opção que fiz e quanto mais sei de administração mais vontade tenho de aprender. 

Apesar dos trabalhos realizados no âmbito da licenciatura não terem sido todos 

direcionados para a administração, foram variados e deram-me a oportunidade de 

aprofundar outros conhecimentos, motivando-me para seguir a minha formação nesta 

área. Após o primeiro ano de estudos no mestrado, sei que não me poderia ter inscrito 

noutra área. Além do mais, a administração educacional ofereceu-me uma formação 

importante para poder vir a trabalhar também na área de administração empresarial de 

vertente educacional.  

Após esta breve descrição sobre o meu interesse na área da Administração 

Educacional, passo a apresentar o modo como planifiquei o ano letivo que constituiu, 

para mim, o culminar de uma aventura. Optei pela modalidade de estágio na expetativa 

de que me seria dada a oportunidade de mobilizar os meus conhecimentos na prática e 

aprender mais no terreno.  

O trabalho está estruturado de acordo com algumas linhas de orientação facultadas 

na unidade curricular de metodologias de investigação II. Após a introdução, é 

apresentada uma descrição sumária da Escola Nacional de Equitação (ENE) e do meu 

lugar enquanto estagiária. De seguida, apresento, ainda que de modo sucinto, o quadro 

concetual no âmbito do qual se desenvolve a análise da organização em estudo. 

Posteriormente, descrevo a metodologia, dando conta dos eixos de análise, da finalidade 

do estágio, dos objetivos gerais e específicos e do projeto que realizei no estágio. 

Concluo o trabalho com a bibliografia utilizada. 

Enquanto estagiária tive como finalidades:  

 Implementar um projeto de intervenção adaptado às necessidades da instituição; 

 Desenvolver competências práticas na área das Ciências da Educação; 

 Contribuir para o desenvolvimento e melhoria da instituição. 
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Este relatório está organizado por 6 capítulos de descrição e análise em função 

do trabalho realizado enquanto estagiária. O capítulo I, descreve a caracterização da 

organização em estudo que teve como base a leitura dos documentos chave da mesma. 

O capítulo II, aborda os conceitos teóricos relevantes para analise dos processos de 

gestão da organização, como os papéis e funções do gestor e os estilos de comunicação. 

O capítulo III, apresenta os eixos de análise que servem como proposta para o 

aprofundamento da caracterização da organização ao nível da análise dos processos de 

gestão e os instrumentos metodológicos utilizados para esta finalidade. O capítulo IV 

está intitulado “percurso” porque descreve as atividades realizadas durante o tempo de 

estágio. O capítulo V, apresenta o aprofundamento da caracterização da organização 

pela análise feita dos processos de gestão, os papéis e funções do gestor, à luz dos 

referenciais da administração educacional. O capítulo VI, é um pequeno estudo sobre a 

avaliação dos instrumentos avaliativos – meta-avaliação, em torno de dois eixos de 

análise: a) avaliação da satisfação e b) inquérito por questionário. O relatório descreve 

os processos de gestão que ocorrem no seio da organização e como estes influenciam a 

prática organizacional e termina com a apresentação de uma proposta de melhoria na 

estrutura e conteúdo dos seus instrumentos de avaliação. 
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1 - O LOCAL DE ESTÁGIO 

Importa, primeiro que tudo, ressaltar a existência de alguns constrangimentos no 

início do meu estágio que brevemente sintetizarei. No início do ano letivo, após 

algumas negociações e conversas informais com atores do Centro Naval de Ensino a 

Distância (CNED), estipulou-se que o meu estágio iria ter lugar aí, onde realizaria 

atividades e funções de administração educacional, nomeadamente na plataforma de 

gestão interna sistema integrado de gestão (SIG). Para além da realização destas 

atividades, tinha como objetivo a implementação de um projeto com o tema 

Aprendizagem Organizacional Coletiva, cuja principal finalidade consistiria em utilizar 

os pressupostos do Sistema integrado de avaliação da administração pública (SIADAP), 

numa lógica de avaliação de uma aprendizagem coletiva e não individual. 

No final de outubro, por motivos que se prendem com a redução do financiamento 

do Estado, fui informada de que o CNED iria deixar de existir na sua lógica atual, pelo 

que não seria possível realizar aí o meu estágio. 

Evidentemente, o transtorno que me causou este constrangimento criou-me várias 

angústias a curto e a médio prazo (a questão dos prazos, a avaliação do primeiro 

semestre, e, sobretudo, o meu estágio posto em causa…). Vi-me obrigada a envidar 

esforços no sentido de encontrar uma solução rápida e tudo fiz para ultrapassar este 

problema, o que viria a suceder com a certeza de vir a estagiar numa nova instituição, a 

Escola Nacional de Equitação, daqui em diante abreviada por ENE. 

Permaneci nas instalações do CNED até dezembro de 2011, sabendo que em 

janeiro iria para a nova instituição. Avalio o tempo em que estive no CNED como 

constituindo uma mais-valia formativa, uma vez que me proporcionou grandes 

momentos de aprendizagem na área da gestão da formação. Iniciei, ainda assim, as 

atividades de estagiária no CNED, tendo realizado tarefas relacionadas com as 

candidaturas de cursos de educação e formação de adultos (EFA), discriminadas na 

calendarização. As atividades e funções de gestão, qualidade, monitorização e avaliação 

da formação tiveram continuidade no meu estágio na ENE.  

A passagem do estágio do CNED para a ENE foi bastante facilitada pela Carolina 

Pereira, uma figura indispensável para que a mudança se desse em tempo útil e com o 
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menor sobressalto possível. Orientando-me no CNED e mantendo com a ENE uma forte 

ligação, a intervenção de Carolina Pereira foi crucial para que todo o processo de 

transferência do meu estágio fosse agilizado.  

Contando já com a ENE como local de estágio, tornou-se um imperativo pensar 

num novo projeto de intervenção, assim como iniciar a caracterização da organização 

em causa. Tomei conhecimento por intermédio da Carolina Pereira que a ENE tinha 

necessidade de ter um regulamento interno. Com base nessa informação, pensei que o 

meu projeto de intervenção poderia ter essa necessidade como base. 

Em paralelo com as atividades que ia realizando no CNED, e tendo em minha 

posse documentação relevante para proceder a uma caracterização da ENE, iniciei o 

trabalho de caracterização da ENE, instituição com a qual só viria a ter um contacto real 

em janeiro de 2012. 
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CAPITULO I – CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Neste capítulo fazemos a caracterização da organização de acolhimento. 

Especificamente, baseamo-nos na análise dos documentos chave da organização, 

nomeadamente os seus estatutos, o regulamento interno e o plano de intervenção 

estratégico. Além disso, e para complementar a informação que resultou da análise de 

conteúdo documental, considerou-se, ainda, imprescindível realizar uma entrevista ao 

gestor da organização de acolhimento. 

 

 

1. Conhecer a ENE pelos seus documentos 

 

Até abril de 2012, a Escola Nacional de Equitação (ENE) tinha como documentos 

chave, os estatutos e o regulamento da formação. Com base no regulamento interno 

posteriormente feito e aprovado em assembleia geral em abril de 2012, a ENE é uma 

sociedade mista de entidades públicas e privadas, com fins formativos, culturais e não 

lucrativos, com total auto eficiência económica e financeira, o que significa que não está 

dependente de subsídios estatais. Criada em 2005, a sua atividade principal é a 

formação profissional dos recursos humanos de equitação.  

Segundo os seus estatutos, a ENE tem como objetivo social: 

 de estudar, elaborar, promover e executar os programas e normas de formação 

no âmbito do mercado de emprego, de profissionais de formação equestre e de 

todas as disciplinas desportivas, artísticas e de lazer, bem como a formação 

específica de agentes desportivos relacionados com esta atividade… (ENE, 2005: 

1. Artigo 3º.) 

 

 A ENE propõe-se, ainda, promover e controlar programas e normas de formação: 

 em unidade de doutrina com a formação profissional de formadores, procedendo à 

classificação e fiscalização de ação formativa realizadas nos centros de formação 

equestre integrados na rede nacional de centros federados, e em estreita cooperação com 

os organismos oficiais de tutela da atividade. (ENE, 2005: 1. Artigo 3º.) 
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O regulamento interno da ENE define como missão a execução do processo de 

formação dos seus recursos humanos, no desporto equestre e nas atividades relacionadas 

com o mesmo, regendo-se pela legislação em vigor para as entidades de formação 

profissional no âmbito do mercado do emprego, bem como pelos diplomas que regem a 

atividade desportiva.  

 

A ENE tem sede em Lisboa, nas instalações da federação equestre portuguesa. Os 

seus órgãos sociais e técnico pedagógico são os seguintes: 

Órgãos sociais: 

 Assembleia-geral; 

 Conselho fiscal; 

 Direção. 

 

Órgãos técnico pedagógicos: 

 Conselho superior pedagógico; 

 Equitador chefe; 

 Serviço de qualidade 

 Secretariado-geral 

 Assessores técnicos; 

 Corpo docente: 

o Formadores; 

o Ajudantes e,  

o Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS PROCESSOS DE GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura organizativa e funcional da ENE 

(Fonte: Site da ENE
1
) 

 

 

De acordo com formulário de identificação e caracterização da Direção Geral do  

Emprego e das Relações de trabalho (DGERT) e da Direção de Serviços de Qualidade e 

Acreditação (DSQA), a ENE candidatou-se à acreditação em 2010. Esta candidatura 

especifica a direção da oferta formativa para participantes externos individuais 

(formação dirigida ao público em geral ou segmentos) e entidades externas coletivas (a 

contratualização da formação é feita com as empresas de onde provêm os formandos 

numa ação poderão estar vários formandos de empresas diferentes). 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 www.ene.pt 

 

http://www.ene.pt/
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2.  Evolução da ENE 

 

Fruto de algumas alterações pelo Instituto de Desporto de Portugal (IDP), 

nomeadamente na implementação do novo Programa Nacional de Formação de 

Treinadores, durante o ano de 2011 não foram iniciados novos cursos de formação de 

formadores de equitação, sendo autorizada apenas a conclusão dos cursos iniciados 

antes de janeiro de 2011. A ENE teve 183 alunos em 2011. A disciplina predominante 

foi a equitação geral, de onde saíram formados a maioria dos responsáveis técnicos de 

centros hípicos. No ano de 2011, a ENE formou 76 candidatos em equitação geral, 50 

em equitação terapêutica e teve 51 noutras ações de formação de diversas áreas. Assim 

sendo, as intervenções da ENE são dirigidas a ambos os sexos com idades inferiores, 

iguais e superiores a 25 anos, a profissionais ativos em situação de aperfeiçoamento e 

processo de qualificação, e destinatários em situação de desemprego, de curta ou longa 

duração, em condições de reintegração. (Formulário de identificação e caracterização - 

Acreditação, p.4) (ver anexo 2.5). 

A ENE desenvolveu uma filosofia de funcionamento baseada, por um lado, na 

deslocação dos locais de formação, espalhando-os pelo território nacional, aproveitando 

as melhores instalações e condições de formação já existentes em centros hípicos. 

Evitou-se, assim, a concentração geográfica, levando-se a escola aos alunos. Neste 

momento, a ENE tem 40 locais de formação, que dirige e coordena, técnica e 

pedagogicamente. Segundo o gestor que entrevistámos, o objetivo desta lógica de 

funcionamento “ (…) foi precisamente alargar a oferta garantindo essa oferta em todo 

território nacional, portanto descentralizando a formação, garantindo que os polos, os 

locais de formação cobrem toda a área do país (…) ” (p.1). 

Dá-se, assim: 

 “O fracionamento nos períodos de formação alternando tempos curtos de 

formação intensiva nos locais de formação em ambiente de trabalho mais 

prolongado, onde realizam o chamado “trabalho de casa” estabelecido no 

PERIODO DE FORMAÇÃO, mas permitindo que se mantenham e labutem 

diariamente nos locais de sustento”. (ENE, 2009:3)  
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Figura 2 – Filosofia de funcionamento 

(Fonte: Site da ENE) 

 

 

3. Como se financia 

 

 (…) ENE deveria estar a financiar-se com uma coisa que agora não tem, que são 

os cursos, e neste momento não esta a acontecer que é a falta de formação. O objetivo 

era a própria formação se pagar a ela mesma… havendo uma ação de formação, os 

alunos pagam essa formação e assim há dinheiro a entrar na ENE para pagarem aos 

colaboradores, portanto, é um meio de garantia da existência da ENE. (E.p.11) 

No entanto, esta situação sofreu alterações. Segundo o gestor: 

(…) fundamentalmente, julgo que a ENE tem um problema para resolver que é, neste 

momento, o vazio de formação que é ao nível nacional e, portanto, está a prejudicar 

financeiramente e, não havendo atividade, não há dinheiro(…) (E.p.8). Para o aumento 

das receitas é necessário mais produtividade, ou seja, “o alargamento da atividade da 

ENE a outras áreas de ação, como as que já foram objeto de candidatura para 

financiamento do Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN), aumentando 

significativamente o número de ações de formação a realizar, de forma a fazer face ao 

interregno imposto pelo IDP na formação de formadores/treinadores de equitação 

geral.” (PEI, p.15) 
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4. Educação e formação de adultos 

 

Para incentivar o aumento da atividade da ENE e aproveitando a já consolidada 

dinâmica, experiência e competências no âmbito da formação, a direção propôs-se a 

aplicar estas valências em novos projetos no âmbito de outras ações de formação 

profissional e Educação e Formação de Adultos (EFA). 

 Esta nova aposta corresponde ao início das minhas atividades enquanto estagiária 

– a elaboração de candidaturas EFA para financiamento do Programa Operacional 

Potencial Humano (POPH)
2
.  

   

5. Sistema de avaliação da ENE 

 

A descentralização e o inerente distanciamento físico dos locais de formação 

obrigam a uma avaliação formativa de grande acuidade. Procura-se não só a garantia da 

qualidade da formação, mas também a excelência na atualização constante das 

necessidades de formação, seja nos conteúdos programáticos, seja no desenvolvimento 

de novas ofertas formativas. De acordo com o gestor da ENE que entrevistei, os 

“serviços de qualidade” são extremamente importantes tendo sido o próprio quem 

implementou esta medida, referindo  que (…) a qualidade não pode só depender do 

equitador (…), não é a qualidade da formação só mas a qualidade de tudo. (…) 

qualidade subentende o verificar o funcionamento de todos os processos da escola. (E. 

p.5). Trata-se, segundo diz, de assegurar os (…) requisitos da acreditação e garantir 

que os DTP´s são feitos convenientemente e que os cursos correm como deve ser. 

(E.p.5) 

Para o efeito, a ENE obriga-se a diversificar os seus objetivos de avaliação, bem 

como a alargar o universo de alvos para a recolha de dados que possibilitem cumprir os 

objetivos. É através dos “serviços de qualidade” que procedem ao levantamento das 

necessidades de formação, inquirindo o maior número possível de centros hípicos, 

escolas de equitação e outros agentes de formação equestre, colaboradores e utentes. 

 

                                                      
2
 ver calendarização no anexo 5.1 
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A ENE pretende também avaliar outros processos e sistemas, tais como a gestão 

de recursos humanos, a gestão de recursos materiais e a gestão de recursos financeiros. 

Estes processos interligam-se e são influenciados pela avaliação dos recursos 

financeiros, que se tornaram, no contexto atual, uma grande preocupação. Até ao meu 

último dia de estágio não verifiquei, pelo menos formalmente estruturado ou até mesmo 

documentado, este último objetivo, não obstante constituir na minha opinião, um 

objetivo de extrema importância para o desenvolvimento e sustentabilidade desta 

enquanto organização. 

A ENE funciona em rede geográfica, sendo que os chamados locais de formação 

se instalam na própria rede de sócios. No seu plano estratégico, datado de janeiro de 

2012, espera-se que, através de uma maior divulgação, se abra o leque dos locais de 

formação de forma a cobrir a periferia. Pretende-se também continuar a colaboração 

estreita com a Educational Equestriam Network (EEN), contribuindo para a 

uniformização da formação equestre na europa. São, ainda, objetivos da instituição o 

estabelecimento de uma ligação informal com o Internacional Group for Equestrian 

Qualifications (IGED), a colaboração com outras instituições que ajudem a ENE a 

promover o seu nome e a atividade equestre em Portugal, como foi o caso da parceria 

que levou à reedição do filme, agora em DVD, “Os filhos do Vento”.  

Para o ano de 2012, no seu plano estratégico também se evidenciam projetos 

desenvolver: fazer a manutenção da acreditação e realizar o diagnóstico de 

necessidades, atividade realizada por mim, enquanto estagiária (ver calendarização 

anexo 5.1); homologar cursos a implementação do plano de formação e continuar o 

processo de avaliação. 
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Figura 3 - Ações de Formação para o ano de 2012 

(Fonte: Plano Estratégico de Intervenção (PEI) da ENE – Ver anexo 2.3) 

 

Tendo procedido a uma análise do plano de intervenção estratégico da ENE, 

datado de janeiro de 2012, constatei tratar-se de uma leitura difícil, porque geradora de 

alguma confusão. Esta questão é visível, por exemplo, do ponto de vista temporal, 

quando o documento aborda o sistema de avaliação da ENE e se apresentam objetivos 

estratégicos para o ano anterior; já quando se reporta à nova aposta na Educação e 

Formação de Adultos (EFA) fazem-no referindo as atividades que esperam desenvolver 
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ao longo do ano de 2012. Um outro aspeto prende-se com o facto de apresentarem 

projetos a desenvolver que carecem da explicitação dos prazos de realização e sem 

qualquer calendarização. Não obstante, é de salientar a preocupação da ENE em ter um 

plano estratégico de intervenção, onde se definem a missão e os objetivos estratégicos. 

A forma como está elaborado o plano estratégico de intervenção revela porventura 

alguma falta de visão, de consistência e de estrutura da própria organização.  

Do meu ponto de vista, seria desejável que a ENE dispusesse de um plano 

estratégico de intervenção e que, no final de cada ano, se procedesse à sua avaliação, em 

consequência da qual se elaboraria um balanço, dos objetivos estratégicos 

perspetivados. Este exercício de balanço deveria servir para a construção do plano 

estratégico de intervenção para o ano seguinte e assim sucessivamente. Quanto ao 

regulamento interno passou a existir a partir de janeiro de 2012. Até então apenas 

dispunham de estatutos e do regulamento da formação. 
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CAPITULO II – CONCEITOS I  

 

Neste capítulo tenho como objetivo abordar algumas perspetivas de análise das 

organizações com o propósito de compreender e descrever uma organização, ou seja, 

apresento um conjunto de pressupostos que definem a natureza das organizações e que 

determinam o modo como se concebem e descrevem, com o intuito de caracterizar a 

organização em estudo – ENE, enquadrando-a numa destas perspetivas. 

 

1. Elementos de uma Organização 

Nas primeiras décadas do século XX, as organizações seguiam um modelo 

taylorista em que o trabalho, sendo dividido em tarefas específicas, se tornava 

essencialmente mecanizado e técnico, e os trabalhadores limitavam-se a seguir ordens 

rígidas. Assim, os recursos humanos eram controlados de forma rígida por meio de 

regras e de supervisão direta. Neste sentido, no modelo taylorista o trabalhador que 

aprende é aquele que executa de forma bem-sucedida a sua função. Segundo Motta e 

Vasconcelos (2002), o modelo predominante nesta época era o modelo industrial ligado 

apenas à produção e as organizações eram vistas como máquinas.  

Segundo a literatura ao longo dos anos, o modelo taylorista foi estudado e 

analisado criticamente e chegou-se à conclusão de que era limitado, pois o trabalhador 

não tinha a perceção sobre o processo de trabalho, visto que só estava responsável por 

uma parte desse trabalho. A autonomia, a criatividade e a aprendizagem do trabalhador 

em contexto de trabalho não eram componentes importantes para o funcionamento das 

organizações. Contudo, e apesar das limitações deste modelo, foi sem dúvida pioneiro 

no que respeita à análise das organizações, o que permitiu novos estudos sobre a forma 

de trabalhar nas organizações. 

Ao longo do tempo, a sociedade tem sofrido alterações e as novas tecnologias 

contribuíram para a sua evolução acelerada. Ocorreram muitas transformações e, por 

isso, as organizações precisavam de responder a estas mudanças de uma forma rápida e 

eficaz. Neste contexto de mudanças, a autonomia e a valorização do indivíduo têm de 

ser tidas em conta, na medida em que são utilizadas para a resolução de problemas que 

surgem com mais frequência, provenientes destas alterações da sociedade (modelo pós-

industrial). Assim, segundo Motta e Vasconcelos (2002) e Morgan (1996) a capacidade 

de resposta das organizações ao meio é muito maior em comparação com o modelo 
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taylorista praticado numa época industrial. Esta alteração de visão, em que se concedeu 

papel ativo ao trabalhador, remete-nos para o conceito de aprendizagem em contexto de 

trabalho, em que o indivíduo aprende no seio da organização e esta desenvolve pela 

constante interação com os seus atores. 

Após este breve resumo histórico sobre a evolução das organizações, passo a 

abordar algumas perspetivas acerca das imagens de uma organização. De acordo com a 

literatura, diferentes autores abordam as várias imagens de uma organização. José Cano 

(2003) refere três grandes perspetivas na compreensão das organizações, a perspetiva 

técnica a perspetiva cultural e a política. Morgan (1996) apresenta um maior conjunto 

de imagens de uma organização, em que inclui também a organização vista como 

máquina, como cultura e como política. No entanto, Morgan (1996) apresenta a 

organização como organismo, onde o ambiente é o fator crucial para as alterações de 

cada organização.  

Segundo Cano (2003), na perspetiva técnica a organização é vista como uma 

máquina, a sua ação é totalmente racional. É uma entidade física, extremamente 

estruturada, que tem em vista um maior controlo e que só se preocupa com a eficácia e 

eficiência, maximizando assim os resultados e minimizando, por sua vez, os custos. 

Segundo Morgan (1996), falar das organizações como máquinas é esperar que estas 

funcionem como uma máquina, ou seja, de maneira rotinizada, eficiente, confiável e 

previsível. 

 

Ao considerar a organização como um processo racional e técnico, a imagem 

mecanicista tende não só a subvalorizar os aspetos humanos da organização, 

como também a ver superficialmente o fato de que as tarefas enfrentadas pelas 

organizações são muito frequentemente, mais complexas, imprevisíveis e difíceis 

do que aquelas que podem ser desempenhadas pela maioria das máquinas 

(MORGAN, 1996:36) 

 

Na perspetiva cultural, as organizações são vistas como culturas, toda a ação 

organizacional é construída culturalmente tendo por base os significados, as crenças, os 

valores e as normas dos atores da organização. Esta dimensão baseia-se nas ciências 

interpretativas uma vez que se parte do domínio social e humano para gerar uma 
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interpretação da realidade e do contexto das organizações. Nesta ótica, existe uma 

preocupação com o auto conhecimento e a comunicação, numa lógica de melhoramento 

das práticas por meio do entendimento dos seus atores.  

Na perspetiva política, a realidade da organização é construída politicamente com 

base nos interesses, poderes, ideologias e conflitos. Nesta perspetiva, as grandes 

influências sociais foram Karl Marx e Max Weber e entendem as organizações como 

estruturas de controlo ideológico, através das quais a ideologia dominante estabelece e 

legitima os interesses e metas. 

As organizações vistas como organismos são designadas como sistemas abertos, 

que se adaptam ao ambiente com o intuito de sobreviver. Para esta perspetiva, o 

ambiente é o ponto fulcral e sendo as organizações influenciadas por ele, levou muitos 

teóricos organizacionais a abandonarem a visão mecanicista da organização. Segundo 

Morgan (1996) “ (…) a ideia de que as organizações são parecidas com organismos 

mudou tudo isto dirigindo a atenção para assuntos mais genéricos, tais como 

sobrevivência, relações organização – ambiente e eficácia organizacional.” (p.44) 

Concluindo, pensar nas organizações como sistemas abertos foi uma evolução no 

que diz respeito ao estudo destas, ao seu modo de funcionamento, e o mais adequado, 

uma vez que, numa sociedade em constante mudança, as organizações têm de se 

reinventar para se tornarem cada vez mais competitivas, bem-sucedidas e dando sempre 

respostas às exigências do meio que as rodeia. Como refere Morgan: 

 

“ (…) Para a prática organizacional, ressaltando a importância de se ter a 

capacidade de pesquisar e sentir mudanças não só na tarefa, mas como também 

no contexto ambiental, de se ter capacidade de ligar e de administrar os limites 

críticos e áreas de interdependência, além de ser capaz de desenvolver respostas 

estratégicas apropriadas. Muito do difundido interesse na estratégia 

organizacional é um produto da perceção de que as organizações devem ser 

sensíveis ao que ocorre no mundo que as rodeia”. (MORGAN, 1996: 49) 

 

 Segundo Mintzberg (1999), toda a atividade humana, desde que organizada, dá 

lugar a duas exigências por si só opostas - a divisão do trabalho e a sua coordenação - a 

fim de realizar os objetivos propostos da organização. Assim sendo, em qualquer 



OS PROCESSOS DE GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

30 

 

organização existe uma estrutura organizacional para a divisão e organização das tarefas 

e a sua coordenação. Existem dois tipos de estruturas organizacionais: mecanicista, 

onde existe uma maior complexidade, formalização e centralização e uma estrutura 

orgânica onde o fator ambiente é considerado e fulcral na medida em que projeta a 

sobrevivência da organização adaptando-se ao meio que a rodeia. Tendo em conta esta 

diferenciação existem também dois tipos de organização em função da sua estrutura: 

organizações burocráticas e não burocráticas. Apesar de se associar a burocracia a 

organizações designadas mecanicistas esta é a base para o funcionamento de qualquer 

organização. 

 

…a burocracia é uma estrutura organizacional que permite a coordenação da 

actividade humana para a realização de objectivos comuns dentro de uma 

perspectiva a longo prazo. (MOTTA e VASCONCELOS, 2002:11) 

 

Qualquer organização necessita de orientação, de regras, ou seja, necessita de 

burocracia, que serve de base para a orientação do trabalho humano. A burocracia 

existe, desde sempre, e na sociedade industrial era a forma organizacional 

predominante. Motta e Vasconcelos (2002, p.16), citando Weber, referem: 

 “A burocracia busca organizar, de forma estável e duradoura, a cooperação de 

um grande número de indivíduos, cada qual detendo uma função especializada e 

definida… competências rigorosamente determinadas por leis e regulamentos. A 

divisão de tarefas é feita racionalmente baseando-se em regras específicas, a fim 

de permitir o exercício das tarefas necessárias à consecução dos objectivos da 

organização”  

A burocracia é, de facto, uma solução organizacional e que tem mais-valias para 

qualquer organização, uma vez que tenta evitar arbitrariedades, abusos de poder, 

consecução dos objetivos organizacionais. A rotinização do trabalho fornece segurança, 

uma vez que se estabelecem as metas a serem seguidas e cumpridas. No entanto, o 

pensamento burocrático é adaptado pelas empresas por forma tornarem-se mais 

competitivas dentro de uma lógica de mercado, numa utilização, diria, abusiva e 

estritamente mecanicista da burocracia. 
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Segundo Bertrand e Guillemet (1994), existem várias definições de organização, 

todas elas com pontos em comum sobre o que é uma organização, nomeadamente o 

comportamento, que é sempre orientado por uma cultura, uma missão, por finalidades e 

objetivos. Uma organização supõe uma estruturação e uma integração das atividades 

decorrentes, ou seja, é necessário existir uma divisão do trabalho, atribuição de 

responsabilidades, coordenação, centralização ou descentralização. Em suma, a 

organização reúne um conjunto de valores, tem uma cultura, objetivos, pessoas em 

interação, conhecimentos e tecnologias.  

Segundo Bilhim (2006), a cultura, parte integrante da organização, é inatingível, 

implícita e dada como certa. Cada organização desenvolve um conjunto de 

pressupostos, compreensões e regras que guiam o comportamento diário dos seus 

atores. Assumindo a cultura como uma variável organizacional, o que importa conhecer 

são as normas, os valores e crenças presentes na vida da organização. Segundo este 

autor, podemos identificar a cultura de uma organização em três aspetos: a 

profundidade dos valores, crenças que guiam o comportamento dos atores; a extensão 

com que a cultura é partilhada no seio da organização e a simplicidade e clareza dos 

elementos fundamentais dessa cultura.  

Neste sentido, uma cultura “forte” é caracterizada pela existência de um conjunto 

de normas e crenças que são interiorizadas e partilhadas por todos os atores da 

organização. 

Com base na tipologia de cultura organizacional, Sanches (1992) apresenta quatro 

tipos de cultura, quatro modelos que são meras tipologias e não explicações do 

funcionamento das organizações. Estes quatro modelos são fundamentados com base 

em duas dimensões: 

  Preocupação com as pessoas; 

 Preocupação com a realização 

 

Os quatro modelos de cultura distinguem-se assim, pela diferença de orientação 

dentro destas dimensões. Antes de apresentar os modelos de Sanches (1992), evidencio 

a explicação que a autora faz para cada dimensão: 
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A preocupação com as pessoas significa uma orientação organizacional para o 

bem-estar, dignidade e comprometimento que tem como fundamento prioritário 

as necessidades, motivações e interesses dos atores. A dimensão preocupação 

com a realização ou execução… espera-se dos seus atores uma participação com 

o nível elevado de desempenho e um contributo empenhado para a eficácia global 

da organização (SANCHES, 1992:73) 

 

Deste modo, apresenta quatro tipologias de cultura conjugadas com as dimensões 

apresentadas acima. 

A cultura de consideração, que tem por base a preocupação com as pessoas mais 

do que com a preocupação com a realização. A preocupação com o bem-estar dos 

indivíduos é bastante evidente nesta tipologia. O clima social revela-se calmo e com 

redução de conflitos. Os valores que predominam são a cooperação, o trabalho em 

equipa e a conformidade às regras ditadas pelos níveis mais elevados da hierarquia. 

A cultura de apatia, onde é predominante a falta de preocupação com as pessoas e 

com a realização. Caracteriza-se pela indiferença nas duas dimensões. Os riscos de uma 

organização com este tipo de cultura ocorrem na sua estabilidade organizacional e no 

clima, devido a problemas internos e externos. 

A cultura de integração, que se situa na preocupação elevada com as pessoas 

como a realização, pessoal e profissional. A liderança exercida tem como pressuposto 

que as pessoas tenham uma elevada autoeficácia profissional, levando assim ao sucesso 

da organização. Os valores desta cultura é o trabalho em equipa, criatividade, auto- 

determinação e a capacidade de correr riscos. 

Por último, e em contraste com a cultura anterior, encontra-se a cultura de 

sucesso. Esta caracteriza-se pela elevada preocupação com as pessoas, valorizando-se o 

espirito de competição, uma vez que é privilegiado o sucesso individual. Numa 

organização que se assemelhe a esta tipologia, o insucesso dos atores pode ser 

penalizado. 
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2. Funções e papéis do gestor 

 

A figura do gestor é fundamental nas alterações que ocorrem nas organizações, 

uma vez que a sua função é agilizar todo o processo de mudança, podendo ocorrer 

alterações profundas e a apropriação deste processo não ocorrer de forma harmoniosa 

nem por todos os membros da organização. 

 As funções e os papéis do gestor são variados e de grande responsabilidade. 

Segundo Jones (1988), o gestor tem funções de liderança, de coordenação, de 

integração entre outras. Quanto aos papéis, Mintzberg 

 (1990) identifica três tipos: o interpessoal, neste tipo de papel o gestor assume 

uma postura em que valoriza as relações com e entre os seus atores como forma de 

melhorar o desenvolvimento da organização; informacional, em que assume uma 

postura de passar apenas informações relevantes para o trabalho a realizar; e o 

decisional, em que o gestor assume um papel de detentor das regras e tomadas de 

decisão na organização. 

No domínio da liderança e da gestão, há a considerar os estilos de gestão que 

justificam e orientam a ação do gestor. Segundo Àlvarez Fernándes (1996), existem 

quatro estilos de gestão – integrador, empreendedor, burocrático e produtivo – 

associados a quatro tipos de perfil de gestor - interativo, administrativo, criativo e 

executivo- de acordo com os seguintes quatro eixos de análise: a Mudança vs. 

Estabilidade e o Processo vs. Resultado. Sendo assim: 

 O estilo integrador (perfil de gestor interativo) acentua-se no processo e 

na mudança. Esta lógica de gestão proporciona um bom clima para as 

relações humanas assim como a identificação e o sucesso dos objetivos.  

 O estilo empreendedor (perfil criativo) é mais centrado nos resultados, 

mas também na mudança. Existe a preocupação de implementação de 

novos projetos, mas sempre centrado nos resultados. 
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  O estilo burocrático (perfil administrativo) tende para os processos e para 

a estabilidade, ou seja, os procedimentos administrativos são importantes 

para a estabilidade da organização. 

 Por fim, o estilo produtivo (perfil executivo) tem uma preocupação nos 

resultados e também na estabilidade, não tolera os riscos da 

implementação de novos projetos, como é exemplo o estilo de gestão 

empreendedor. 

Mobilizo este quadro teórico por considerar que, para uma maior compreensão da 

globalidade da organização, se torna fundamental conhecer o estilo de gestão e de 

liderança que a caracterizam, bem como a identificação da sua cultura. Como referem 

Motta e Vasconcelos (2002: 308): 

 

“ (…)umas das funções cruciais da liderança é prover diretrizes – regras e 

estratégias – quando o modo habitual de fazer as coisas não funcione mais ou 

quando mudanças drásticas no ambiente exijam novas respostas. Neste momento, 

a liderança, deve não só garantir a descoberta de novas e melhores soluções, mas 

também proporcionar alguma segurança que ajude o grupo a tolerar as 

dificuldades do abandono das antigas maneiras estáveis de agir, enquanto as 

novas são aprendidas e experimentadas” (MOTTA e VASCONCELOS, 2002: 

308) 
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3. Estilos de Comunicação 

 

O processo de partilhar informação, ideias ou atitudes não pressupõe só 

compreender o que acontece, mas também saber que essa partilha gera 

compreensão e que constitui uma parte substancial da realidade. A 

comunicação não é algo que se verifica enquanto atuamos na 

organização mas sim a própria essência da organização. (GUERRA, 

2002, p.3) 

 

Podemos dizer que a base de uma organização é a comunicação interpessoal que 

acontece no dia-a-dia da organização. Segundo Michell e Larson (1987) (citados por 

Guerra, 2002) existem dois tipos de comunicação: a comunicação descendente e a 

comunicação ascendente. 

 

 A comunicação descendente supõe uma direção hierárquica da comunicação, 

caracterizando a organização burocrática. Esta comunicação tem origem no nível 

superior da hierarquia, sendo transferida para os níveis inferiores da organização. Os 

seus objetivos são guiar, dirigir, orientar o trabalho e as tarefas dos níveis inferiores e os 

circuitos por onde passa a informação. É por exemplo, o caso dos documentos, das 

informações orais, das conversas diretas com os recetores da informação ou, até mesmo, 

da utilização de intermediários. 

 

A comunicação ascendente é caracterizada pela informação originada pelos níveis 

inferiores da hierarquia e transmitida para os níveis mais elevados. Funciona como 

“feedback” da comunicação descendente. O seu objetivo é passar informação acerca de 

como é interpretada a comunicação descendente, para que os níveis mais elevados da 

hierarquia possam ter em conta o funcionamento da organização abaixo deles. 

 

Embora existam estes dois tipos de comunicação entre dois níveis hierárquicos, 

Guerra (2002) apresenta também o tipo de comunicação dentro do mesmo nível 

hierárquico: a comunicação lateral, que exprime interações informais como, por 

exemplo, mensagens ou notas e pequenas reuniões. A motivação para a comunicação 

lateral é a relação com as tarefas, um mecanismo de coordenação dos indivíduos do 
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mesmo nível para as tarefas a realizar. É, de facto, através desta comunicação que se 

compreende a essência da organização, que assenta em comunicações informais e não 

estruturadas. 

 

A comunicação externa é, igualmente, importante para compreender a 

organização, sendo através dela que a organização transmite ao seu meio envolvente a 

imagem de si própria e recebe comunicação que possa contribuir para o seu 

desenvolvimento (feedback exterior).  

 

 Os estilos de comunicação como vimos anteriormente, são demasiado 

importantes para compreendermos a essência da uma organização. Segundo Guerra 

(2002) a comunicação não é algo que se verifica enquanto actuamos na escola, mas sim 

a própria essência da escola. Apropriando-me deste prossuposto do autor, posso 

entender que não é apenas por estarmos inseridos numa organização que podemos 

compreender como é que os seus atores comunicam e a própria essência da organização. 

Para isto é necessário observar o dia-a-dia e os circuitos onde se desloca a informação, 

como por exemplo, analisar as conversas informais, as informações orais, entre outros. 

A importância de observar as reuniões surge neste mesmo sentido, em que é 

através das reuniões realizadas no seio da organização que se pode verificar o tipo de 

comunicação dos seus atores e a forma como a informação se desloca aos restantes 

membros. 
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Figura 4 - Esquema de redes de comunicação 

(Fonte: André Coqueret, s/d) 
 

Com base no guia de coordenação e animação de equipas – condução de reuniões 

do INA (Instituto Nacional de Administração) (s/d) a condução das reuniões tem como 

principio evidenciar o “tipo de reunião”, a metodologia e as condições que levam o 

sucesso da mesma.  

Quanto ao tipo de reunião identifica-se dois tipos, as agendadas e formais, onde 

de fato existe uma agenda de assuntos estabelecida a priori e esta é rigidamente seguida 

na reunião e não agendadas e não formais, caracterizam uma reunião livre em que os 

assuntos abordados não estão estipulados a priori. 

 

A metodologia adotada para conduzir reuniões deve adequar-se sempre ao 

contexto, aos participantes, aos objetivos da mesma. Existem três tipos de metodologia.  
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A metodologia diretiva é essencialmente uma transmissão de informação por 

parte do gestor. Os objetivos e a conclusão estão pré-definidos e são comunicados pelo 

gestor à equipa. Na metodologia participativa, o processo e as conclusões da reunião 

(embora possam estar pensados) são construídos no seio dos atores da reunião, ou seja 

nada é estabelecido rigidamente a priori. O objetivo da reunião é previamente definido 

mas apenas como o intuito de orientar a própria reunião. Por fim, na metodologia 

totalmente aberta existe uma agenda de assuntos previamente definida, no entanto são 

debatidos em grupo no decorrer das reuniões, ou seja, neste tipo de reunião o que 

predomina entre os atores é uma chuva de ideias, todas as conclusões são definidos pelo 

grupo. 

 

Quanto às condições de sucesso na condução da reunião, é necessário pensar em 

três princípios chave: (1) a preparação da reunião, definindo o objetivo, a lista de 

participantes, a agenda de trabalhos e o horário; (2) a condução, durante a reunião é 

necessário que o gestor crie e promova um clima amigável, de confiança para o diálogo 

de todos os participantes. No entanto, ao fazê-lo tem de procurar objetivar os factos 

(evitando desvios), analisar as alternativas (caminhos a seguir) e tomar decisões na 

ação; (3) o encerramento, em que o gestor agradece e elogia a participação, ressalta os 

aspetos positivos da reunião e reconfirma a tomada de decisão. 
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Figura 5- Esquema de disposição dos intervenientes em Reunião 

(Fonte: André Coqueret, s/d) 
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CAPITULO III – METODOLOGIA I 

 

1. Eixos de Análise 

 
Para uma melhor compreensão da organização em estudo, procedi a uma 

caracterização da mesma obedecendo aos seguintes eixos de análise:  

 

 Cultura Organizacional;  

 Perfil do gestor;  

 Papel da Liderança;  

 Estilos de gestão; 

 Comunicação. 

 

Para o aprofundamento da caracterização da ENE tenho como objetivo principal 

perceber que processos de gestão aí ocorrem. Os objetivos específicos delineados 

correspondem aos eixos de análise acima referenciados, aos quais fiz corresponder 

indicadores, que têm por base o enquadramento teórico apresentado na secção anterior. 

Tabela 1 – Objetivos de caracterização em função dos eixos de análise 

 

Objetivo geral: Perceber que processos de Gestão ocorrem na ENE  

 

Objetivos específicos: Indicadores: 

Verificar a presença de cultura Profundidade  

Extensão  

Simplicidade e clareza 

Perceber o perfil do gestor Interativo  

Criativo  

Administrativo  

Executivo 

Interpretar o nível de liderança Fornece segurança  

Ajuda a tolerar a ansiedade 

Identificar o tipo de gestão feita pelo 

gestor da ENE 

 

Integrador  

Empreendedor  

Produtivo 

Burocrático  

Processos de comunicação Formal 

Informal 
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2. Triangulação de Instrumentos Metodológicos 

 

Para o cumprimento dos objetivos específicos numa lógica de aprofundamento da 

caracterização da organização, optei por uma recolha qualitativa de dados. Foi realizada 

uma entrevista semi-diretiva ao gestor da ENE que foi objeto da minha análise, quatro 

observações participantes, as reuniões de direção, sendo e análise documental ao 

regulamento interno, estatutos, regulamento da formação e plano estratégico. Esta 

triangulação de fontes de informação e técnicas de recolha de dados veio permitir uma 

recolha de dados qualitativos mais significativos e um maior envolvimento meu com a 

organização. 

A entrevista permite a captação imediata da informação desejada. Existem três 

tipos de entrevistas: a) não diretivas; b) semi-diretivas; e c) diretivas ou estandardizadas. 

Optei pela entrevista semi-diretiva por permitir uma flexibilidade maior e ser menos 

estruturada. O objetivo foi estipular a priori os temas que queria aprofundar, mas 

simultaneamente dar espaço ao entrevistado para falar abertamente sobre os assuntos. 

Neste sentido, numa entrevista semi-diretiva existe uma grelha de temas, mas existe 

alguma liberdade na ordem pela qual os tópicos são abordados. 

As entrevistas podem ser utilizadas com objetivos diferentes. No caso da 

entrevista feita ao gestor da organização, o objetivo foi o aprofundamento de alguns 

temas. Segundo Ghiglione e Matalon (1992), a “entrevista semi-diretiva é portanto 

adequada para aprofundar um determinado domínio, ou verificar a evolução de um 

domínio já conhecido” (p. 89). 

 A observação, tal como a entrevista, são um instrumento privilegiado para a 

recolha de dados qualitativos. A observação direta permite um acompanhamento da 

realidade organizacional, uma vez que o observador presencia as experiencias diárias 

dos atores podendo apreender os significados que estes dão à realidade organizacional, 

às próprias ações e tomadas de decisão.  

A observação participante é aquela em que, de algum modo, o observador 

participa na vida do grupo por ele estudado, mas sem deixar de representar o seu papel 

de observador e consequentemente, sem perder o respetivo estatuto. 

A análise documental é uma técnica importante para uma investigação qualitativa, 

na medida em que pode complementar informações obtidas ou até mesmo desvendar 

aspetos novos. Para a análise documental são considerados qualquer tipo de documentos 

que sejam fonte de informação do que se quer investigar como, por exemplo, normas, 
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regulamentos, atas, circulares de uma organização, entre outros. Esta técnica pode ser 

uma forma de penetrar na memória da própria organização, uma vez que os seus 

documentos são fontes estáveis, duradouras e ricas de informação.  
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CAPITULO IV – PERCURSO 

 

1. Descrição das atividades 

 

No que diz respeito às atividades realizadas no estágio, comecei logo a trabalhar 

diretamente na gestão de formação. Para poder realizar um bom trabalho li o documento 

“linhas de orientação”, uma compilação feita em formato papel com a informação 

retirada do site
3
 da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), de modo a inteirar-me 

sobre os cursos Educação e Formação de Adultos (EFA) e formações modulares. 

No presente momento, a organização está a candidatar-se a algumas formações 

para ser financiada pelo programa operacional de potencial humano (POPH). Neste 

sentido, consultei o site
4
 na área de abertura de candidaturas de cursos EFA e formações 

modulares. Para estas candidaturas é necessário seguir alguns pressupostos do POPH, 

nomeadamente a grelha de análise de candidaturas (anexo 4.1), o Catálogo Nacional de 

Qualificações
5
 – unidades de formação de curta duração (UFCD) e o referente de 

necessidades formativas, disponíveis no site do POPH e na ANQ. Realizei este 

enquadramento sobre as candidaturas e os cursos EFA no mês de setembro. 

Para a elaboração das candidaturas foi necessário fazer um diagnóstico de 

necessidades sobre a entidade a formar e redigir um documento justificativo, com base 

nas normas do POPH, que corresponde à apresentação das necessidades identificadas 

com a pertinência da proposta de formação exposta. 

No início de outubro, fiquei responsável pela elaboração do documento 

justificativo da candidatura da associação de criadores de ovinos do sul (ACOS). Em 

relação a esta entidade a formar, existia já o diagnóstico de necessidades feito a priori e 

a proposta de formação interna. Como estes dois documentos já se encontravam 

redigidos, a minha tarefa foi lê-los e elaborar o documento que justificasse a pertinência 

da formação interna apresentada com o diagnóstico de necessidades da entidade a 

                                                      
3
 http://www.anqep.gov.pt 

 
4
 www.poph.qren.pt/ 

 
5
 http://www.catalogo.anqep.gov.pt/ 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.poph.qren.pt/
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
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formar, tudo isto com base nas normas do POPH para, posteriormente, ser enviado para 

o sistema de informação de gestão orçamental (SIGO). 

 

Sensivelmente a meio de outubro, participei na elaboração das candidaturas EFA 

desde a sua primeira fase, elaborando o diagnóstico de necessidades do concelho de 

Oliveira de Azeméis, que consiste na caracterização do concelho. Para esta análise, foi 

necessário ter presente alguns documentos como, por exemplo, dados estatísticos do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Agosto de 2011 (IEFP), a fim de 

caracterizar a população desempregada (homens e mulheres), a qualificação dos 

desempregados, a duração do desemprego e se estavam à procura de primeiro emprego. 

Outros documentos analisados foram o diagnóstico social e os planos de 

desenvolvimento social do concelho, bem como os planos de ação. Estes últimos 

revelaram-se essenciais para a caracterização recursos, permitindo que a formação 

apresentada fosse coerente com os recursos do próprio concelho, no sentido de poder 

requalificar a população e alocar cada um nas valências do concelho.  

Após esta primeira etapa de pesquisa e recolha de dados, elaborei o documento de 

diagnóstico de necessidades do concelho – áreas de intervenção. Posteriormente, 

colaborei na construção dos cursos de formação, adaptados às necessidades 

diagnosticadas anteriormente no concelho, colaborei na descrição do perfil dos 

profissionais a desenvolver na formação e na identificação dos objetivos da candidatura. 

Por fim, participei na construção do documento final (memória descritiva) justificativo 

da candidatura na zona de intervenção de Oliveira de Azeméis e Carregal do Sal, 

enviado posteriormente para o SIGO. 

No início de janeiro de 2012, comecei por inserir alguns dados em SPSS. Foram 

lançados questionários, em 2011, para os formandos, os formadores e os centros hípicos 

a fim de se aferir o grau de satisfação com as formações, realizadas pela ENE em 2011. 

Foram analisados 26 questionários dos formandos, 9 dos formadores e 11 dos centros 

hípicos.  

Cada questionário tem características diferentes, dependendo do grupo de 

inquiridos. 
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Os questionários aos formadores tinham a seguinte estrutura: bloco I – dados 

pessoais, bloco II – necessidades de formação e bloco III satisfação global. Para os 

formandos, os questionários estavam estruturados da seguinte forma: bloco I – dados 

pessoais, bloco II – satisfação com o curso, bloco III – empregabilidade do curso, bloco 

IV – necessidades de formação e por fim o bloco V – satisfação global. Para os centros 

hípicos, a estrutura utilizada foi um pouco diferente: bloco I mantêm-se os dados 

pessoais, o bloco II – necessidades sentidas e bloco III – necessidades de formação dos 

participantes. 

Neste sentido, para proceder à introdução dos questionários em SPSS, foi 

necessário criar as bases para cada formato de questionário, ou seja, inserir três bases 

distintas. Esta atividade desenvolveu-se quase até meio de fevereiro, à medida que 

recebíamos os questionários de formandos e formadores para introduzir em SPSS. 

Após a introdução de dados em SPSS, entre o início de fevereiro e o início de 

março elaborei o relatório de diagnóstico de necessidades de formação para 2012. (ver 

anexo 3.1). Este relatório tinha como objetivo analisar o levantamento de necessidades 

da formação de 2011. Este relatório é fundamental para que a ENE se mantenha uma 

entidade acreditada pela Direção-Geral do Emprego e das relações do Trabalho 

(DGERT), sendo um dos documentos obrigatórios para a manutenção da acreditação. 

Para a sua construção, foi necessário consultar o relatório de levantamento de 

necessidades do ano 2011, seguindo a mesma estrutura, a saber: 

 Enquadramento; 

 Fontes e recolha de dados; 

 Procedimentos; 

 Instrumentos de recolha de dados; 

 Tratamento e análise dos resultados dos questionários de diagnóstico de 

necessidades 

o Questionários aos formandos 

o Questionários aos formadores 

o Questionários aos centros hípicos 

 Conclusões. 
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A base deste relatório é a análise das necessidades da formação de 2011 abordada 

nos questionários. Assim, procedi à elaboração de gráficos correspondentes ao bloco I 

(dados pessoais) e ao bloco referente às necessidades de formação. Optei pela análise 

em gráficos ao invés dos “outputs” por uma questão de facilidade de consulta, uma vez 

que a analise por gráficos é mais clara e precisa quando se pretende comparar 

resultados. 

 

Para a análise das necessidades da formação dos formandos foquei-me apenas nos 

blocos cuja informação traduzisse efetivamente a satisfação/necessidades de formação. 

Assim evidenciei dados como: 

 A “necessidade de frequentar outras formações”; 

 As “áreas de formação pretendidas pelos formandos”; 

 A “possibilidade de iniciar formação na área de formação inicial de 

formadores” e; 

 A “disponibilidade horaria para frequentar formação”.  

No caso dos questionários dos formadores foquei-me nas seguintes questões: 

  A “necessidade de frequentar formação contínua para atualização e 

aperfeiçoamento profissional”; 

  As “áreas de formação que pretendiam” e; 

 A “disponibilidade horária”.  

Quanto aos questionários efetuados aos centros hípicos foi importante analisar os 

seguintes tópicos: 

 A “necessidade de formação dos seus colaboradores”,  

 As “áreas de formação” e; 

  “Se os colaboradores demonstravam interesse em frequentar formações”.  

Este trabalho de análise dos questionários permitiu-me perceber o tipo de 

formações que a ENE poderia oferecer no ano de 2012, que fossem coerentes com as 

necessidades encontradas nos inquiridos. 

Uma outra atividade prendeu-se com o relatório de avaliação do curso de auxiliar 

de equitação terapêutica, do centro hípico de Alcaria, que foi elaborado por mim  entre 

abril e maio, devido ao atraso na receção dos questionários de avaliação dos 

formadores. (anexo 3.2) 



OS PROCESSOS DE GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

49 

 

O curso de auxiliar de equitação terapêutica, do centro hípico de alcaria, decorreu 

de 3 a 18 de março de 2012, com dois formadores e sete formandos, tendo sido avaliado 

através de questionários destinados aos formandos e às formadoras. Este é um método 

de avaliação habitual na ENE, sendo que uma vez acreditados para cada curso é aberto 

um dossier técnico pedagógico (DTP). Os relatórios finais de avaliação constam em 

cada um desses DTP´s, dossiers técnicos pedagógicos que mais não são do que 

compilações de toda a informação de cada curso realizado pela ENE, com a seguinte 

organização: 

 Programa do curso; 

 Cronograma; 

 Divulgação e seleção dos formandos; 

 Coordenador e formadores (Curriculum vitae e contratos); 

 Fichas de inscrição e contratos dos formandos; 

 Sumário e presenças; 

 Avaliação dos formandos e pauta final; 

 Avaliação da formação; 

 Ficha de ocorrências/atas/relatórios 

 Documentação de apoio; 

 Regulamento da formação; 

 Certificados e, 

 Processo financeiro. 

 

Deste modo, o relatório de avaliação deste curso constará no separador da 

avaliação da formação, seguido dos questionários individuais dos formadores e dos 

formandos. 

Para proceder à avaliação da formação, foram aplicados questionários aos 

formandos com três blocos de questões de escolha múltipla e uma questão de resposta 

descritiva.  

No primeiro bloco – Organização Geral do Curso – os formandos teriam de 

responder a catorze questões, numa escala de concordância ordinal de 1 a 4. Os 

respondentes avaliaram um só item com apenas uma variável, sendo que o 1 
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corresponde ao concordo totalmente e o 4 ao discordo totalmente. As questões 

relacionavam-se com a intensidade do curso, o horário, as disciplinas ministradas, os 

meios didáticos (audiovisuais, apoio bibliográfico, …), o Picadeiro, salas de aula, 

instalações sanitárias e apoio de Bar ou Cafetaria, as condições de maneio e de higiene e 

limpeza, a avaliação e objetivos do curso. 

Com a mesma escala de concordância, os formandos responderam, ainda, às 

questões do segundo bloco – Situação e atitude do aluno perante o curso – onde tinham 

de classificar a sua atitude no que respeita a preparação anterior, à busca de 

consolidação de conhecimentos, ao esclarecimento de dúvidas e à consulta 

bibliográfica.  

No terceiro bloco foi elaborada uma questão aberta, ou de resposta qualitativa, 

descrita por palavras do respondente, que visava sugestões de melhoria para futuras 

ações de formação.  

Para recolher a opinião das formadoras acerca do curso, também foi efetuado um 

questionário que incluía a identificação do formador, bem como das disciplinas que 

ministrara.  

O primeiro bloco do questionário foi o único onde a natureza das respostas foi 

quantitativa, acerca de aspetos relacionados com o decorrer de todo o curso, numa 

escala de concordância de 1 a 4, onde 1m correspondia ao concordo totalmente e 4 ao 

discordo totalmente.  

Os restantes blocos foram constituídos por questões abertas: uma relativa aos 

aspetos que considerou negativos no primeiro bloco; outra às carências de formação dos 

formandos; outra a melhorias que propunham para a disciplina e, no final, era solicitada 

uma análise reflexiva relativa às disciplinas ministradas 

No que diz respeito à elaboração do relatório de avaliação deste curso, no 

tratamento dos dados quantitativos recolhidos a partir dos questionários dos formandos 

e dos formadores foi utilizado o programa SPSS for Windows. A decisão de utilizar o 

SPSS deveu-se a este ser fiável, conferindo aos resultados credibilidade.   

Alguns destes dados foram, posteriormente, inseridos em Excel, de forma a 

efetuar gráficos, que facilitassem, a leitura dos dados.  
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De salientar que para a última questão, fez-se uma análise de conteúdo qualitativa, 

no sentido de considerar todas as sugestões individuais. No entanto, sempre que 

possível as respostas foram agrupadas em categorias e foi feito um tratamento 

quantitativo para verificar o número de formandos que referiu cada indicador 

encontrado.  

 

2.  Descrição das observações das reuniões 

 

 

 Para poder descrever as reuniões observadas codifiquei os intervenientes das 

mesmas. No final de cada observação apresento uma tabela que resume as intervenções 

e a frequência das mesmas tendo por cada interveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Esquema de disposição dos intervenientes na reunião 
 

 

Observação nº1 – 09/02/12 

 

Para reunião de direção do dia 09/02/2012, fui convidada não só a observar como 

também a participar. Estiveram presentes 6 pessoas: 3 colaboradores, 2 diretores e eu. A 

reunião teve início às 10h e terminou por volta das 12h30. Os primeiros tópicos a serem 

abordados foram os estatutos e o regulamento que era, à época, da responsabilidade de 

uma advogada, persistindo uma questão relativa aos sócios, que tinha que ser discutida: 

uma vez que os sócios podem ser pessoas individuais e coletivas o diretor questionava o 

seguinte: “como é que se contabiliza 10% dos sócios?”. O subdiretor sugeriu que os 

sócios fossem contabilizados por cotas pagas, ou seja, 10% das cotas dos sócios e esta 

sugestão foi aceite pelos restantes membros. Outra questão levantada pelo diretor 

Diretor 

Colaboradora A Colaboradora B 

Colaboradora C 

Estagiária Subdiretor 
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referia-se ao acrescento nos estatutos, da obrigação dos coordenadores de formação 

serem sócios da ENE. Esta questão não ficou resolvida, havendo opiniões diversas entre 

os seis intervenientes. Todos colocaram uma opinião em cima da mesa, mas como não 

se chegou a nenhuma conclusão, este assunto ficou ainda em aberto. 

Os cursos foram o tema mais abordado. O curso de 2º nível de técnico de Maneio 

(72h) e as 6 UFCD (unidade de formação de curta duração) que a ENE se propôs a dar 

estavam em análise, pois até esse momento ainda não se sabia se iam ser aprovadas 

(informação facultada pela colaboradora C). Em relação ao curso de 1º nível, de técnico 

auxiliar de Maneio (48h), faltava apenas aprovar o preçário (informação prestada pelo 

diretor). 

No que diz respeito aos protocolos com algumas escolas superiores agrárias 

(ESAs), referiu-se que ainda estavam pendentes, nomeadamente na ESA de Coimbra, 

faltando aprovar o preçário para o curso de auxiliar de equitação terapêutica. Além do 

mais, o protocolo ainda não fora assinado uma vez que ainda se encontravam em 

negociações porque a ESA de Coimbra queria a isenção de acréscimo de propinas e 

isenção da joia. Esta informação foi prestada pelo subdiretor, responsável pelos 

protocolos. 

A colaboradora C informou que os cursos EFA apresentados pela ENE ao SIGO 

haviam sido “tratador desbastador”, “rececionista de hotel” e “técnico de … médica” 

mas que até ao momento não viera a aprovação daquelas candidaturas.  

Os formandos que se encontravam em situação de dívida foi outro assunto 

abordado, tendo o diretor informado que estes casos já se encontravam sob a 

responsabilidade da advogada. 

Na reunião, foi discutido qual a posição que a ENE devia tomar na situação que 

envolvia a FEP em que existiam formadores que estavam a receber os CTD’s (cédula de 

treinador de desporto) sem terem a formação completa (faltava o estágio). Esta questão 

foi colocada pelo diretor e unanimemente decidiu-se que a ENE tomaria a posição de 

que se os formandos não tivessem o curso completo não tinham direito a CTD’s porque 

senão estar-se-ia a descredibilizar e a desvalorizar as competências práticas. O 

argumento sobre as competências práticas foi dado pela colaboradora C como 

justificação para a decisão conjunta. 
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Na sequência do processo de acreditação da ENE, até 31 de Março era necessário 

apresentar os seguintes documentos: o plano estratégico, o diagnóstico de necessidades 

e o balanço de 2011. Esta situação foi um lembrete que a colaboradora C fez questão de 

abordar nesta reunião. Na reunião dividiram-se tarefas e estabeleceram-se prazos para 

concluir os documentos. O plano estratégico ficou da responsabilidade da direção 

(sugestão feita pelos diretores), o diagnóstico de necessidades da minha 

responsabilidade (tarefa que me foi atribuída pela colaboradora C) e o balanço de 2011 

ficou da responsabilidade das 3 colaboradoras (decisão da colaboradora A). O balanço 

de 2011 incluiria o relatório de atividades e as contas da direção de 2011. Para terminar, 

a reunião da Assembleia geral foi agendada para 21 Março (quarta-feira), a 

convocatória seria assinada pelo responsável, a 7 de Março (informações prestadas pelo 

diretor). A reunião de direção seguinte foi agendada para dia 22 de Fevereiro as 10h, 

decisão tomada por todos devido às disponibilidades de cada um. 

 

Intervenientes Tipo de intervenção Frequência 

Diretor 

Questão 3 

Informação 3 

Decisão 2 

Sugestão 1 

Subdiretor 

Informação 1 

Decisão 2 

Sugestão 3 

Colaboradora A 
Decisão 3 

Sugestão 1 

Colaboradora B 
Decisão  2 

Sugestão  1 

Colaboradora C 

Informação 2 

Decisão 3 

Sugestão 1 

Argumento 1 

Lembrete 1 

Estagiária Decisão  2 

Tabela 2 - Tabela de frequência das intervenções da reunião 1
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Observação nº 2 – 29/02/12 

 

 

A reunião de direção marcada para o dia 22 de fevereiro foi adiada para o dia 

29/02/2012, às 10h, e terminou ao 12h30. Alguns dos assuntos em agenda haviam sido 

abordados na reunião anterior, nomeadamente as EFA’s e UFCD que ainda razão pela 

qual, a curto prazo, não estava prevista nenhuma formação (informação prestada pela 

colaboradora C) 

O assunto mais debatido foi o futuro sustentável da ENE, mais por uma questão 

financeira, devido a inexistência de formações até então (argumento do diretor) 

No início da reunião, o diretor informou que houve alterações na data da 

assembleia geral. Ficou marcada para dia 11 de Abril e a convocatória seria lançada dia 

23 de Março, uma vez que era necessário haver 15 dias de antecedência.  

A agenda da assembleia geral contemplaria os seguintes assuntos: os estatutos, o 

regulamento (alterações), o balanço da atividade de 2011 e a situação dos sócios 

(quotas) (informação prestada pelo subdiretor na sequência do meu questionamento). 

Como havia sido falado na reunião anterior, para a realização do balanço de atividades 

de 2011 era necessário ter como base documentos como o diagnóstico de necessidades 

(encontra-se neste reunião já terminada por mim), o plano de formação (que está mais 

atrasado), o plano estratégico e o relatório de contas. Estes documentos teriam, assim, 

de estar prontos até ao dia 16 de Março (lembrete feito pela colaboradora A). 

Falou-se no futuro e nas parcerias pensadas, bem como em alguns cursos. As 

parcerias com a ESA Coimbra e ESA Castelo Branco e o centro hípico do Porto e 

Matosinhos ainda se encontravam em processo de avaliação (informação prestada pelo 

subdiretor). O centro hípico do Porto e Matosinhos queria ser sócio para poder também 

beneficiar de homologação sobre ações de formação em equitação terapêutica. Uma vez 

que não existe legislação sobre as formações nesta área tornava-se importante que uma 

entidade reconhecida (a ENE) pudesse regulamentar este tipo de formações; este foi o 

argumento da colaboradora A para evidenciar o porquê do centro hípico do Porto e 

Matosinhos desejar ser sócio da ENE.  
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Quanto aos cursos, referiu-se que se esperava realizar o de “Auxiliar de Equitação 

Geral” na Golegã, o “técnico de maneio equestre” na Quinta da Alorna, e de técnico de 

ferração (sugestão dada pela colaboradora B). Outro curso era a formação pedagógica 

inicial de formadores. À data, existiam 5 formadores e esta formação estava pensada 

para um horário pós- laboral, na Paiã (informação prestada pelo diretor) com um valor 

de 350€ por formado (informação dada pela colaboradora A). No entanto, surgiu na 

reunião a informação de que a junta de freguesia de Alcântara pretendia realizar o 

mesmo curso, neste sentido e aferindo o número de pessoas interessadas seria para 

avançar a formação (informação e sugestão dada pela colaboradora C).  

Nesta reunião, ficaram marcadas as 2 reuniões seguintes (dia 12 de Março) para se 

saber em que situação se encontravam os documentos para o balanço de atividades 2011 

(reunião marcada apenas para as três colaboradoras, que se encontram a fazer o balanço 

de atividades para 2011, sugestão da colaboradora C) e dia 21 de Março, às 10h ou às 

15h, para se acordar a convocatória que seria lançada dia 23 de Março. 

 

Intervenientes Tipo de intervenção Frequência 

Diretor Informação 2 

Subdiretor Informação 2 

Colaboradora A 
Informação 1 

Lembrete  1 

Colaboradora B Sugestão 1 

Colaboradora C 
Informação 2 

Sugestão 2 

Estagiária Questão  1 

Tabela 3 - tabela de frequência das intervenções da reunião 2 
 

 

Observação nº3 – 29/04/12 

 

A reunião teve início às 10h, com um número de intervenientes reduzido, tendo 

em conta que a colaboradora B deixou de trabalhar na ENE. O primeiro assunto foi uma 

sugestão do subdiretor, no sentido de se proceder a uma reflexão sobre como tinha 

decorrido a assembleia geral – os estatutos, o regulamento e o plano de intervenção 

foram aprovados pela assembleia. O tema principal da reunião foi o futuro sustentável 
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da ENE, tema abordado na assembleia geral. O subdiretor informou que os sócios 

apoiam a ENE nesta situação menos boa. Para além desta informação, o subdiretor 

questionou sobre como estavam os documentos para a acreditação, sendo informado de 

que se encontravam todos concluídos. 

A colaboradora C já dispunha de notícias sobre as UFCD´s de equitação 

terapêutica e informou que haviam sido recusadas pelo POPH. No entanto, sugeriu que 

não desanimassem uma vez que existiam cursos que estavam para arrancar. 

Relativamente aos cursos de técnico de maneio equestre, a sugestão das colaboradoras 

A e C foi de que as propinas deveriam ser por módulos, pois como existem vários 

módulos que variam nas horas de formação e de cavalos, então a propina deveria mudar 

consoante estas vertentes. Quanto ao workshop de “Arranjo de Cascos” iria também 

arrancar, no entanto a colaboradora A informou que a formadora não poderia dar o 

workshop porque iriai estar de baixa de gravidez, mas outro formador já havia sido 

contactado para garantir a realização do workshop. 

O diretor informou que o protocolo com a ESA de Coimbra já estava 

encaminhado, uma vez que a ESA quer realizar os exames de auxiliar de maneio 

equestre e auxiliar de equitação terapêutica, no entanto para realizar esta atividade é 

necessário ser sócio da ENE. 

O subdiretor questionou como estava a situação dos alunos sem formação 

completa na FEP. A colaboradora A desenvolveu o assunto, informando que a própria, 

ainda recebe contatos telefónicos da parte dos alunos que estão à espera do certificado 

da formação completa, no entanto ainda falta completar o estágio. Isto acontece porque 

da parte da FEP encaminham os formandos para a ENE, o que não deveria acontecer. 

No que diz respeito às quotas dos sócios, como não foram aprovados aumentos 

em assembleia geral, o diretor sugeriu que a colaboradora A atualizasse o ficheiro excel 

neste sentido, ou seja, 10€ individuais, 300€ anuais coletivos e 1000€ de fundadores. 

Quanto ao método de Kiron, sendo um método alternativo de terapia familiar 

assistida por cavalos que não tem por base nenhuma linha científica, a colaboradora C 

questionou se a ENE deveria faze pós graduações nesta área e com este método. Após 

algum debate entre os intervenientes chegou-se à conclusão que a ENE poderia divulgar 

o método, mas não iria fazer nenhuma pós graduação, por não ter base científica. Neste 
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sentido, a colaboradora C argumentou que não tendo base científica poderia prejudicar a 

credibilidade da ENE enquanto entidade acreditada que é. 

No seguimento deste assunto, a colaboradora A sugeriu uma pós graduação para a 

qual já tinham formador - o curso técnico de saúde e educação terapêutica. Dado ter 

uma base científica acreditou-se que não devia haver problemas no seu reconhecimento 

pelo Ministério da Educação (argumento da colaboradora A). Alguns assuntos 

inacabados nesta reunião, migraram para a reunião agendada para o dia 9 de maio, às 

10h ou às 14h. 

 

Intervenientes Tipo de intervenção Frequência 

Diretor 

Questão 2 

Informação 1 

Decisão 2 

Subdiretor 
Informação 1 

Sugestão 1 

Colaboradora A 

Decisão 1 

Sugestão 2 

Informação  2 

Argumento  1 

Colaboradora C 

Informação 1 

Decisão 1 

Sugestão 2 

Argumento 1 

Questão  1 

Tabela 4 - tabela de frequência das intervenções na reunião 3 

 

 

 

 Observação nº4 – 9/05/12 

 

Nesta reunião esteve presente apenas um membro da direção, pelo que alguns 

assuntos ficaram pendentes e transitaram para a reunião seguinte os que careciam da sua 

provação, nomeadamente a assinatura de protocolos e parcerias. 
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O primeiro assunto foram as tarefas para a acreditação com o plano de 

homologação, que foi aprovado pelos membros presentes na reunião. 

No que diz respeito às EFA´s e UFCD´s, a colaboradora C, sendo responsável 

pelo processo, informou que nenhuma das UFCD´s foi aprovada pelo SIGO. Quanto às 

candidaturas EFA, a colaboradora C informou que ainda não haviam saído as 

aprovações. A colaboradora A sugeriu contactar-se alguém responsável pelas 

aprovações, uma vez que os resultados já deveriam ter sido comunicados às entidades. 

Para além destas candidaturas, a ENE tinha alguns cursos para começar, 

nomeadamente o de técnico de maneio equestre, tendo sido acordado que a 

colaboradora A faria a sua divulgação através de cartazes e de informação no site da 

ENE. O curso de técnico de ferração, o workshop “arranjo de cascos” na reunião foi 

discutido o valor das propinas e o vencimento do formador, questão iniciada pelo 

diretor. No decorrer da discussão sobre os valores, a colaboradora C sugeriu que o 

vencimento para o formador seria de 413€, o valor das propinas para o workshop para 

os sócios seria de 120€ e para não sócios de 135€. Depois do diretor ter realizado alguns 

cálculos (não partilhados com os restantes participantes da reunião), ficaram decididos 

estes valores. A colaboradora A relembrou que faltava acordar os locais de formação, 

tendo ficado responsável (por decisão do diretor) por ligar para os locais de formação a 

fim de encontrar sala. Informou também os presentes que o máximo de formandos para 

o workshop era 15 formandos. 

No decorrer da reunião, surgiu uma proposta, para uma formação, no âmbito do 

turismo equestre, informação divulgada pelo diretor, que prontamente se ofereceu para  

ler o guia de turismo equestre de modo a  estar a par do tema. 

Em relação ao curso de auxiliar de equitação terapêutica – luso equestre, faltava 

saber o valor das propinas e o vencimento dos formadores. A colaboradora A, 

responsável por este assunto referiu que até então ainda não havia decisão tomada 

quanto aos formadores. 

Quanto ao desporto escolar, falou-se na preparação de um workshop para levar a 

algumas escolas. Como este assunto ainda não estava muito desenvolvido a 

colaboradora A sugeriu agendar uma reunião com a direção geral de educação. A 

colaboradora C já tinha pensado nesta reunião e informou que vinha há algum tempo 



OS PROCESSOS DE GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

59 

 

tentando agendar essa reunião, mas obtivera a informação de que a direção estava em 

reformulação não sendo possível, no curto prazo, agendar qualquer reunião com o 

responsável da direção geral da educação.  

A colaboradora C propôs que a ENE fosse parceira do projeto winhouses. Esta 

parceria traria visibilidade e credibilidade ao nome da ENE. Atendendo a que o projeto 

precisava de estar associado a uma entidade acreditada, seria uma parceria vantajosa 

para ambos. Acordou-se que seria uma boa parceria e depois de algum debate, decidiu-

se que 10% dos lucros seriam para a ENE.  

Uma informação facultada pela colaboradora A foi que em setembro se realizaria 

o III encontro de equitação terapêutica em vila real. Como ninguém da ENE se podia 

deslocar a este encontro, a colaboradora A sugeriu que fossem representados por uma 

formadora da ENE que iria comparecer no encontro. A colaboradora A sugeriu também 

que fosse elaborada uma carta de apresentação, onde constassem os cursos que a ENE 

realizava. 

No término da reunião não foi agendada nenhuma outra porque era necessário 

estar o outro membro da direção presente, tendo em conta os assuntos pendentes. 

Intervenientes Tipo de intervenção Frequência 

Diretor 

Questão 1 

Informação 1 

Decisão 4 

Sugestão 1 

Colaboradora A 

Decisão 2 

Sugestão 2 

Informação 1 

Lembrete 1 

Colaboradora C 

Informação 3 

Decisão 2 

Sugestão 4 

Estagiária Decisão  2 

Tabela 5 - tabela de frequência das intervenções na reunião 4 
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CAPITULO V – UM OLHAR PARTICULAR SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 

1.  Análise dos processos de gestão da Organização 

 

 

Neste capítulo, pretendo mobilizar os conceitos apresentados anteriormente e 

caracterizar a organização em estudo de uma forma mais aprofundada, e com um olhar 

distante dos seus atores habituais. É, pois, com um “olhar” crítico que pretendo 

caracterizar a ENE quanto à sua cultura, aos estilos de gestão, ao tipo de comunicação e 

à forma como decorrem as reuniões de direção, pois é através da análise do seu dia-a-

dia que me foi possível de tirar conclusões. 

 

Recorrendo às perspetivas das imagens de uma organização, a perspetiva que mais 

se adequa à ENE é a organização vista como organismo (Morgan, 1996), enquadrando-

se na natureza desta organização. Relembrando o conceito da organização vista como 

organismo, esta é designada como um sistema aberto, que se adapta ao ambiente com o 

intuito de sobreviver. Este pressuposto enquadra-se na ENE, uma vez que está em 

constante mudança com movimentos e estratégias de sobrevivência para se adaptar ao 

meio externo. Estas alterações são evidentes, por exemplo, no aumento da atividade da 

ENE na área de Educação e Formação de Adultos. É, também, visível a forma como 

pretendem sobreviver no mercado profissional. Sendo o objetivo da ENE “elaborar, 

executar, promover programas de formação na área equestre” (ENE, 2005: 1, Art.º3), no 

presente ano de 2012, a direção da ENE ponderou e avançou no alargamento da sua 

oferta educativa para outras áreas de ação, como podemos confirmar no Plano 

Estratégico de Intervenção de 2012 tendo como objetivo melhorar a sua situação: “para 

o aumento das receitas é necessário mais produtividade, ou seja, o alargamento da 

atividade da ENE a outras áreas de ação, como as que já foram objeto de candidatura 

para financiamento (…) ” (PEI. p.15). 

No decorrer do meu percurso enquanto estagiária, foi bastante visível a 

preocupação diária em se adaptarem às exigências do ambiente externo. É notória a 

perceção que os atores têm da necessidade em responderem e se adaptarem às alterações 

vindas do exterior. É de acordo co m estes fatores que considero que a ENE se define 
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por estes pressupostos, a sua natureza é a constante adaptação ao ambiente, sendo de 

fato um sistema aberto, que permite alterações e mudanças para sobreviverem. 

Como já referi anteriormente, na literatura existe varias definições de organização. 

No entanto, segundo Bertrand e Guillemet (1994) todas as organizações têm pontos em 

comum, ou seja, uma organização reúne um conjunto de valores, tem uma cultura, 

objetivos, pessoas em interação etc. Assim sendo, pretende-se também caracterizar a 

ENE ao nível da sua cultura, com base no quadro conceptual apresentado no capítulo II, 

deste relatório. 

A cultura é parte integrante de uma organização, está implícita e é dada como 

certa. No capítulo II apresentei quatro tipos de cultura baseadas nas conceções de 

Sanches (1992): A cultura de consideração, a cultura de apatia, a cultura de interação 

e a cultura de sucesso. 

Com base na análise feita da ENE, considero que a sua cultura se enquadra na 

cultura de integração. Apesar de se aproximar desta tipologia, não significa que esta 

seja imutável no funcionamento da organização em estudo. Assim sendo, a cultura de 

integração tem como preocupação central as pessoas e a sua realização pessoal e 

profissional. Neste caso, a liderança exercida tem como pressuposto a autoeficácia 

profissional, levando ao sucesso da organização. Tem como valores o trabalho em 

equipa, a criatividade e a capacidade de correr riscos.  

Descrevo a cultura da ENE nesta tipologia porque é evidente a preocupação com 

os atores, seja ao nível das decisões, seja ao nível de trabalho e de coordenação, o que é 

bastante visível nas reuniões de direção.  

Quanto ao processo de liderança, este não é autoritário e caracteriza-se pela 

liberdade que o gestor proporciona aos seus colaboradores. (…) acho que ninguém aqui 

assume um papel de líder de dar ordens … pede-se às pessoas para fazerem e as 

pessoas sentem que estão a colaborar e a dar o seu contributo e que partilham as 

mesmas preocupações do líder… o grupo que trabalha em sintonia e para o mesmo 

objetivo… não é uma liderança autoritária. Apesar de ela existir no papel… ela não é 

exercida dessa forma (…) (E. p. 9).  

Outro aspeto em comum com a cultura de integração, é a capacidade de correr 

riscos e isso, mais uma vez é evidente pela facilidade que os atores têm em 

reinventarem-se constantemente, evidenciado por exemplo, na necessidade de alargar a 

atividade para outras áreas de formação, que não a área equestre para o qual foram 

inicialmente criados. 
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Após esta análise da natureza da organização, especificamente a descrição da sua 

cultura e da sua essência, foi importante também observar o dia-a-dia da organização, 

assim como as reuniões de direção, para compreender o tipo de comunicação que os 

atores têm entre si. Se é certo que a cultura da organização está implícita na ação e no 

comportamento dos atores, tornou-se imprescindível conhecer a forma como 

comunicam e analisar se a forma como se comportam corresponde à cultura “intrínseca” 

da organização. Para isto foi realizei quatro observações de reuniões de direção tendo 

em vista analisar os processos de comunicação. Apesar do número de reuniões ser 

reduzida, a informação contida nestas observações foi suficiente para retirar conclusões 

dos processos de comunicação e da forma como são geridas as reuniões. 

 No capítulo II deste relatório, apresentei um quadro conceptual de estilos de 

comunicação e metodologias sugeridas na organização e no planeamento das reuniões. 

É com base nestes conceitos que considero que a ENE tem os quatro níveis de 

comunicação apresentados anteriormente. Na comunicação descendente, existe uma 

informação que tem origem no nível superior da hierarquia e é transferida para os níveis 

abaixo. Este tipo de comunicação na ENE é evidente pelos contactos que a direção faz 

aos serviços de secretariado a informar, para gerir o trabalho ou alguma tarefa pendente. 

 

 A comunicação ascendente é a informação que nasce nos níveis mais inferiores 

da hierarquia e são transferidos para os níveis superiores, numa logica de feedback da 

comunicação descendente. Esta comunicação é evidente na ENE através de e-mails e 

contactos telefónicos que acontecem para informar que dentro do prazo estipulado não é 

possível terminar algum tipo de tarefa, por exemplo. 

 Outro tipo e comunicação é a comunicação lateral, que é efetuada dentro do 

mesmo nível hierárquico. Este tipo de comunicação exprime-se por mensagens, 

pequenas reuniões, interações informais, nomeadamente para a resolução de 

determinada tarefa. No meu percurso enquanto estagiária não me foi possível verificar 

este tipo de comunicação no nível superior hierárquico, porém, nos níveis mais 

inferiores da hierarquia, este tipo de comunicação é bastante visível, nomeadamente 

numa pequena reunião que ficou agendada no dia 29/02/12 (ver capitulo IV – descrições 

das observações das reuniões) para o dia 12/03/12 apenas para a colaboradora A, B e C 

para discutirem e elaborarem o balanço de atividades de 2011. É, neste sentido, que se 

tornou imprescindível a observação das reuniões porque caso contrário muita 

informação que corresponde ao dia-a-dia da organização iria perder-se. 



OS PROCESSOS DE GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

64 

 

A comunicação externa foi também evidenciada nas reuniões. Esta comunicação é 

igualmente importante para compreender uma organização, sendo através desta que a 

organização transmite ao seu meio envolvente a imagem de si própria, e recebe 

informação que possa contribuir para o seu próprio desenvolvimento. Esta comunicação 

é visível na preocupação que a ENE tem na sua imagem, no querer estar associada a 

projetos de renome, para que possam levar a imagem da ENE a outros sítios. Esta 

situação é patente em quase todas as descrições das observações das reuniões de direção 

(capítulo IV) mas um exemplo concreto foi a preocupação de levar ao III Encontro de 

Equitação Terapêutica em Vila Real, algum representante de direção da ENE. 

Segundo o gestor, a forma como a ENE beneficia das relações externas pode ser 

considerada comunicação externa (…) para já leva a imagem da ENE, o selo da ENE a 

vários pontos do país portanto isso é importantíssimo, leva a que as pessoas percebam 

que a escola existe… se não for divulgado o nome da ENE nos vários pontos, não faz 

sentido a ENE existir… mostrar que em Portugal se faz algo de qualidade é a Escola 

Nacional de Equitação. (E. p.10) 

Foi através das observações das reuniões que foi possível estabelecer o tipo de 

comunicação apresentado por Coqueret (s/d) existente na ENE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(recorte da Figura nº4) 

 

 

Neste sentido, identifiquei que o tipo de comunicação existente nas reuniões de 

direção assemelham-se muito à rede de comunicação, em que – todo o grupo participa, 

como podemos verificar na imagem acima apresentada. Na tabela de frequências das 

intervenções evidenciada no capítulo IV é possível tirar também esta ilação, uma vez 

que todos participam nas reuniões de uma forma homogénea.  
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Figura 7- Agenda de uma reunião da ENE  

A forma como se organiza uma reunião, a metodologia associada ao tipo de 

reunião, a forma como estão dispostos os intervenientes dizem muito sobre o carácter de 

uma organização. 

De acordo com o guia de coordenação e animação de equipas – condução de 

reuniões, do INA, existem dois tipos de reuniões: as reuniões agendadas e formais e as 

reuniões não agendadas. As reuniões observadas na ENE incluem-se nos pressupostos 

das duas anteriores, uma vez que são de facto agendadas antecipadamente no entanto 

não são formais na discussão dos assuntos a tratar. 

A metodologia da reunião pode ser diretiva, participativa e totalmente aberta. Na 

análise que fiz das reuniões da ENE, a forma como organizam as reuniões enquadra-se 

na metodologia totalmente aberta porque a informação dos assuntos e objetivos da 

reunião são transmitidos antecipadamente pelo gestor, por correio eletrónico aos 

intervenientes da reunião (ilustração 7 – ver anexo 2.6). No entanto, as conclusões não 

estão pré-definidas. Os assuntos são totalmente debatidos em grupo no decorrer das 

reuniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos critérios que definem o planeamento de uma reunião de sucesso, que foram 

anteriormente identificados (capítulo IV), as reuniões da ENE obedecem à maior parte 

deles. Existe, como vimos anteriormente, a preocupação com a reunião, a definição dos 

objetivos, lista de participantes, agenda de assuntos e trabalhos a realizar, o gestor 



OS PROCESSOS DE GESTÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

66 

 

conduz a reunião objetivando as conclusões, opta pela decisão mais consensual e analisa 

alternativas. Os dois critérios estabelecidos que não são verificáveis nas reuniões, é a 

questão de evitar desvios por parte do gestor. Em quase todas as reuniões se verificou 

desvios à ordem do trabalho, havendo sempre alguma dispersão. No entanto, não é algo 

que perturbe ou prejudique a reunião, parece que lidam bem com esses desvios, 

retomando sempre aos assuntos pendentes. O gestor não tem por hábito agradecer e 

elogiar a participação. Entendo esta situação pelo facto das reuniões não serem formais 

e os atores da ENE designarem as suas reuniões como conversas. De acordo com o 

gestor: (…) julgo que a ENE tem uma característica muito interessante que é o facto de 

ter sido criada por um grupo de amigos… portanto acaba por esse facto de trabalhar 

nesse espaço familiar e portanto as relações são algo informais (…) (E. p.2) 

A disposição dos intervenientes nas reuniões vem também reforçar esta ideia 

apresentada pelo gestor, de que são uma família e se tratam de forma igual. De acordo 

com a disposição dos intervenientes nas mesas de Coqueret (s/d), o que se identifica e 

caracteriza as reuniões da ENE é “o orientador”, onde existe uma disposição dos 

intervenientes de igual forma (dispostas em circulo) e existe uma discussão livre de 

ideias. (figura 8) 

 

 

 

 

  
 

 

 

Diretor 

Colaboradora 

A 

 

Colaboradora B 

Colaboradora C 

Estagiária Subdiretor 

Figura 8 - Análise da disposição dos intervenientes nas reuniões 
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Com base na análise e imagem acima referida, as reuniões da ENE, (ilustração do 

lado direito) a disposição dos intervenientes é também em círculo, como identifica 

Coqueret (s/d) (ilustração do lado esquerdo). Contudo, como a mesa de reuniões da 

ENE não é redonda e não está ao centro da sala obriga à disposição dos intervenientes 

daquela forma. Apesar disso a discussão continua a ser livre e todos se tratam como 

iguais. 

 

2.  Análises dos papéis e funções do gestor  

 

Como constatei anteriormente, o gestor é fundamental numa organização e pode 

ter várias funções, nomeadamente funções de liderança, de coordenação, entre outras. 

No capítulo II apresento os três tipos de papéis, que segundo Mintzberg (1990), um 

gestor pode ter. São eles o papel interpessoal, o informacional e o decisional. 

 Caracterizo o gestor da ENE como tendo um papel interpessoal uma vez que 

este assume uma postura que valoriza as relações com e entre os seus atores como 

forma de melhorar o desenvolvimento da organização. (…) somos uma família e temos 

uma forma de atuar um bocadinho familiar, de proximidade e de amizade (…) (E. p. 5).  

É através destas relações informais e deste ambiente familiar que identifico o 

papel do gestor como interpessoal, uma vez que a base do funcionamento da ENE são 

estas relações de proximidade e amizade. É de salientar que o gestor, de facto, 

preocupa-se e está sempre em contacto com outras funções (…) não me consigo afastar 

dos outros processos e das atividades da escola (…) (E. p. 5). Não só tem funções de 

gestão, como também é responsável pelos servições de qualidade da ENE  (…) deveria 

estar fundamentalmente ligado à qualidade e estou mas também ajudo, como por 

exemplo, os estatutos e o regulamento fui eu que tive que por mão nisto (…) (E. p.5). 

No momento da entrevista, estava encarregue de outras funções – a redação do plano 

estratégico de intervenção de 2012. 

A forma como o gestor se comporta e as conceções que tem sobre os processos de 

gestão, caracterizam em muito a forma como gere a própria ENE e a natureza desta. 

Segundo Fernández (1996) existem quatro estilos de gestão – o integrador, 

empreendedor, burocrático e o produtivo. Inevitavelmente, estes quatro estilos de 
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gestão, estão associados a quatro perfis de gestor, o interativo, administrativo, criativo e 

executivo, como podemos verificar no capítulo II deste relatório. 

Na análise feita aos processos de gestão da ENE, concluí que esta tinha dois tipos 

de gestão. Por um lado, aproxima-se do estilo de gestão integrador, uma vez que o 

gestor tem um perfil interativo o que significa que se preocupa com o processo e a 

mudança, o que proporciona um bom clima para as relações entre os atores bem como a 

identificação e sucesso dos objetivos. (…) digamos que não há um diretor absoluto… 

aqui a discussão vai rolando, vai se chegando às conclusões e as decisões são mais 

naturais, eu gosto muito deste processo… ao fim ao cabo este estilo de gestão para mim 

acho que é fundamental, é o ideal, conseguir que as pessoas cheguem todas à mesma 

conclusão em grupo e auto-motivem-se (…) (E. p.7) 

Por outro lado, existe uma semelhança também com o estilo de gestão 

empreendedor, uma vez que o gestor tem um perfil criativo, ou é obrigado a ter. Neste 

tipo de gestão existe a preocupação de implementação de novos projetos e os resultados 

são o ponto fulcral. Caracterizo os processos de gestão nesta lógica, uma vez que o 

instinto de sobrevivência da própria organização assim obriga. A implementação de 

novos projetos torna-se imprescindível para a sobrevivência da organização e, por isso, 

o gestor vê-se obrigado, por assim dizer, a ser criativo e a pensar nos resultados que, 

para a ENE, pensar em resultados é pensar em financiamento (…) neste momento o 

vazio da formação que é ao nível nacional e portanto esta a prejudicar financeiramente 

e não havendo atividade não há dinheiro (…) (E. p. 8). Neste caso, e para melhorar a 

situação económica da ENE, foi necessário implementar novos projetos. Esta situação 

está evidente no plano estratégico de intervenção para 2012 na questão já abordada 

anteriormente, face ao alargamento das áreas de ação para formação. 

Neste sentido, e como pudemos verificar anteriormente, a ENE está condicionada 

ao meio onde se insere e se não tolerasse as alterações e as mudanças, a probabilidade 

de sobreviver às exigências do meio externo, era reduzida. Mais uma vez, esta situação 

evidencia a natureza da própria organização – organização vista como um organismo. 

No dia-a-dia da ENE, os processos de gestão que já foram identificados também 

são visíveis, nomeadamente na coordenação e divisão das tarefas (…) nesta fase existe 

mais descentralização de tarefas, julgo que todos nós partilhamos mais trabalho (…) 

(E. p.8). 

Desta forma e com um ambiente familiar, o gestor caracteriza processo de 

liderança bastante facilitado (…) acho que aqui ninguém assume o papel de líder de dar 
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ordens, julgo que não é propriamente essa a filosofia… pede-se às pessoas para 

fazerem e as pessoas sentem que estão a colaborar e a dar o seu contributo e que 

partilham as mesmas preocupações do líder… portanto lá está a tal família, o tal grupo 

que trabalha todo em sintonia e para o mesmo objetivo. Portanto não é uma 

liderança… autoritária. Apesar de ela existir no papel… ela não é exercida dessa 

forma (…) (E. p. 9). 
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CAPITULO VI – PROJETO 

  

1. Introdução 

 

 Neste capítulo apresento o projeto de intervenção realizado na organização que 

me acolheu para estagiar. A criação deste projeto surge do percurso e das atividades que 

realizei enquanto estagiária. Como identifiquei anteriormente, no capítulo IV, as minhas 

atividades iniciaram-se com a introdução de dados em SPSS dos questionários de 

satisfação dos formandos com as ações de formação. O objetivo desta tarefa era 

ambientar-me à atividade principal da organização – a formação. No entanto, e 

inevitavelmente, não me limitei apenas à introdução de dados em SPSS e com um olhar 

critico fui analisando o conteúdo dos próprios questionários, concluindo assim que 

aquilo a que se propunham – avaliar a satisfação dos formandos - não estava a ser 

atingido, o que se devia à forma como estavam estruturados os questionários. Assim 

sendo, a partir desta análise, surgiu a necessidade de avaliar os instrumentos avaliativos 

da organização, que designei de meta-avaliação, tendo em vista propor um novo 

questionário que correspondesse ao objetivo principal, que era conhecer a satisfação dos 

formandos face às ações de formação, que poderão, assim, ser melhoradas no futuro. 

 Neste capítulo evidencio alguns conceitos-chave como a meta-avaliação e alguns 

critérios de avaliação sobre a satisfação. Apresento, ainda, a metodologia utilizada na 

análise e crítica do questionário da organização e concluo com uma proposta de 

questionário de avaliação da satisfação da formação. 
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2. Conceitos II 

2.1. Meta-avaliação 

 

 Ao longo do tempo, tem vindo a aumentar o interesse pela qualidade da 

avaliação, cada vez é mais importante saber se aquele programa ou projeto foi eficaz, 

eficiente e se os objetivos propostos foram atingidos. É, neste sentido, que surge o 

conceito de meta-avaliação, pela necessidade de controlar a qualidade dos resultados. 

 O conceito de meta-avaliação foi desenvolvido por Michael Scriven no final dos 

anos 60. A meta-avaliação é um procedimento metodológico desenvolvido para avaliar 

os diferentes componentes de um processo de avaliação. O objetivo é verificar a 

qualidade dos processos de avaliação e aumentar a sua credibilidade. 

Com base na literatura, a meta-avaliação significa avaliar a qualidade da avaliação 

e é de natureza qualitativa. O seu pressuposto é estabelecer um juízo de valor sobre um 

estudo ou sobre os procedimentos de uma avaliação.  

Os procedimentos apropriados para a realização de meta-avaliação podem variar 

consoante o tipo de avaliação realizada. No entanto, a referência mais utilizada para a 

meta-avaliação são os critérios do Joint Committe on Standards for Education 

Evaluation, (JCSEE) cuja primeira edição foi em 1981. Esta obra oferece padrões não 

só para a elaboração e execução de avaliações, mas também para a realização de meta-

avaliações. Os critérios do JCSEE estão organizados em quatro padrões: 1) a utilidade; 

2) a viabilidade; 3) a propriedade; e 4) precisão. 

Segundo Stufflebeam (2001) e de acordo com os critérios de JCSEE a “meta-

avaliação é um processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva e de 

julgamento – sobre a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão de uma avaliação e 

sua natureza sistemática… para orientar a avaliação e divulgar publicamente seus 

pontos fortes e fracos.” (citado por Elliot, 2011, p. 943) 

A meta-avaliação deveria ser utilizada no decorrer de um processo de avaliação 

para que existisse um aperfeiçoamento da mesma.  

A meta-avaliação é a necessidade de avaliar as avaliações. É uma forma de 

efetivar se as avaliações são sólidas e se podem ser exemplos para situações futuras. A 

meta-avaliação é o método de avaliar se as avaliações se centram nas questões 

pertinentes, se não são tendenciosas e se são intemporais. No entanto, este método deve 
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seguir alguns critérios. Apesar de no passado, depender das conceções dos avaliadores 

diversos, desenvolveu-se um conjunto de critérios, princípios universais, que ajudassem 

a orientar o método de meta-avaliação e definir, de facto, o que deve ser uma avaliação 

sólida. Estes princípios e normas são os “Standards for evaluation of education 

program, projects and materials” (Joint Committee, 1981), como já referi anteriormente. 

Estas normas acabam por ser uma matriz, uma base sustentável, uma linha orientadora 

para a implementação da meta-avaliação, uniformizando-a. A aplicação das normas 

ajuda a assegurar e a definir o que é uma avaliação útil, viável, valida e com qualidade. 

Podem existir várias abordagens para a meta-avaliação, no presente relatório 

apresento duas abordagens da meta-avaliação, segundo Stufllebeam (2001). 

A meta-avaliação formativa é aplicada durante o processo de desenvolvimento da 

avaliação, o seu objetivo é aperfeiçoar a própria avaliação, ou seja, o intuito é auxiliar 

os avaliadores nomeadamente no planeamento do processo de avaliação e melhorá-la. 

Ao invés desta abordagem existe, também, a meta-avaliação sumativa que é 

implementada após o término da avaliação e tem como objetivo retirar juízos de valor 

sobre o mérito da avaliação e que só é feita no final deste processo. 

Nesta fase, o avaliador tenta recolher o máximo de informação sobre a avaliação 

realizada (documentos, relatórios, resultados, entre outros) para apresentar os pontos 

fortes, fracos e também o mérito da própria avaliação. 

No projeto, foquei-me na meta-avaliação como abordagem sumativa uma vez que 

avalio os instrumentos de avaliação – questionários de satisfação com a formação – já 

respondidos pelos formandos na altura em que estava a estagiar na organização. 

Segundo Stufflebeam (2001), a meta-avaliação deveria ser utilizada tanto de 

forma sumativa como formativa. Neste sentido a meta-avaliação poderia ter uma 

utilidade plena na medida em que ia ajudar os interessados a julgar o mérito, o valor da 

avaliação e como aperfeiçoa-la durante o seu processo. 
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2.2. Critérios de avaliação sobre a satisfação 

 

 É importante, antes de descrever e apresentar alguns dos critérios de avaliação 

sobre a satisfação, diferenciar os conceitos de controlo da formação e avaliação da 

formação. 

 Segundo Barbier (1985) existe, de facto, uma distinção nestes dois conceitos, o 

controlo da formação pressupõe apenas a produção de informação sobre o 

funcionamento de uma atividade de formação, enquanto a avaliação da formação tem 

como objetivo a produção de um juízo de valor que subentende a intenção de 

aperfeiçoamento futuro de uma atividade da formação (mudança). Como salientam 

Stufflebeam e Shinkfield (1989): 

La evaluación es el processo de identificar, obtener y proporcionar información 

útil y descritiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, 

larealización y el impacto de un objeto determinado, com el fin de servir de guia 

para la toma de decisiones, solucionar los fenómenos implicados. 

(STUFFLEBEAM e SHINKFIELD, 1989, p. 183) 

  

 Assim sendo, avaliar após a ação de formação é avaliar os seus resultados com o 

objetivo de melhorar a sua qualidade, eliminar os aspetos negativos e implementar 

novas ideias.  

A avaliação da satisfação de uma ação de formação ajuda a determinar a 

efetividade da mesma e permite melhorá-la para o futuro. Os questionários são 

instrumentos muito utilizados para avaliar a satisfação dos formandos sobre a formação, 

uma vez que a sua aplicação é fácil, económica e ajuda a obter dados objetivos sobre 

determinada ação de formação. 

 A avaliação da satisfação é importante por algumas razões, pois permite: 

1) Obter informações úteis sobre comentários e /ou sugestões dos 

formandos para melhorar ações de formação futuras e;  

2) Obter feedback para os formadores, nomeadamente para saber se o 

trabalho foi eficiente e também para os diretores na medida em que 

proporcionam informações úteis para a sustentabilidade de determinada 

ação de formação. 
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 Para avaliar a satisfação dos formandos, é necessário distinguir alguns elementos 

da ação da formação como, por exemplo, o programa, os materiais utilizados, a 

documentação adequada, as instalações e o formador (comunicação, clareza, gestão do 

tempo, etc.). Desta forma, descriminando alguns aspetos é mais fácil quantificar a 

satisfação dos formandos. 

 Um questionário eficaz para avaliar a satisfação do formando tem de ter a 

máxima quantidade de informação do que se pretende avaliar e ocupar o mínimo de 

tempo possível para o formando. Este tipo de questionário deve ser aplicado 

imediatamente após a ação de formação. Quando a ação de formação é dada por mais de 

um formador é, também, importante descriminar estes elementos no próprio 

questionário, de forma a facultar o máximo de informação dos formadores, no que diz 

respeito à clareza de informação, ao tipo de comunicação, à gestão do tempo, entre 

outras. Desta forma vai proporcionar o feedback ao formador para poder melhorar em 

ações de formação futuras. 
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3. Metodologia II 

 3.1. Investigação por questionário 

 

  

A elaboração de um questionário com qualidade tem que ter em conta vários 

fatores. É através das perguntas de um questionário que obtemos as respostas para as 

hipóteses que queremos investigar. Desta forma segundo Hill (2005) é muito importante 

antes de efetuar a recolha de dados, analisar: 

 O tipo de resposta mais adequada para cada questão; 

 O tipo de escala de medida que está associada às respostas; 

 Que métodos são os corretos para analisar dados. 

 

Os questionários podem ser constituídos por perguntas abertas ou fechadas. É 

importante o investigador traçar um plano e verificar como vai tratar os dados, caso não 

tenha disponibilidade de fazer análise de conteúdo para as perguntas abertas. Então é 

preferível fazê-lo em menor número.  

As perguntas abertas e as fechadas são ambas importantes e apresentam diferentes 

vantagens. As perguntas abertas permitem recolher mais informação detalhada e rica, 

mas são mais difíceis de analisar do ponto de vista estatístico. As perguntas fechadas 

são mais fáceis de analisar estatisticamente, no entanto, a sua desvantagem pode ser a 

recolha de informação pobre e retirar conclusões simplistas. 

Para questionários que sejam estruturados com perguntas fechadas é necessário 

escolher escalas de medida. Existem dois tipos de escalas frequentemente utilizadas. As 

escalas nominais e as escalas ordinais. 

As escalas nominais consistem num conjunto de categorias de resposta 

qualitativamente diferentes e exclusivas, por exemplo: masculino e feminino. As escalas 

ordinais admitem uma ordenação numérica das suas categorias e existe apenas uma 

variável, por exemplo: o grau de importância ou o grau de satisfação.  

As perguntas de um questionário para medir opiniões, atitudes ou simplesmente a 

satisfação, devem ser neutras, ou seja, devem conter um conjunto de respostas positivas, 

de respostas negativas e uma resposta neutra, de modo a não “forçar” o respondente a 

dar uma resposta positiva ou negativa. Diz-nos a literatura ser de extrema importância 

que as perguntas dos questionários sejam neutras para não persuadir o respondente. 
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Segundo Hill (2005), na preparação de um questionário é comum existir uma 

pequena introdução no início da primeira página. Essa introdução deve ser redigida de 

uma forma cuidadosa, uma vez que é a primeira impressão que o potencial respondente 

vai ter acesso. Nesta pequena introdução é importante que conste a natureza e a razão do 

questionário, os seus objetivos e que se mencione o nome da instituição ou da empresa 

que está a fazer a investigação. É importante, também, garantir a confidencialidade das 

respostas, de natureza anónima.  

A aparência e o tamanho do questionário é igualmente importante, uma vez que o 

mesmo tem de ser apelativo ao respondente e pouco extenso, caso contrário este perde o 

interesse em responder ao questionário. 
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3.2. Análise e Construção do Instrumento de Avaliação 

 

 

 Retomando o conceito de meta-avaliação, cujo objetivo é avaliar os diferentes 

componentes de um processo de avaliação, pretendendo verificar a qualidade e a 

credibilidade de toda a avaliação. A meta-avaliação surge pela necessidade de efetivar 

as avaliações sólidas e credíveis de modo a tornarem-se exemplos para situações 

futuras. No entanto, o meu olhar sobre a meta-avaliação é mais direcionado para os 

resultados da própria avaliação. O meu projeto vai incidir sobre a meta-avaliação dos 

instrumentos avaliativos da organização, através dos quais a ENE avalia as suas ações 

de formação. Neste sentido, avaliei esses instrumentos de avaliação, os quais me 

pareceram passíveis de adulterar os resultados obtidos. Parto da hipótese de que os 

instrumentos de avaliação utilizados não são adequados para avaliar o que se pretende – 

o grau de satisfação dos formandos face às ações de formação que frequentam. 

 

Se é provável que a maioria das pessoas envolvidas nos processos 

de formação reconheça a sua importância como elemento de 

racionalização e regulação do sistema, parece igualmente provável 

que apenas uma minoria considere a avaliação que actualmente se 

faz adequada e eficaz. (ESTRELA, 1999, p.1) 

 

Com base nos pressupostos anteriormente descritos apresento uma análise feita 

aos questionários de avaliação da satisfação das ações de formação. Esta análise recorre 

a alguns conceitos da meta-avaliação, e, por isso, mesmo apresento um esboço de 

projeto de uma meta-avaliação. Apesar de não ter avaliado diretamente o produto da 

avaliação, avaliei os instrumentos avaliativos que foram utilizados. 

 

Se a avaliação da satisfação tem como objetivo proporcionar informação sobre a 

ação de formação para melhorá-la, no futuro, então a minha questão de partida será: 

 Em que medida o instrumento utilizado é adequado para determinar a 

satisfação dos formandos relativamente à ação de formação? 

 

Para a análise do instrumento avaliativo e para dar resposta a minha questão 

inicial, tive em consideração quatro sub-questões:  
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 A forma como estão estruturados os questionários pode influenciar a 

resposta de satisfação dada pelos formandos? 

 A avaliação correspondeu ao propósito que a determinou? 

 Qual a utilidade da avaliação? 

 Como foram utilizados os resultados? 
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Figura 9 - Questionário de Avaliação da Satisfação da Organização 
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Analisando o instrumento… 

 

 Analisando o questionário de avaliação da satisfação relativo as ações de 

formação da Escola, podemos verificámos que a sua extensão não é aconselhada uma 

vez que este tipo de questionário é passado no término da formação, altura me que o 

aspeto e a dimensão são relevantes devendo ser apelativo e pouco extenso, sob pena do 

respondente perder o interesse no mesmo.  

Relativamente à sua estrutura e conteúdo, podemos verificar que tem uma 

pequena introdução, o que é importante para dar conta dos objetivos e da intenção que 

lhe subjaz. O bloco I corresponde a identificação dos formandos, o que é 

imprescindível. A partir do bloco II sugiro algumas alterações e correções do 

questionário. No bloco II – satisfação com o curso a pergunta Indique quais os cursos 

de formação promovidos pela ENE que frequentou, bem como o Local de Formação 

onde estes foram realizados, não corresponde ao ideal deste tipo de questionário. Como 

referi anteriormente os questionários de avaliação da satisfação devem ser passados no 

final da formação. O que se pretende é um questionário para cada ação de formação, 

para não se perder informação relevante, caso contrario, a forma como a questão está 

formulada, leva a que um formando que frequente vários cursos, não saiba como 

diferenciá-los na avaliação. Ou seja, tendo em conta que as ações formação são 

diferentes, também os formadores são diferentes bem como os espaços de formação, 

pelo que também deveria existir um questionário de satisfação para cada curso, senão 

perde-se o objeto da avaliação. 

 

 No bloco III- Empregabilidade do curso, à partida não faz sentido incluir este 

bloco num questionário de avaliação da satisfação, faria sentido sim existir um 

questionário que avaliasse o impacto da formação e, é neste sentido, que este bloco, 

podia ser relevante, evidenciando o impacto que a formação teve na prática. Deste 

modo, questões como:  

 Alguma vez ponderou em ser formador dos cursos promovidos pela 

ENE?  

 Se a ENE realizasse um curso de Formação Inicial de Formação de 

Formadores consideraria fazer esta formação?  
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 Para o fazer necessita de ter Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP), 

que se obtém através de uma Formação Inicial de Formação de 

Formadores. Já possui este Certificado? 

  E Em que horário?  

 

Deixaram se constar na minha proposta poe me parecerem descontextualizadas 

num questionário deste teor. 
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Adotando o olhar de meta-avaliadora… 

 

 Após a análise do questionário em questão e antes de apresentar uma proposta de 

melhoria, foi importante conseguir dar resposta às questões que inicialmente coloquei 

enquanto meta-avaliadora. 

 

Questões de orientação para a meta-

avaliação. 

 

Resposta após a análise do instrumento 

avaliativo. 

Em que medida o instrumento utilizado é 

adequado para determinar a satisfação 

com a ação de formação? 

 

Com base na análise feita anteriormente, o 

questionário inclui várias componentes de 

avaliação, tornando-se confuso o objeto da 

avaliação em si. 

A forma como estão estruturados os 

questionários pode influenciar a opinião 

dos formandos? 

Para esta questão foi visível nomeadamente nas 

escalas a probabilidade de influenciar o 

respondente, na medida em que apenas 

apresentava quatro itens de respostas. Para um 

questionário deste género é fundamental existir 

um item neutro. 

 

A avaliação correspondeu ao propósito 

que a determinou? 

Parcialmente. Tendo em conta que o objetivo 

era determinar as necessidades de formação pela 

satisfação do formando, a construção do 

questionário não era a mais correta para 

evidenciar resultados neste âmbito, porque peca 

por ser demasiado confuso. 

 

Qual a utilidade da avaliação? 

Como foram utilizados os resultados? 

Os resultados da avaliação serviram para a 

elaboração do diagnóstico de necessidades de 

formação, realizado por mim enquanto 

estagiária. Falar da utilidade desta avaliação 

seria falar na implementação de melhorias para 

os cursos de 2012 o que não aconteceu, uma vez 

que estes questionários foram tratados após o 

início do ano de 2012 com formações já a 

decorrer. 

 

Tabela 6 - Questões e respostas do meta-avaliador 
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Proposta de reformulação 

 

A análise permite, concluir que os questionários não estavam estruturados da 

melhor forma para atingir o objetivo de avaliar a satisfação e concluí também que todo 

o propósito de qualquer avaliação – melhorar - ficou aquém servindo apenas este para a 

elaboração do diagnóstico de necessidades de formação, uma vez que toda a recolha de 

dados sobre a satisfação dos formandos relativamente as ações de formação, não serviu 

na prática para o melhoramento destas para o ano de 2012. Assim sendo e pela distinção 

feita no início deste capítulo entre os conceitos de controlo da formação e avaliação da 

formação constata-se que a prática realizada pela ENE, no âmbito destes questionários, 

representa apenas um controlo da formação e não a sua avaliação plena, porque avaliar 

pressupões a intenção de melhorar, de produzir um juízo de valor e, se necessário, 

alterar, produzir mudanças, o que não sucede.  

Posto isto, na minha proposta de questionário (ver anexo 5.2) introduzi 

alterações no título e na introdução, uma vez que não assegurava o anonimato dos 

formandos. Mantive o bloco I- dados pessoais e acrescentei no bloco II o pedido de 

informação útil sobre a motivação dos formandos. No bloco III – satisfação com a ação 

de formação, procedi a algumas alterações na tabela de afirmações, onde incluí temas 

para cada conjunto de afirmações. Optei por esta separação tendo em vista uma melhor 

compreensão da mesma e alterei a escala ordinal que apenas continha quatro itens, dois 

de resposta positiva e dois de resposta negativa. Todo o questionário que avalie a 

satisfação deve contemplar uma escala ordinal que contenha um conjunto de respostas 

positivas, de respostas negativas e uma resposta neutra para não persuadir a opinião do 

respondente. Nesta tabela incluí, também uma pergunta sobre os objetivos da ação de 

formação e sobre os formadores, que estas estavam isoladas no questionário.  

Ao invés de perguntar se os objetivos do formando foram atingidos, coloquei a 

pergunta por forma a conhecer a satisfação do formando com o cumprimento dos 

objetivos da ação de formação. Ora se o que se pretende avaliar é a satisfação do 

formando com a ação de formação e não face a quaisquer outros.  

Nas questões correspondentes aos formadores importaria evidenciar quem é o 

formador responsável pela ação de formação que se pretende avaliar. Ainda no mesmo 

bloco, verifiquei que, as questões abertas, sobre as disciplinas tornavam-se repetitivas 
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uma vez que na tabela de afirmações o formando podia dar a sua opinião sobre a 

adequação das disciplinas da ação de formação. 

No bloco IV considerei importante colocar a questão “Na sua opinião quais são as 

temáticas que gostaria que constituíssem cursos na nossa escola?” em vez da questão “Sente 

necessidade de frequentar mais alguma formação da nossa oferta?” porque esta última 

pressupõe a necessidade do formando frequentar alguma formação disponível na escola, 

porém, como o que se pretende avaliar é a satisfação dos formandos, para suprimir 

lacunas existentes, entendi que faria mais sentido questionar se o próprio formando 

gostaria de ver como cursos, outras temáticas ainda não incluídas na oferta formativa da 

escola. 

Por último, no bloco V – satisfação global, considerei importante manter a 

questão referente à satisfação com a escola e inclui neste bloco a questão da satisfação 

global com a ação de formação com algumas alterações ao nível da sua estrutura. A 

escala neste bloco também foi alterada pelas mesmas razões apresentadas 

anteriormente. Concluo com uma questão aberta por serem cruciais neste tipo de 

questionários, uma vez que permitem recolher informação mais detalhada e rica. 

Em suma, a minha proposta de questionário vai no sentido de melhorar a 

organização em estudo e proporcionar-lhe instrumentos avaliativos de qualidade e 

adequados ao objeto que se pretende avaliar. Neste sentido, a proposta de questionário 

tem inerente a finalidade de auxiliar a organização na mudança da visão de controlo da 

formação para a perspetiva de uma visão de avaliação da formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Delineei alguns aspetos conclusivos que têm como referência o capítulo V e VI 

deste relatório. No primeiro, procedi à análise dos processos de gestão da organização e 

dos papéis e funções do seu gestor. Tive como objetivo complementar a caracterização 

da organização com um olhar mais particular por forma a concluir como se organizam e 

como comunicam os seus membros, que tipo de funções desempenha o gestor, qual o 

seu perfil e de que forma isso influência a cultura organizacional.  

No capítulo VI, apresentei o esboço do projeto de intervenção com base numa 

abordagem a meta-avaliativa, com o intuito de proporcionar à organização ferramentas 

melhoradas para a concretização dos seus objetivos e contribuir para o aperfeiçoamento 

da sua atividade. 

 Para a elaboração do capítulo V, estabeleci eixos de análise e triangulei 

instrumentos metodológicos, o que me permitiu obter toda a informação necessária para 

a sua realização. Quanto aos eixos de análise, começando pela cultura organizacional, 

conclui que o tipo de cultura que a organização tem deve-se muito à forma como esta 

surgiu, ou seja, a organização surgiu de um projeto entre amigos, sendo notória a 

existência de uma cultura que tem como preocupação central seus atores, seja a nível de 

tomada de decisões, ou mesmo na coordenação e na divisão do trabalho. 

Inevitavelmente, tendo como base uma organização que apresenta este tipo de cultura, o 

seu gestor assume também tendencialmente um papel interpessoal, uma vez que 

valoriza as relações com e entre os seus atores, como forma de melhorar o 

desenvolvimento da organização. Num ambiente familiar como é o da ENE, o gestor 

acaba por não ter apenas funções de gestão mas assume funções transversais a outras 

áreas, nomeadamente à área da qualidade da formação. A forma como o gestor se 

comporta e as conceções que tem sobre os processos de gestão caracterizam, em muito, 

a forma como gere a própria organização. No eixo de análise referente à liderança, o 

gestor não tem necessidade de assumir uma postura formal de líder porque este tipo de 

postura não se identifica com a filosofia da própria organização. 

 Para analisar os processos de comunicação tive a necessidade de observar o dia-

a-dia da organização. Assim optei pela observação de reuniões de direção. Desta forma, 

o objetivo foi também verificar na prática se o comportamento dos atores correspondia à 
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cultura “intrínseca” da organização. Para esta análise, e com base na tipologia da 

comunicação anteriormente descrita constatei que, a organização apresenta indicadores 

que me levaram a concluir que esta manifesta os quatro tipos de comunicação, a nível 

interno e externo. Das reuniões observadas conclui que todo o grupo comunica, opina, 

sugere e discorda. A forma como os intervenientes são dispostos na sala de reuniões 

também é importante, para se poder verificar se na prática existe uma hierarquia 

definida. Pelo que pude observar esta hierarquia, ainda que definida nos documentos da 

organização, dilui-se na disposição dos atores, em reunião, uma vez que estes estão 

dispostos numa mesa circular, não evidenciando nenhum ator com uma posição 

hierárquica mais relevante. 

 No capítulo VI apresentei uma proposta de questionário que avaliasse a 

satisfação dos formandos em relação às ações de formações. Para a elaboração deste 

projeto de meta-avaliação foi necessário olhar para os questionários de forma critica. 

Esta análise permitiu-me concluir que a finalidade dos questionários não era clara, o que 

tornou demasiado confuso o tratamento dos dados.  

Para questionários que avaliem a satisfação da formação é importante serem 

passados no final de cada ação de formação. Na organização em estudo isto não 

aconteceu, os questionários foram aplicados depois de algum tempo e não se focavam 

especificamente numa determinada ação de formação, contemplando todas em geral. 

Neste sentido, apresentei a proposta de um novo questionário de avaliação da satisfação 

que se centrasse especificamente em cada ação de formação e no respetivo formador 

responsável, sob pena de não ser possível desenvolver uma avaliação de qualidade e 

rigor. Conclui também que a forma como estavam estruturados os questionários, 

levaram a organização a adotar uma postura mais de controlo da formação do que 

avaliação. Esta minha afirmação vem justificar a utilidade que os resultados dos 

questionários tiveram para a organização. Em vez de serem utilizados para melhorar a 

oferta formativa, para o ano seguinte, apenas se tornaram importantes para a elaboração 

do documento, feito por mim enquanto estagiária, intitulado diagnóstico de 

necessidades de formação para o ano de 2012. Foi neste sentido que considerei que a 

avaliação que se faz da oferta formativa na escola é apenas um controlo da própria 

formação e não a sua avaliação plena no sentido de haver mudança para o futuro. As 

finalidades a que me propus para o meu percurso de estagiária foram assim cumpridos. 
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 Implementar um projeto de intervenção adaptado às necessidades da instituição; 

 Desenvolver competências práticas na área das Ciências da Educação; 

 Contribuir para o desenvolvimento e melhoria da instituição. 

 

Para a primeira finalidade, o projeto surge definitivamente de uma necessidade da 

organização, identificada por mim durante a realização das atividades de estágio. O meu 

intuito enquanto estagiária era de fato poder proporcionar à organização o meu 

contributo enquanto licenciada em Ciências da Educação e isso foi visível na produção 

dos documentos feitos por mim. Para além deste contributo prático, em que mobilizei as 

minhas competências, acabou também por ser do meu interesse que o meu estágio 

tivesse algum impacto e eu deixasse uma marca futura para a própria organização. 

Deixei a minha marca como estagiária nos documentos que elaborei para a organização. 

Os quais integram agora parte do leque de documentos-chave que analisei inicialmente. 

Desta forma, posso concluir que o meu percurso na ENE contribuirá, certamente, para a 

memória organizacional da mesma, na medida em que por via dos documentos vai-se 

preservar informação, conhecimento e, principalmente, estes vão fazer parte do 

conjunto de dados de conhecimento da organização.  

É também notório o desenvolvimento das minhas competências pelo olhar crítico 

que sempre tive ao longo de todo o percurso, que me proporcionou (lançou para) a 

realização do pequeno projeto de intervenção sobre a meta-avaliação. Um licenciado em 

Ciências da Educação deve saber questionar, pôr em causa, saber o porquê, olhar 

criticamente para tudo o que o rodeia, saber ultrapassar obstáculos e fazer deles degraus 

para avançar e nunca desistir. Só assim se consegue contribuir, como penso que foi o 

meu caso, para o desenvolvimento e melhoria de qualquer organização. 

Para concluir, e fazendo um balanço crítico de todo o meu percurso de estágio, é 

correto dizer que houve obstáculos e para melhor os evidenciar utilizo como técnica a 

análise SWOT que me permite identificar as forças e fraquezas, oportunidades e 

ameaças do meu próprio percurso de estágio, mas numa análise mais intimista e não 

tanto organizacional 
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Identifico como forças, as pessoas que contribuíram para o sucesso deste 

capítulo da minha vida, sem eles e com os obstáculos que me deparei não sei se teria 

levado a cabo esta jornada. É neste sentido que identifico as franquezas que são 

dirigidas exclusivamente a mim enquanto pessoa e profissional. Faço esta observação 

porque em alguns momentos deste estágio preferi nunca o ter começado, porque nada 

estava a meu favor, nomeadamente, a existência de um lugar para poder estagiar. 

Comecei em setembro de 2011 numa organização que viria a fechar em dezembro de 

2011 e só em janeiro de 2012 é que comecei o meu estágio noutra organização. 

Inevitavelmente tudo me passou pela memória “como vou conseguir fazer e escrever 

um relatório de estágio em apenas 6 meses (janeiro – junho) na organização de 

acolhimento?” foi nesta altura que duvidei de mim mesma, do trabalho que poderia 

realizar e das minhas competências para o fazer. Por estas razões é que identifico a 

minha postura como fraqueza neste percurso.  

As oportunidades foram imensas, desde logo, o facto de ser obrigada a mudar de 

organização, o ter conhecido outras pessoas, com formas de trabalhar diferentes, 

conheci duas organizações que me acolheram de forma muito confortável. Ainda na 

primeira organização aprendi a trabalhar na gestão da formação, a trabalhar diretamente 

com as candidaturas para formações EFA, na segunda organização tive a oportunidade 

de aprofundar essas competências também na área da gestão da formação. 

Por último, a ameaça foi precisamente o facto de ter iniciado o meu estágio só a 

partir de janeiro 2012 e, nessa medida, não conseguir o conhecimento necessário sobre a 

organização para integrar no relatório de estágio, uma vez que não permaneci numa 

mesma organização durante o tempo estipulado de estágio (setembro 2011 a junho 

2012).
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Guião de entrevista  

 
Finalidades da Entrevista: 

 Descrever os processos de gestão que ocorrem na ENE 

 Analisar as lógicas de funcionamento da ENE. 

 Estudar a importância das relações externas para o financiamento da ENE 

 

Temas Objectivos 

Específicos 
Questões Observações 

A-Legitimar 

a entrevista 

Informar da gravação da 

entrevista. 

Garantir a confidencialidade.  

 

 

B – ENE Perceber a estrutura de 

funcionamento da ENE. 

 

 

Verificar a presença de uma 

cultura. 

 

1.Qual é a missão da ENE? 

2.Enquanto organização, que 

objectivos se propõem a atingir? 

3.Como caracteriza a cultura 

existente na ENE?  

4.Existem normas que ditam o 

funcionamento da ENE?  

5.Quais são os documentos chave na 

ENE? 

6.Quais os recursos humanos da 

ENE? Que funções têm? (direcção e 

coordenação) 

 

 

 

Interacções 

com os 

colaboradore

s, níveis de 

comunicação 

Documentaçã

o 

C– Papeis e 

funções do 

Gestor 

 

Conhecer o tipo de gestão 

feita pelo gestor. 

 

Registar as suas actividades e 

funções na ENE. 

 

Entender os processos de 

comunicação entre o gestor e 

os seus colaboradores. 

 

7. Como define o seu papel enquanto 

gestor? 

8. Que tarefas realizam diariamente, 

ligadas à ENE? 

9. Em que consiste o seu trabalho? 

Quais as suas funções na ENE? 

10. Como orienta a acção dos seus 

colaboradores?  

11. Uma vez que não está presente 

todos os dias na ENE como é que é o 

 

 

 

 

 

 

E-mail, 

reuniões 

esporádicas, 

contactos 



Perceber se existe 

descentralização ou 

centralização das tomadas de 

decisão. 

 

 

Entender como é feita a 

divisão do trabalho. 

processo de comunicação com os 

seus colaboradores?  

12. No que diz respeito às tomadas 

de decisão, estas são acordadas 

apenas pela direcção ou dão espaço 

às intervenções dos colaboradores? 

13. A divisão do trabalho, das tarefas 

e actividades a realizar são feitas à 

priori para cada colaborador? 

14. Existem funções específicas para 

cada colaborador? 

15. Pensa que existe algo que tenha 

que ser melhorado na lógica de 

funcionamento da ENE? 

16. Em suma como caracteriza o seu 

processo de liderança? 

telefónicos 

 

D – Relações 

com o 

exterior 

 

Conhecer as parcerias 

externas. 

 

Perceber como essas parcerias 

são uma mais-valia para a 

ENE. 

 

Saber o público-alvo da ENE 

 

17. Como estabelece as parcerias que 

a ENE tem? 

18. Em que medida a ENE beneficia 

dessas parcerias? 

19. Como é que a ENE se financia? 

20. Quem é o público-alvo da ENE? 

Para quem se destine? 

 

 

E - 

Agradecime

ntos 

Agradecer a disponibilidade e 

informação prestada. 

Quer acrescentar algo mais a nossa 

entrevista? 
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Entrevista com o gestor 6/03/12 

 

Muito bom dia, informo que a entrevista vai ser gravada e garanto a confidencialidade dos 

dados recolhidos. 

 

Entrevistador:  

Dando início à nossa entrevista o primeiro bloco de questões diz respeito a ENE enquanto 

organização e pergunto qual é a missão da ENE? 

 

Entrevistado:  

A missão da ENE para a qual foi criada e que é objeto dos seus estatutos é garantir em 

Portugal a formação de formadores de professores na área da equitação … professores e 

técnicos na área de equitação e todo o pessoal envolvente do meio equestre portanto 

pessoal que está de alguma forma profissionalmente ligado ao meio equestre (ferrador, 

celeiros, etc.) portanto todas as pessoas … equitação terapêutica, portanto tudo o que tenha 

a ver com o meio equestre a nível nacional. Portanto foi criada com a necessidade que se 

descobriu pelo facto de mafra, escola militar de equitação, que foi o grande objetivo 

durante muitos anos/décadas, desde os anos 40 e que abriu portas aos civis nos anos 50. 

Portanto tinha este objetivo não só formar os formadores militares mas todos os 

formadores nacionais portanto houve gerações e gerações que foram formadas pela escola 

militar de equitação, a partir dos anos 90 sentiu-se a necessidade de alargar a capacidade 

formadora do país e mafra não tinha capacidade para isso e como tal surgiu a necessidade 

de criar uma entidade que é a Escola Nacional de Equitação (ENE) para fazer face a essa 

necessidade e o objetivo foi precisamente alargar a oferta garantindo essa oferta em todo o 

território nacional, portanto descentralizando a formação, garantindo que os polos, os 

locais de formação cobrem toda a área do pais, garantindo também a necessária unidade de 

doutrina, garantindo assim que toda a gente aprende da mesma forma, os mesmos 

conceitos, etc. portanto foi este o objetivo principal da ENE. 

 

Entrevistador: 

Neste sentido a base da criação da ENE é esta descentralização de formação e neste 

momento a ENE enquanto organização que objetivos se propõem atingir? 
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Entrevistado: 

Portanto os objetivos são os mesmos não é? De que estávamos a falar à pouco se calhar a 

oferta vai alargar não será só a ENE a única entidade formadora a garantir este objetivo, 

mas a ENE tem uma grande responsabilidade pelo facto de ter sido criada… pelo embrião 

ter sido a própria federação que a lançou portanto temos uma responsabilidade acrescida, 

portanto a responsabilidade por termos sido acreditados pela DGERT, portanto essa 

responsabilidade tem que se manter portanto é uma responsabilidade muito grande o 

garantir esse voto de confiança que essa direção geral depositou nesta entidade formadora, 

portanto e esse voto de confiança também é retribuído por quem acede à ENE para ser 

formador ou exercer a sua profissão de formador portanto o objetivo fundamental é isto, é 

garantir a manutenção destes objetivo para a qual fomos criados e ao mesmo tempo 

garantir a tal qualidade dos processos de formação que temos em mãos. 

 

Entrevistador: 

Como caracteriza a cultura da ENE? 

 

Entrevistado: 

Como referi há uns tempos atras, eu julgo que a ENE tem uma característica muito 

interessante que é facto de ter sido criada por um grupo de amigos, ou seja, pessoas que 

são convocadas ou agarradas para este projeto, são pessoas que se conhecem … para já o 

meio equestre é pequeno, num país pequeno … normalmente escolhem-se pessoas em que 

depositamos confiança, normalmente noutras empresas as pessoas vão se conhecendo à 

medida que vão trabalhando juntos … na ENE não é bem assim porque nós conhecemo-

nos todos uns aos outros, temos o privilégio de trabalhar com quem gostamos de trabalhar 

e com as pessoas que contribuem de forma positiva para este projeto e portanto acaba por 

esse facto de trabalhar nesse espaço familiar e portanto as relações são algo informais, 

fruto disso julgo eu e portanto é isto que a caracteriza fundamentalmente. 

 

Entrevistador: 

É de facto um privilégio trabalhar com quem gostamos e mesmo que de forma informal 

conseguirmos na mesma atingir os nossos objetivos. 
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Entrevistado:  

Há uma coisa que eu não referi da outra vez que eu acho que contribui de algo forma para 

isto, eu não sei se a cátia tem alguma experiencia de vivencia nas unidades militares, no 

exercito e nomeadamente nas unidades de cavalaria um bocadinho menos nos tempos 

atuais mas … nós procuramos que cada unidade militar seja como uma família, as pessoas 

não vão lá para ter relações estritamente profissionais e chegam as 17h e vão se embora e 

acabou, nem ao almoço falam, partilham experiencias, não partilham nada para além do 

que é estritamente profissional, nós militares procuramos muito conhecer uns ao outros, 

partilharmos o máximo possível a nossa vida e a nossa forma de estar, o fruto disso é 

porque nós damos muito valor à hora de almoço e por isso a minha mulher critica muito, 

porque diz que temos muitas horas de almoço chegas as 2 ou horas de almoço, mas ou 

seja, o facto de acabar o horário de trabalho da parte da manha, toda a gente se encontra no 

bar para beber, para estar ali na conversa e irmos almoçar todos juntos, o café a seguir ao 

almoço, este intervalo era muito importante porque as pessoas acabavam por se conhecer, 

esta vivencia militar é muito importante porque acabamo-nos por conhecer uns aos outros, 

as famílias também… eu conheço o Coronel Teles Grilo à uma data de anos, eu conheço o 

Coronel Veloso à uma carregada de anos, eu conheço a família deles, eles conhecem a 

minha família e portanto este grau de proximidade é um grau de amizade também não é só 

profissional e eu acho que nós trazemos muito esse estado de espirito para aqui, não sei se 

isso se nota muito ou não mas eu acho que… quer dizer eu não os conheço de ontem e 

portanto acho que nós, de um grupo que se conhece desta forma o ambiente de trabalho 

tem que ser diferente não é? É uma vivência, mais nos cavaleiros, na arma de cavalaria 

mais do que nas outras isso eu noto, por exemplo os artilheiros não têm tanto isso mas nós 

temos e se calhar também por causa do cavalo, o cavalo é um animal que é tema de 

conversa para quem se dedica a ele e que nos une muito, as pessoas podem ser diferentes e 

de vários países que se dediquem aos cavalos basta isso para sentirem que têm algo em 

comum, portanto nós cavaleiros temos muito esta vantagem. 

 

Entrevistador: 

Existe normas que ditam o funcionamento da ENE?  

 

Entrevistado:  

Normas, portanto as NEF´s (normas de execução e funcionamento) foram criadas ainda 

pela antiga gerência do Coronel Sequeira pela necessidade de regulamentar como as 
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circulares, cada NEF serve para definir regras para os vários assuntos, esta para ser 

aprovado para a próxima assembleia o regulamento interno, portanto as NEF´s deixam de 

fazer sentido ou pelo menos com tanto sentido, portanto tudo o que regule o 

funcionamento da ENE vai estar escrito nesse regulamento. As NEF´s continuam a fazer 

sentido se por acaso for preciso regulamentar algo mais pontual que não conste no 

regulamento. A ENE tem os seus estatutos que definem muito bem quais são os seus 

órgãos sociais como são eleitos etc. qual o seu objetivo social e agora com o regulamento 

fica regulamentado tudo aquilo que, são os estatutos, há muita coisa que passam agora a 

estar no regulamento. 

 

Entrevistador: 

Portanto a próxima questão que quais os documentos chave da ENE, neste momento e 

apesar do regulamento interno ainda não estar aprovado em assembleia e os estatutos são 

essencialmente os documentos chave da própria ENE e para alguma situação pontual as 

NEF´s, é isso? 

 

Entrevistado: 

Exatamente, depois temos o programa de formação de formadores, mas isso tem haver já 

com o currículo dos cursos, o programa dos cursos aquilo que diz respeito propriamente ao 

business da ENE, como é que se dão os cursos mas isso são coisas à parte, isso são 

homologados pela Federação Portuguesa mas são coisas diferentes. 

 

Entrevistador: 

Quais são os recursos humanos que a ENE tem e que funções têm esses recursos humanos? 

Se existe funções especificas para cada um ou se caso surja uma tarefa logo se divide as 

responsabilidades e funções? 

 

Entrevistado: 

Não, os órgãos sociais, são a assembleia geral, a direção, o conselho fiscal, depois temos o 

adjunto de direção, como executantes temos o equitador chefe (peça fundamental nesta 

escola, aquele que garante a qualidade de doutrina), o conselho superior pedagógico 

(técnicos nas disciplinas equestre). Fundamentalmente em termos de órgãos de estrutura. 

Depois existe o serviço de qualidade, por acaso naquele organigrama está mal colocado 

(falando do organigrama que estava na sala pendurado na parede) deveria estar mais 
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acima. Aquele organigrama já antigo. O serviço de qualidade foi uma batalha minha 

deveria ser pendurados diretamente na direção porque a qualidade não pode só depender 

do equitador chefe, não é a qualidade da formação só mas a qualidade de tudo. O processo 

de qualidade subentende o verificar o funcionamento todos os processos da escola e depois 

o corpo docente, uma bolsa de formadores distribuídos pelos vários locais de formação, 

dessa bolsa de formadores os mais importantes são os coordenadores de curso que tem 

responsabilidade acrescida nomeadamente ao que diz respeito ao cumprimentos dos 

requisitos da acreditação e garantir que os DTP´S são feitos convenientemente e que os 

cursos correm como deve ser… 

 

Entrevistador:  

Passando agora aos papéis e funções do gestor, o nosso próximo bloco, queria que define-

se a si próprio, como é que define o seu papel como gestor, disse-me que estava na parte 

da qualidade… 

 

Entrevistado: 

Eu fundamentalmente deveria ser o chefe dos serviços de qualidade não deveria ser mais 

do que isso, mas como somos uma família e temos uma forma de atuar um bocadinho 

familiar de proximidade e amizade, eu não me consigo afastar dos outros processos e das 

outras atividades da escola e portanto por exemplo quando à reuniões da direção o coronel 

chama sempre uma reunião de direção alargada, não é só os diretores e os subdiretores, 

acabamos por juntar ali um grupo de pessoas mais alargada para discutir os assuntos, 

porque quanto mais cabeças, mais conclusões se chega e mais opções se encontra e 

portanto acabo por estar mais envolvido em coisas do que só a qualidade portanto eu 

deveria estar fundamentalmente preocupado só com a qualidade, os questionários, a 

recolha de dados para a avaliação dos cursos e tudo o que diz respeito ao que tem haver 

com a qualidade e com o levantamento de necessidades e a capacidade que temos de ter 

para responder às necessidades do mercado e etc. eu deveria estar fundamentalmente 

ligado à qualidade e estou mas também ajudo, como por exemplo os estatutos e o 

regulamento fui eu que tive que por mão nisto, não é? Como ainda por cima estamos com 

uma equipa pequena, cada vez mais pequena temos que nos recorrer uns aos outros e fazer 

de tudo um pouco… 

 

Entrevistador: 
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Sendo assim já respondeu também à próxima questão em que consiste o seu trabalho e 

quais as suas funções na parte da qualidade, queria agora perguntar que tarefas, realiza 

diariamente para a ENE mais a curto prazo, não tão pontuais mas diariamente, ou seja 

existindo um contacto sempre com a ENE mas não estando cá diariamente, num contacto 

com a ENE seja por e-mails, por telefone, que tipo de tarefas tem diariamente? 

 

Entrevistado: 

Pois… neste momento tive ocupado principalmente com o plano estratégico de 

intervenção, estive ocupado com os estatutos e com o regulamento, foi a minha 

preocupação no início deste ano civil, agora quando as coisas começarem a rolar e 

começar haver formação eu julgo que terei de me agarrar principalmente à garantia da 

qualidade, nesse âmbito será a implementação de questionários e depois terá que ser feita 

linearmente a estratégia de avaliação para cada ação de formação e portanto de acordo com 

isso é avaliar, é fazer os relatórios é analisar é depois introduzir medidas corretivas em 

caso de necessidade, falar com as pessoas envolvidas etc. isso quer que seja o meu objetivo 

e espero que seja esse o meu objetivo, a minha preocupação, fundamental, vamos lá a ver. 

 

Entrevistador: 

E nesse caso como é que orienta a ação dos colaboradores aqui da ENE? 

 

Entrevistado: 

Eu tive o privilégio de ter duas funcionárias na ENE que me conseguiram, como é que eu 

hei-de dizer? Conseguiram colmatar falhas minhas por falta de disponibilidade nesta área 

da qualidade ou seja, como sabe eu só à pouco tempo é que passei a estar disponível para 

assumir em pleno estas funções, antes não estava portanto quando me convidaram para ser 

o chefe dos serviços de qualidade pensei que eram uns 3,4, 5 cursos por ano e quando dei 

por mim tinha carrada de questionários em casa, alias comecei logo por não conseguir 

controlar o inicio e o fim de cada curso, os cursos eram tantos eu perdi completamente o 

comboio porque a ENE tinha uma atividade de tal forma que eu, a fazer o que andava a 

fazer, eu na altura julgo que diretor de formação da escola de sargentos do exercito que me 

ocupava a 100% e na altura, quer dizer à noite, depois do jantar é que me agarrava e 

tentava fazer alguma coisa, só a recolha de dados dos questionários à mão, eu pensei eu 

não tenho vida para isto, não consigo é impossível, claro que falharam muito, claro que 

houve uma data de cursos que não foram avaliados, é lógico elas também não conseguiam 
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dar vazão tinham também outras coisas para fazer e portanto perdeu-se um bocadinho o fio 

à miada. O ano passado todos os cursos foram avaliados com relatórios feitos e julgo que a 

partir de agora a coisa vai funcionar de outra maneira. 

 

Entrevistador:  

E uma vez que não esta obviamente na ENE e já falamos disso, como é o processo de 

comunicação com os seus colaboradores? 

 

Entrevistado: 

Fundamentalmente o e-mail é o processo utilizado, normalmente quando queremos falar 

com alguém da escola para resolver um problema o processo utilizado é mandarmos um e-

mail com o conhecimento de toda a gente portanto para estarmos todos em sintonia, quase 

como se estivéssemos a fazer reuniões, vamos nos inteirando daquilo que se passa, 

fundamentalmente é esta a ferramenta que utilizamos. Depois reuniões semanais ou 

quinzenais em que nos encontramos aqui todos para discutir os vários assuntos, 

fundamentalmente são estes dois meios, o telefone só quando há um mail que a gente não 

perceba ou quando quero que alguém tome atenção ao mail que acabei de enviar para se 

dar respostas logo mas fundamentalmente os mails e as reuniões. 

 

Entrevistador: 

Falando das reuniões passamos para a próxima questão sobre as tomadas de decisão, eu 

pergunto se estas são acordadas apenas pela direção ou dão espaço para as intervenções 

dos colaboradores?  

 

Entrevistado: 

Portanto não há, digamos um diretor, que é um ditador absoluto, em que eu decido é para 

terem conhecimento, fui eu que decidi assim, aqui a discussão vai rolando, vai se chegando 

às conclusões e as decisões são mais que naturais, eu gosto muito deste processo, aqui há 

uns tempos um colega meu do exército disse-me isso: eu não sou como tu, tu consegues 

levar as coisas, levar as pessoas a tomarem e a chegarem a conclusões que tu queres, mas 

são elas que chegam às conclusões, nós aqui vamos conversando mas se eu sei que tenho 

razão e essa razão é mais do que lógica eu só tenho é que conseguir que essas pessoas 

cheguem a essa mesma conclusão não posso impor a minha vontade porque, alias ao impor 

a minha vontade as pessoas depois acabam por cumprir porque são obrigadas a isso mas 
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desmotivadas e portanto, portanto ao fim ao cabo este estilo de gestão para mim acho que é 

o fundamental, é o ideal, conseguir que as pessoas cheguem todas a mesma conclusão em 

grupo e auto motivam-se e a decisão do chefe é muito mais fácil, não quer dizer que eu só 

consiga funcionar neste parâmetro até porque por exemplo numa reunião que tive na tropa 

tive que dizer que aquilo não era nenhuma democracia e que quem mandava era eu e 

ponto. Portanto isto de depende também do ambiente e da maneira como as pessoas estão a 

trabalhar. Portanto neste aspeto da ENE o diretor terá a vida bastante facilitada pelo facto d 

ambiente ser este, julgo que noutros sítios se calhar não é bem assim, daquilo que eu tenho 

visto e ouvido se calhar não é possível ter este tipo de gestão, trabalhar desta forma, gosto 

muito mais de trabalhar assim se bem quando for preciso ser ditador … não custa nada. 

 

Entrevistador: 

Nesse caso as divisão de tarefas e atividades a realizar portanto são feitas à priori para 

colaborador?  

 

Entrevistado:  

O coronel (antigo diretor) tinha uma forma de estar muito diferente, ele sentia muita 

responsabilidade das coisas e por isso muita parte do trabalho e a parte estratégica era ele 

que fazia. Nesta fase existe mais descentralização de tarefas, julgo que todos nós 

partilhamos mais trabalho do que alguns anos atras, o contributo consegue-se sentir de 

várias pessoas e não é só o antigo diretor a bem ou a mal que fazia quase tudo e depois 

dava-nos para ler e depois a gente dávamos as nossas sugestões e etc. não é que ele fosse o 

tal ditador ele faia mas aceitava as nossas sugestões e fazia as alterações que nos 

propúnhamos mas ele centralizava muito nele a partir de agora distribui-se mais 

responsabilidades.  

 

Entrevistador: 

E pensa que existe algo que tenha que ser melhorado na lógica de funcionamento da ENE, 

neste momento? 

 

Entrevistado: 

Fundamentalmente julgo que a ENE tem um problema para resolver que é neste momento 

o vazio de formação que é ao nível nacional e portanto esta a prejudicar financeiramente e 

não havendo atividade não há dinheiro não é? E estamos um bocadinho na fase 
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estranguladora, ou seja, não podemos ter mais colaboradores porque não há dinheiro para 

lhes pagar e se não temos mais colaboradores não conseguimos desenvolver mais trabalho, 

e trabalho haveria se houvesse mais ações de formação para fazer portanto tamos no caso 

de um ciclo vicioso, tamos numa fase um bocado estranha. Eu acho que neste momento 

para melhorar fundamentalmente é termos capacidade financeira para executar aquilo que 

é necessário fazer. É dar capacidade financeira ao equitador chefe para poder se deslocar 

mais vezes e com mais facilidade aos locais de formação, capacidade financeira par 

contratar formadores de qualidade e garantir que os cursos são dados como deve ser 

portanto estamos numa… não há muita volta a dar-lhe. Esperemos que esta fase passe 

rapidamente para que crescer outra vez.  

 

Entrevistador: 

Para terminarmos este bloco, relativamente ao gestor e as suas funções queria que em 

suma caracteriza-se o seu processo de liderança? 

 

Entrevistado: 

Está um bocadinho respondido pelo que dissemos antes não é? Eu julgo que ninguém aqui 

ocupa… acho que ninguém aqui assume um papel de líder de dar ordens, eu julgo que não 

é propriamente essa a filosofia que tem sido seguida, poderia ser assim mas não é… pede-

se às pessoas para fazerem e as pessoas sentem que estão a colaborar e a dar o seu 

contributo e que partilham as mesmas preocupações do líder, se assim se pode chamar 

portanto lá esta a tal família, o tal grupo que trabalha todo em sintonia e para o mesmo 

objetivo. Portanto não é uma liderança, como é que eu hei-de dizer, autoritária. Apesar de 

ela existir no papel.. e é uma hierarquia bem definida e vertical, ela não é exercida dessa 

forma portanto, de uma forma autoritária.  

 

Entrevistador: 

Sendo assim vamos passar para o próximo bloco, que é as relações com o exterior, as 

relações que a ENE tem com as entidades externas. Portanto queria agora perguntar como 

é que a ENE estabelece as parcerias que tem neste momento ou estabeleceu? 

 

Entrevistado: 

Começando outra vez pela criação da ENE, sendo a única escola que existia de equitação 

era militar em mafra e tendo sido criada a ENE com este objetivo de alargar a oferta 
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formativa pelo pais todo um dos parceiros teria que ser mafra, e os outros parceiros são 

aqueles que a ENE e a federação que em tempos era como se fosse a mesma coisa, 

entendiam que eram parceiros com qualidade suficiente para garantir essa formação 

necessária e quando se fala em qualidade, fala-se em qualidade de instalações e qualidade 

de cavalos existentes nessas instalações e qualidade de formadores a dar formação nessas 

instalações, portanto é um conjunto de requisitos que eram necessários e assim sendo essas 

pessoas foram, esses polos de formação foram convidados a fazer parte deste projeto e 

alguns convidaram-se, foram ambas as coisas a acontecer. Essas escolas, esses centros 

hípicos sentiram também a necessidade de fazer parte deste projeto, quando este projeto 

nasceu houve muita gente a querer fazer parte dele, daí eu dizer que quando me meti nisto 

estava convencido que eram meia dúzia de cursos por ano, quando dei por mim eram uma 

carrada deles porque os sócios, os locais de formação, já eram dezoito logo no início 

portanto fiquei logo, por que eu não estava a acompanhar o processo estava fora. Na última 

reunião que presenciou o tal centro hípico de Matosinhos que queria faz parte, é muitas 

vezes isto que acontece, mais do que a ENE ir buscar este ou aquele, são eles que querem 

fazer parte porque perceberam que a ENE tem qualidade que garante uma visibilidade de 

qualidade para quem esta dentro deste projeto e portanto preferem estar dentro do que estar 

fora, e portanto julgo que foi isto que aconteceu se bem que nalguns casos foi a própria 

ENE que incentivou os parceiros a entrar neste projeto e eles perceberam que tinham 

vantagens nisso e entraram. Agora esta a acontecer o reverso, o fato de estarmos nesta 

situação, há alguns que acham que não têm grandes vantagens em estar com a ENE pelo 

fato de estarmos em conflito com a federação, em conflito aberto em termos policiais, o 

fato de não se saber o futuro da ENE, se aguenta ou não, temos muitos parceiros que neste 

momento não sabemos se o são na realidade.  

 

Entrevistador:  

Nessas parcerias para além da ENE beneficiar em termos financeiros, por exemplo sem ser 

em termos financeiros, os parceiros beneficiam da ENE em termos de visibilidade e a ENE 

para além do financiamento como beneficia das relações que tem? 

 

Entrevistado: 

Para já leva a imagem da ENE, o selo da ENE a vários pontos do país portanto isso é 

importantíssimo, leva as pessoas percebam que a escola existe, e o que é a escola. Se não 

for divulgado o nome da escola nos vários pontos não faz sentido a ene existir, 
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fundamentalmente é isso. É ficar contente, satisfeito pelo fato de estarmos a cumprir o 

objetivo, formar com qualidade ao longo de todo o país, esse é o objetivo principal mas 

também mostrar que em Portugal se faz algo, e se faz algo com qualidade é a escola 

nacional de equitação. 

 

Entrevistador: 

Sabemos que a maior fonte de financiamento é de facto os parceiros e também os cursos 

que existem e para além disso há outra fonte de financiamento para a ENE? 

 

Entrevistado: 

Bem a ENE deveria se estar a financiar com uma coisa que agora não tem, que são os 

cursos, e neste momento não esta a acontecer que é a falta de formação. O objetivo era a 

própria formação se pagar a ela mesma, ou seja, havendo uma ação de formação, os alunos 

pagam essa formação e assim há dinheiro a entrar na ENE para pagarem aos colaboradores 

portanto é um meio de garantia da existência da ENE. Não havendo atividade, como 

qualquer empresa, não há cliente não empresa, ou seja, digamos que as quotas são uma 

garantia base de funcionamento da escola, mas não chega… porque até os próprios sócios 

põem em causa o fato de serem sócios da ENE, estão a pagar uma quota não havendo 

retorno, eles também querem ganhar dinheiro e também quer ver a ENE a funcionar dai 

ainda não sabermos se alguns sócios são nossos sócios, pois não pagam as quotas não 

dizem se querem continuar ou não… esta tudo assim. 

 

Entrevistador: 

E para terminarmos, queria saber quem é o público-alvo da ENE e para quem se destina? 

 

Entrevistado: 

Neste momento existe um maior público, o meio militar é muito curto neste momento em 

comparação ao meio civil daqui a razão da criação da ENE. Neste momento em mafra esta 

a decorrer um curso para dois alunos, normalmente era sete e no meio do curso tem 

ocorrido cursos por todo o país, no ano passado este ano já não. Neste momento existem 

três escolas profissionais com 20 alunos, claro que não vão ser todos técnicos de equitação, 

nem todos conseguem mas o meio civil é muito superior, não tem nada haver, porque 

naturalmente são muito mais pessoas. O meio equestre é muito mais vasto, ainda ontem 

estava a ver uma publicação, que antigamente nas provas hípicas só havia militares, foi os 
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militares que iniciaram o desporto equestre e que o inventaram, porque não tinham mais 

nada para fazer, a guerra tinha acabado, os cavalos não eram utilizados… é evidente que 

há uns tempos para cá os civis tomaram conta como é logico, em todos os desportos que 

foram inventados quase todos por militares. Por isso neste momento o publico alvo da 

ENE são, os estudantes do secundário, das escolas de profissionais, portanto dos últimos 

três anos do ensino secundário, portanto esse é o grande bolo, depois temos alguns 

estabelecimentos de ensino superior também como nossos parceiros, também têm 

bastantes alunos e depois alguns centros hípicos que dão formação pontualmente seja 

equitação terapêutica, seja equitação plena natureza etc. mas o grande bolo neste momento 

são as escolas profissionais secundárias.   

 

Entrevistador:  

Neste sentido terminamos a nossa entrevista, não tenho mais questões. Agradeço toda a 

disponibilidade e pergunto se tem algo mais a acrescentar. 

 

Entrevistado: 

Da minha parte também é tudo. Obrigado nós! 

 

  

  

  

 

 



Análise de conteúdo 

 

Temas  Categorias Subcategorias Unidades de registo 

ENE Missão 

 

Formação de 

formadores de 

professores 

 

“A missão da ENE para a qual foi criada e 

que é objeto dos seus estatutos é garantir 

em Portugal a formação de formadores de 

professores na área da equitação … 

professores e técnicos na área de equitação 

e todo o pessoal envolvente do meio 

equestre portanto pessoal que está de 

alguma forma profissionalmente ligado ao 

meio equestre” 

“…tinha este objetivo não só formar os 

formadores militares mas todos os 

formadores nacionais portanto houve 

gerações e gerações que foram formadas 

pela escola militar de equitação, a partir 

dos anos 90 sentiu-se a necessidade de 

alargar a capacidade formadora do país e 

mafra não tinha capacidade para isso e 

como tal surgiu a necessidade de criar uma 

entidade que é a Escola Nacional de 

Equitação (ENE) 

Descentralizar a 

formação 

 

“…objetivo foi precisamente alargar a 

oferta garantindo essa oferta em todo o 

território nacional, portanto 

descentralizando a formação, garantindo 

que os polos, os locais de formação 

cobrem toda a área do pais…” 

 

Unidade de 

doutrina 

“…garantindo também a necessária 

unidade de doutrina, garantindo assim que 

toda a gente aprende da mesma forma, os 

mesmos conceitos, etc. portanto foi este o 

objetivo principal da ENE.” 

“…garantir a tal qualidade dos processos 

de formação que temos em mãos.” 

 

Cultura 

 

“o grupo de 

amigos” 

“…julgo que a ENE tem uma 

característica muito interessante que é 

facto de ter sido criada por um grupo de 

amigos, ou seja, pessoas que são 

convocadas ou agarradas para este projeto, 

são pessoas que se conhecem…” 

“…conhecemo-nos todos uns aos outros, 

temos o privilégio de trabalhar com quem 

gostamos de trabalhar e com as pessoas 

que contribuem de forma positiva para 

este projeto e portanto acaba por esse facto 

de trabalhar nesse espaço familiar e 



portanto as relações são algo informais, 

fruto disso julgo eu e portanto é isto que a 

caracteriza fundamentalmente.” 

Unidade militar “Há uma coisa que eu não referi que eu 

acho que contribui de algo forma para isto 

… nas unidades de cavalaria um 

bocadinho menos nos tempos atuais mas 

… nós procuramos que cada unidade 

militar seja como uma família…  

partilham experiencias…” 

“…nós militares procuramos muito 

conhecer uns ao outros, partilharmos o 

máximo possível a nossa vida e a nossa 

forma de estar, o fruto disso é porque nós 

damos muito valor à hora de almoço… 

esta vivencia militar é muito importante 

porque acabamo-nos por conhecer uns aos 

outros, as famílias também… “ 

Normas de 

funcioname

nto 

 

NEF 

 

“Normas, portanto as NEF´s (normas de 

execução e funcionamento) foram criadas 

ainda pela antiga gerência… necessidade 

de regulamentar como as circulares, cada 

NEF serve para definir regras para os 

vários assuntos…” 

“As NEF´s continuam a fazer sentido se 

por acaso for preciso regulamentar algo 

mais pontual que não conste no 

regulamento…” 

Regulamento 

interno 

“…esta para ser aprovado para a próxima 

assembleia o regulamento interno, 

portanto as NEF´s deixam de fazer sentido 

ou pelo menos com tanto sentido, portanto 

tudo o que regule o funcionamento da 

ENE vai estar escrito nesse regulamento.” 

“…e agora com o regulamento fica 

regulamentado tudo aquilo que, são os 

estatutos, há muita coisa que passam agora 

a estar no regulamento.” 

 

Estatutos  “A ENE tem os seus estatutos que definem 

muito bem quais são os seus órgãos sociais 

como são eleitos etc. qual o seu objetivo 

social…” 

Programa de 

formação de 

formadores 

“…mas isso tem haver já com o currículo 

dos cursos, o programa dos cursos aquilo 

que diz respeito propriamente ao business 



da ENE, como é que se dão os cursos mas 

isso são coisas à parte, isso são 

homologados pela Federação Portuguesa 

mas são coisas diferentes.” 

 

Recursos 

humanos 

 

Organigrama  

 

“…os órgãos sociais, são a assembleia 

geral, a direção, o conselho fiscal, depois 

temos o adjunto de direção, como 

executantes temos o equitador chefe (peça 

fundamental nesta escola, aquele que 

garante a qualidade de doutrina), o 

conselho superior pedagógico (técnicos 

nas disciplinas equestre). 

Fundamentalmente em termos de órgãos 

de estrutura.” 

Serviço de 

qualidade 

“Depois existe o serviço de qualidade…” 

“O serviço de qualidade foi uma batalha 

minha deveria ser pendurado diretamente 

na direção porque a qualidade não pode só 

depender do equitador chefe, não é a 

qualidade da formação só mas a qualidade 

de tudo.” 

Relações 

com o 

exterior 

Parceiros “…sendo a única escola que existia de 

equitação era militar em mafra e tendo 

sido criada a ENE com este objetivo de 

alargar a oferta formativa pelo pais todo 

um dos parceiros teria que ser mafra, e os 

outros parceiros são aqueles que a ENE e a 

federação que em tempos era como se 

fosse a mesma coisa, entendiam que eram 

parceiros com qualidade suficiente para 

garantir essa formação necessária…” 

“…qualidade de instalações e qualidade de 

cavalos existentes nessas instalações e 

qualidade de formadores a dar formação 

nessas instalações, portanto é um conjunto 

de requisitos que eram necessários e assim 

sendo essas pessoas foram, esses polos de 

formação foram convidados a fazer parte 

deste projeto e alguns convidaram-se…” 

“…temos alguns estabelecimentos de 

ensino superior também como nossos 

parceiros.” 

Visibilidade  

 

“…centro hípico de Matosinhos que queria 

faz parte, é muitas vezes isto que acontece, 

mais do que a ENE ir buscar este ou 

aquele, são eles que querem fazer parte 

porque perceberam que a ENE tem 

qualidade que garante uma visibilidade de 

qualidade para quem esta dentro deste 

projeto e portanto preferem estar dentro do 



que estar fora, e portanto julgo que foi isto 

que aconteceu se bem que nalguns casos 

foi a própria ENE que incentivou os 

parceiros a entrar neste projeto e eles 

perceberam que tinham vantagens nisso e 

entraram.” 

“…leva a imagem da ENE, o selo da ENE 

a vários pontos do país portanto isso é 

importantíssimo, leva as pessoas percebam 

que a escola existe, e o que é a escola. Se 

não for divulgado o nome da escola nos 

vários pontos não faz sentido a ene existir, 

fundamentalmente é isso.” 

Conflitos 

 

“Agora esta a acontecer o reverso, o fato 

de estarmos nesta situação, há alguns que 

acham que não têm grandes vantagens em 

estar com a ENE pelo fato de estarmos em 

conflito com a federação, em conflito 

aberto em termos policiais, o fato de não 

se saber o futuro da ENE, se aguenta ou 

não, temos muitos parceiros que neste 

momento não sabemos se o são na 

realidade.” 

Financiame

nto 

 

Cursos  “…ENE deveria se estar a financiar com 

uma coisa que agora não tem, que são os 

cursos, e neste momento não esta a 

acontecer que é a falta de formação. O 

objetivo era a própria formação se pagar a 

ela mesma… havendo uma ação de 

formação, os alunos pagam essa formação 

e assim há dinheiro a entrar na ENE para 

pagarem aos colaboradores portanto é um 

meio de garantia da existência da ENE…” 

Quotas dos sócios “…digamos que as quotas são uma 

garantia base de funcionamento da escola, 

mas não chega…” 

Situação atual  “…até os próprios sócios põem em causa o 

fato de serem sócios da ENE, estão a pagar 

uma quota não havendo retorno, eles 

também querem ganhar dinheiro e também 

quer ver a ENE a funcionar dai ainda não 

sabermos se alguns sócios são nossos 

sócios, pois não pagam as quotas não 

dizem se querem continuar ou não… esta 

tudo assim.” 

“Fundamentalmente julgo que a ENE tem 

um problema para resolver que é neste 

momento o vazio de formação que é ao 

nível nacional e portanto esta a prejudicar 

financeiramente e não havendo atividade 



não há dinheiro não é?” 

“…não há dinheiro para lhes pagar e se 

não temos mais colaboradores não 

conseguimos desenvolver mais trabalho, e 

trabalho haveria se houvesse mais ações 

de formação para fazer portanto tamos no 

caso de um ciclo vicioso, tamos numa fase 

um bocado estranha” 

“…para melhorar fundamentalmente é 

termos capacidade financeira para 

executar aquilo que é necessário fazer. É 

dar capacidade financeira ao equitador 

chefe para poder se deslocar mais vezes e 

com mais facilidade aos locais de 

formação, capacidade financeira par 

contratar formadores de qualidade e 

garantir que os cursos são dados como 

deve ser…” 

Público-

alvo 

Meio militar 

 

“…o meio militar é muito curto neste 

momento em comparação ao meio civil 

daqui a razão da criação da ENE.” 

“Neste momento em mafra esta a decorrer 

um curso para dois alunos, normalmente 

era sete e no meio do curso…” 

Ensino secundário 

e profissional 

 

“Neste momento existem três escolas 

profissionais com 20 alunos…”  

“...o meio civil é muito superior, não tem 

nada haver, porque naturalmente são 

muito mais pessoas…” 

“Por isso neste momento o publico alvo da 

ENE são, os estudantes do secundário, das 

escolas de profissionais, portanto dos 

últimos três anos do ensino secundário, 

portanto esse é o grande bolo…” 

“…mas o grande bolo neste momento são 

as escolas profissionais secundárias” 

Gestor Papel Chefe de serviços 

de qualidade 

“Eu fundamentalmente deveria ser o chefe 

dos serviços de qualidade não deveria ser 

mais do que isso, mas como somos uma 

família e temos uma forma de atuar um 

bocadinho familiar de proximidade e 

amizade, eu não me consigo afastar dos 

outros processos e das outras atividades da 

escola…” 

“…acabo por estar mais envolvido em 

coisas do que só a qualidade portanto eu 

deveria estar fundamentalmente 

preocupado só com a qualidade…” 

 

 Garantir a “…terá que ser feita linearmente a 



Funções 

 

qualidade dos 

serviços 

estratégia de avaliação para cada ação de 

formação e portanto de acordo com isso é 

avaliar, é fazer os relatórios é analisar é 

depois introduzir medidas corretivas em 

caso de necessidade, falar com as pessoas 

envolvidas etc. isso quer que seja o meu 

objetivo e espero que seja esse o meu 

objetivo, a minha preocupação, 

fundamental.” 

Tarefas 

 

Recolha de dados 

 

“…os questionários, a recolha de dados 

para a avaliação dos cursos… 

levantamento de necessidades…” 

  

 

Elaboração de 

documentos de 

gestão 

“…os estatutos e o regulamento fui eu que 

tive que por mão nisto…” 

“…neste momento tive ocupado 

principalmente com o plano estratégico de 

intervenção, estive ocupado com os 

estatutos e com o regulamento, foi a minha 

preocupação no início deste ano civil…” 

 

Coordenaçã

o 

 

Descentralização 

de tarefas 

“Nesta fase existe mais descentralização 

de tarefas, julgo que todos nós partilhamos 

mais trabalho do que alguns anos atras…” 

“…contributo consegue-se sentir de várias 

pessoas…” 

 

Processo de 

comunicaçã

o 

 

E-mail 

 

“Fundamentalmente o e-mail é o processo 

utilizado, normalmente quando queremos 

falar com alguém da escola para resolver 

um problema o processo utilizado é 

mandarmos um e-mail com o 

conhecimento de toda a gente portanto 

para estarmos todos em sintonia, quase 

como se estivéssemos a fazer reuniões.” 

 

Reuniões  “Depois reuniões semanais ou quinzenais 

em que nos encontramos aqui todos para 

discutir os vários assuntos…” 

 

 

Tomadas de 

decisão 

 

Discussão 

conjunta 

“…aqui a discussão vai rolando…” 

“…conclusões e as decisões são mais que 

naturais…” 

“…nós aqui vamos conversando mas se eu 

sei que tenho razão e essa razão é mais do 

que lógica eu só tenho é que conseguir que 

essas pessoas cheguem a essa mesma 

conclusão….” 

“…ao fim ao cabo este estilo de gestão 

para mim acho que é o fundamental, é o 



ideal, conseguir que as pessoas cheguem 

todas a mesma conclusão em grupo e auto 

motivam-se e a decisão do chefe é muito 

mais fácil…” 

 

 Processo de 

liderança 

“Não autoritária” “…acho que ninguém aqui assume um 

papel de líder de dar ordens…” 

“…não é propriamente essa a filosofia que 

tem sido seguida, poderia ser assim mas 

não é…” 

“… pede-se às pessoas para fazerem e as 

pessoas sentem que estão a colaborar e a 

dar o seu contributo e que partilham as 

mesmas preocupações do líder, se assim se 

pode chamar portanto lá esta a tal família, 

o tal grupo que trabalha todo em sintonia e 

para o mesmo objetivo…”  

“…não é uma liderança, como é que eu 

hei-de dizer, autoritária.”  

“Apesar de ela existir no papel, e é uma 

hierarquia bem definida e vertical, ela não 

é exercida dessa forma portanto, de uma 

forma autoritária.” 
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CAPÍTULO I 

Natureza, missão, e atribuições  

 

Artigo 1º 

Natureza 

A Escola Nacional de Equitação (ENE) é uma associação de direito privado, de 

duração ilimitada, com fins culturais, sociais, formativos, não lucrativos, 

constituída por entidades colectivas privadas e públicas, bem como por associados 

individuais. 

 

Artigo 2º 

Missão e enquadramento jurídico 

A ENE tem como missão a execução do processo de formação dos recursos 

humanos no desporto equestre e nas actividades relacionadas com este mesmo 

desporto, regendo-se pela legislação em vigor para as entidades de formação 

profissional no âmbito do mercado do emprego, bem como pelos diplomas que 

regem a actividade desportiva. 

 

Artigo 3º 

Objecto Social – Atribuições  

São atribuições da ENE as constantes no Artº 3º dos seus Estatutos.  

 

 

CAPÍTULO II 

Estrutura Orgânica 

Secção I 

Orgânica Geral 

Artigo  4º 

Órgãos 

A ENE é constituída pelos seguintes Órgãos Sociais e Órgãos Técnico-

Pedagógicos: 

1. Órgãos Sociais: 

 A Assembleia-Geral, 
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 O Conselho Fiscal, 

 A Direcção;  

2. Órgãos Técnico-Pedagógicos: 

 O Conselho Superior Pedagógico, 

 O Equitador-Chefe, 

 O Serviço de Qualidade, 

 O Secretário Geral 

 Os Assessores Técnicos 

 O Corpo Docente  

 Coordenadores de Acção de Formação, 

 Formadores,  

 Ajudantes e 

 Auxiliares. 

 

Secção II 

Órgãos Sociais 

 

Subsecção I 

Assembleia-Geral 

 

Artigo 5º 

Natureza 

A Assembleia-Geral é o órgão que se encontra no topo da hierarquia da ENE, cuja 

constituição é a constante no nº 1. do Artº 15º dos Estatutos.  

 

Artigo 6º 

Competências 

De acordo com o Artº 15º dos Estatutos da ENE, a Assembleia-Geral tem as 

seguintes competências: 

1. Até ao final do mês de Março de cada ano civil, proceder à apreciação do 

relatório e contas do ano anterior; 

2. Marcar as eleições dos órgãos sociais, divulgar as listas, dar posse e exonerar 

os membros eleitos; 
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3. Nomear o Director da ENE e os restantes membros da Direcção a serem eleitos 

pelos sócios, bem como as respectivas retribuições propostas pelo Conselho 

Fiscal; 

4. Excluir sócios fundadores e colectivos da ENE, sob proposta da Direcção; 

5. Destituir membros da Direcção antes de findo o prazo do seu mandato, nos 

termos dos Estatutos; 

6. Aprovar alterações aos Estatutos da ENE, sob proposta da Direcção, ou dos 

sócios da ENE nos termos dos mesmos Estatutos; 

7. Aprovar a estrutura orgânica geral e o Regulamento inicial da ENE, elaborado 

pela Direcção bem como a orientação estratégica das suas acções a nível 

nacional e internacional, designadamente quanto ao plano plurianual de 

desenvolvimento relativo ao período normal dum mandato dos órgãos sociais 

da Escola, sob proposta da Direcção; 

8. Aprovar a extinção da ENE. 

 

Artigo 7º 

Regras de Funcionamento 

1. A Assembleia-Geral reúne quer ordinariamente para efeitos dos números 1. do 

Artigo anterior, quer extraordinariamente para os restantes casos, por 

convocatória, com a antecedência mínima de 15 dias, do Presidente da Mesa,  

por sua iniciativa, por proposta da Direcção, ou de um número de sócios que 

represente, no mínimo, 1/10 do número total de votos válidos dos sócios 

fundadores e colectivos; 

2. A convocatória para os sócios fundadores e colectivos deverá ser emitida com 

a antecedência de 15 dias, conter a hora e local da realização da reunião da 

Assembleia, bem como a ordem de trabalhos, sendo expedida por carta 

registada, para os seus domicílios que, para o efeito, ficam obrigados a 

comunicar por carta registada qualquer alteração do mesmo, sob pena de não 

ser legalmente invocável a não recepção da convocatória. 

3. A convocatória para todos os sócios deverá ser publicada, nos termos do nº 2 

do artigo 174º do Código Civil, com quinze dias de antecedência, pela inscrição  

na página de acesso público disponibilizado pelo Ministério da Justiça, em 
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www.mj.gov.pt/publicacoes/dados.asp , reforçada por mensagem net para o 

endereço electrónico de cada sócio, devendo este ser actualizado pelos 

próprios, sob pena de não ser legalmente invocável a nulidade da mesma. 

(artº 377º do CSC); 

4. Caso existam documentos que devam ser consultados pelos sócios para efeitos 

de discussão ou aprovação na reunião da Assembleia-Geral, estes serão 

disponibilizados na sede da ENE, ou comunicados para a sua residência por via 

electrónica, ou divulgados no site da ENE; 

5. A Assembleia-Geral não pode deliberar em primeira convocação, sem a 

presença do número mínimo de associados com direito a voto, que 

representem pelo menos metade da totalidade dos votos, qualquer que seja a 

sua categoria, sendo para o efeito lavrada uma lista de presenças assinada 

pelos sócios presentes ou devidamente representados; 

6. Caso não exista quorum, poderá a Assembleia-Geral reunir trinta minutos após 

a hora designada; 

7. Os associados apenas poderão fazer-se representar por outro associado 

mediante instrumento de representação voluntária, a entregar ao presidente 

da mesa da Assembleia-Geral no início de cada reunião. 

 

Subsecção II 

Conselho Fiscal 

 

Artigo 8º 

Natureza 

O Conselho Fiscal é constituído por um presidente e dois vogais eleitos pela 

Assembleia-Geral, não remunerados, que não podem ter quaisquer outras funções 

directivas na ENE sendo, pelo menos um deles, revisor oficial de contas. 
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Artigo 9º 

Competências 

Para além das definidas na lei, o Conselho Fiscal tem ainda as seguintes 

competências: 

1. Assistir, querendo, às reuniões da Direcção; 

2. Propor à Assembleia-Geral o valor das retribuições dos membros da Direcção, 

face aos cargos e empenhamento exigido; 

3. Dar parecer sobre assuntos financeiros, sempre que para tal solicitados pela 

Direcção; 

4. Auxiliar a Direcção, mediante a emissão do correspondente parecer, que será 

obrigatório, na aquisição ou venda de imóveis, na valorização dos serviços e do 

património cedido pelos sócios para pagamento de jóias ou quotas, na 

celebração de contratos de compra de bens ou serviços superiores a 25.000,00 

€, na celebração de qualquer contrato individual de trabalho ou prestação de 

serviços que represente um encargo anual superior a 30.000,00 € e na 

oneração de qualquer tipo de património da Associação. 

 

Subsecção III 

Direcção  

 

Artigo 10º 

Constituição 

1. A Direcção é constituída pelo Director, pelo Subdirector de Planeamento, 

Marketing e Comunicação e pelo Subdirector Administrativo e Financeiro, 

eleitos por um mandato com a duração de quatro anos; 

2. A lista dos membros candidatos à Direcção deverá ser apresentada ao 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, acompanhada de um documento 

justificativo da mesma de onde constarão os curricula dos mesmos; 

3. Em caso de demissão de qualquer dos Subdirectores, o seu substituto será 

aprovado pela Assembleia-Geral, por proposta do Director, até ao final 

desse mandato;  
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4. Em caso de demissão do Director, será eleita nova lista até ao final do 

mandato interrompido. 

 

Artigo 11º 

Competências 

A Direcção, vincula a Associação em todos os seus actos ou contratos com a 

assinatura do Director ou de um dos Subdirectores aquando da ausência do 

primeiro. Ela tem as seguintes competências: 

1. Estabelecer, em coordenação com os restantes órgãos sociais, as linhas gerais 

de orientação estratégica e superintender na sua execução; 

2. Estabelecer o Plano Estratégico de Intervenção; 

3. Sancionar as acções de formação a realizar, bem como o respectivo Plano 

Anual de Formação; 

4. Contratar o Equitador-Chefe, que deverá escolher de entre uma lista proposta 

pelo Conselho Superior Pedagógico; 

5. Contratar o Chefe do Serviço de Qualidade de acordo com a formação 

específica e experiência necessária para o apoio nas técnicas de avaliação e 

gestão da qualidade; 

6. Proceder ao estabelecimento de protocolos com centros de formação, ou 

quaisquer outras formas de representação da associação; 

7. Estabelecer ou cessar a cooperação com outras escolas nacionais ou 

estrangeiras; 

8. Aceitar a inscrição de novos sócios da ENE; 

9. Aceitar a exclusão de sócios da ENE, por renúncia voluntária dos próprios 

comunicada por escrito à Direcção, que produzirá efeitos 30 dias após a 

recepção da notificação; 

10. Constituir procurador da Associação, com poderes limitados no tempo à prática 

de actos e contratos previamente definidos; 

11. Cessar ou promover a rescisão do contrato de trabalho, ou de prestação de 

serviços de todos os indivíduos por si contratados; 

12. Porpôr a exclusão dos sócios fundadores e colectivos da ENE quando o 

pagamento das suas quotas estiver em mora, depois de, tendo sido notificados 
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para a sua regularização, não o terem satisfeito no prazo de trinta dias, 

contados da data da mesma, ou quando o sócio, devido a procedimento 

incompatível com a sua qualidade de associado, conduza a tal medida, 

concedendo-se previamente ao interessado, um prazo de dez dias, para 

contestar por escrito. 

13. Excluir os sócios individuais quando estes, passado um mês do final da 

validade da sua quota, não a renovarem, ou quando procederem de forma 

incompatível com a sua qualidade de sócio da ENE, situação passível de 

reclamação idêntica à concedida aos sócios fundadores e colectivos. 

 

Artigo 12º  

Atribuições 

A Direcção tem as seguintes atribuições: 

1. Criar as condições necessárias ao êxito da acção formativa a desenvolver pelos 

órgãos Técnico-pedagógicos, planeando, dirigindo, coordenando e controlando 

o funcionamento dos serviços da Escola; 

2. Aprovar os contratos de formação; 

3. Promover e projectar a ENE no país e no estrangeiro, fomentando o 

relacionamento com entidades públicas e privadas, assegurando uma 

actividade rentável e um desenvolvimento sustentável; 

4. Decidir, promover e controlar as demais actividades que constituem a missão 

da ENE; 

5. Em obediência ao espírito e à letra dos Estatutos, proceder à actualização do 

Regulamento da ENE, introduzindo os ajustamentos e alterações que a 

situação concreta aconselhar, dando delas conhecimento a todos os ógãos 

sociais e Técnico-pedagógicos da Escola; 

6. Com o apoio dos órgãos Técnico-pedagógicos, elaborar, difundir e fazer 

executar as Normas de Execução e Funcionamento (NEF), controlando o seu 

cumprimento; 

7. Com o apoio dos órgãos Técnico-pedagógicos e em harmonia com o 

Regulamento da ENE, proceder à publicação de regulamentos e manuais para 

as diferentes áreas específicas; 
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8. Prestar todo o apoio ao sector técnico que lhe está hierárquicamente 

subordinado, incentivando a sua cooperação nos projectos de desenvolvimento 

e nos programas de eventos promocionais; 

9. Garantir a contratação do Secretário Geral, orientar e dirigir o seu trabalho no 

apoio e coordenação dos diferentes órgãos administrativos e Técnico-

pedagógicos; 

10. Por proposta dos respectivos responsáveis, garantir a contratação de todos os 

elementos que constituem os órgãos Técnico-pedagógicos, bem como do 

pessoal administrativo e serviços gerais, estabelecendo a respectiva 

remuneração; 

11. Reunir-se mensalmente, sob convocatória do Director, sendo as suas 

deliberações tomadas por maioria, tendo o Director voto de qualidade em caso 

de empate, e sendo as mesmas devidamente registadas em Acta; 

12. Garantir a construção e manutenção de um web site da ENE que contenha 

toda a informação essencial aos formandos e potenciais formandos da ENE, 

que sirva de meio de troca de informação entre formandos e formadores, entre 

a Direcção e os centros de formação e entre a ENE e as escolas congéneres 

estrangeiras, e que contribua para a boa imagem da ENE no meio nacional e 

internacional; 

13. Analisar e aprovar anualmente um documento informativo sobre unidade de 

doutrina equestre, e sistemas de avaliação, eleborado pelo Equitador-Chefe em 

colaboração com o Chefe do Serviço de Qualidade e o Coordenador do 

Conselho Superior Pedagógico, documento esse deverá ser enviado à Direcção 

da Federação Equestre Portuguesa para apoio dos Centros Hipicos onde se faz 

formação de praticantes; 

14. Homologar as classificações dos formandos dos cursos ministrados pela ENE. 
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Artigo 13º  

Director 

 

O Director é  nomeado pela Assembleia-Geral e tem as seguintes atribuições: 

1. Rever e sancionar, até ao final de Novembro de cada ano, o Plano Estratégico 

de Intervenção e o Orçamento da ENE para o exercício seguinte, a apresentar 

para aprovação em reunião extraordinária da Assembleia-Geral; 

2. Manter uma ligação permanente com os restantes Órgãos Sociais, com os 

Organismos Oficiais, com os Sócios e com as demais entidades nacionais e 

internacionais, com vista à implementação das medidas necessárias ao 

cumprimento dos objectivos estratégicos definidos para a ENE, e para 

informação constante daquelas entidades ou órgãos; 

3. Com o apoio dos dois Subdirectores e do Secretário Geral, proceder à gestão 

geral da actividade da ENE nas suas diversas funções (operacional, pessoal, 

administrativa, financeira, marketing e comunicação); 

4. Proceder à aquisição, alienação e oneração de móveis e imóveis, com as 

limitações constantes da Lei e dos estatutos da ENE; 

5. Orientar e coordenar os trabalhos dos Subdirectores e do Secretário Geral; 

6. Proceder ao estabelecimento de protocolos com centros de formação, ou 

quaisquer outras formas de representação da Associação; 

7. Estabelecer ou cessar a cooperação com outras escolas nacionais ou 

estrangeiras; 

8. Com o apoio dos dois Subdirectores e do Secretário Geral, elaborar e 

apresentar à Assembleia-Geral o Relatório Anual de Direcção e respectivas 

Contas; 

9. Sancionar todas as acções de formação, bem como o respectivo Plano Anual 

de Formação e as Normas de Execução e Funcionamento (NEF) propostas 

pelos restantes membros da Direcção e pelos órgãos Técnico-pedagógicos da 

ENE; 

10. Promover a estreita ligação entre o Equitador-Chefe, o Coordenador do CSP e 

o Chefe do Serviço de Qualidade, a fim de garantir a eficiente coordenação das 
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medidas a implementar por estes órgãos e a introdução de melhorias no 

sistema de formação; 

11. Homologar as classificações dos formandos dos cursos ministrados pela ENE; 

 

Artigo 14º  

Subdirector de Planeamento, Marketing e Comunicação 

O Subdirector de Planeamento, Marketing e Comunicação tem como atribuições, 

com o apoio do Secretário Geral, prestar ao Director colaboração permanente, 

designadamente:  

1. No planeamento das acções de formação; 

2. Na elaboração do Plano Estratégico Anual; 

3. No planeamento e concretização de eventos equestres;  

4. Nas relações com entidades públicas ou privadas;  

5. Na promoção do desenvolvimento da Escola; 

6. Na angariação de proveitos suplementares necessários ao investimento; 

7. Nas relações com outros países; 

8. Nos contratos e projectos de cooperação com entidades nacionais e 

estrangeiras; 

9. Nas relações institucionais com as tutelas do desporto e do turismo; 

10. Na divulgação da boa imagem institucional e operacional da ENE. 

 

Artigo 15º  

Subdirector Administrativo e Financeiro 

O Subdirector Administrativo e Financeiro tem como atribuições, com o apoio do 

Secretário Geral, prestar ao Director colaboração permanente, designadamente:  

1. Na área contabilística e financeira; 

2. Na gestão de recursos humanos; 

3. Em todo o sistema relacionado com as tecnologias da informação;  

4. Nos serviços de apoio geral como a logística, os transportes, seguros, 

primeiros socorros, manutenção das instalações, serviços de hospedagem e 

messe, e o apoio administrativo à actividade escolar, como o economato, a 

reprografia, e as telecomunicações. 
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5. Sancionar todos os actos financeiros com a sua assinatura, conjuntamente com 

a assinatura do Director. 

 

Secção III 

Órgãos Técnico-pedagógicos  

 

Subsecção I 

Conselho Superior Pedagógico  

 

Artigo 16º  

Natureza 

1. O CSP é um órgão consultivo da Direcção e do Equitador-Chefe, totalmente 

autónomo dos mesmos. 

2. É constituído pelos dois seguintes núcleos: 

 1º Núcleo das Disciplinas Olímpicas (ensino, concurso completo de 

equitação e salto de obstáculos),  

 2º Núcleo das Disciplinas não Olímpicas (atrelagem, horse-ball, resistência 

equestre, turismo equestre (TREC), equitação terapêutica, equitação de 

trabalho, equitação de tradicão portuguesa, volteio, pólo, corridas de trote ou 

galope.  

3. O 1º Núcleo é composto por 3 a 6 membros, mestres ou instrutores de 

equitação que pratiquem ou tenham praticado de forma significativa as 

referidas disciplinas e o 2º Núcleo é composto por um elemento de cada 

disciplina, activa, praticantes ou antigos praticantes das referidas disciplinas, 

com preparação e prática pedagógica, funcionando por áreas disciplinares de 

acordo com as necessidades, devendo estes membros ser preferencialmente 

escolhidos de entre os membros das comissões técnicas de disciplina da FEP; 

4. O CSP é coordenado por um elemento do 1º Núcleo (disciplinas olímpicas), 

eleito pelos membros que constituem a totalidade do referido Conselho. 

5. A nomeação de qualquer membro do CSP, bem como a destituição dos 

mesmos, é feita internamente dentro de cada núcleo, por decisão maioritária 

dos respectivos membros, devendo o Coordenador do CSP dar conhecimento 

dessas deliberações à Direcção, e ao Equitador-Chefe; 
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6. O CSP poderá designar, por tempo determinado, os membros dos Núcleos, 

bem como Assessores Técnicos de disciplina, compostos por docentes ou 

praticantes de reconhecida competência, que possam apoiar técnica e 

pedagogicamente os membros que constituem os Núcleos; 

7. O desempenho do cargo de membro do CSP não é remunerado, podendo 

contudo acumular essas funções com as de membros do corpo docente, pelas 

quais podem perceber retribuição; 

8. O cargo de membro do CSP não é compatível com os cargos de Director, 

Subdirector, Equitador-Chefe. 

 

Artigo 17º  

Competências 

São competências do CSP as seguintes: 

1. Apoiar técnica e pedagogicamente o Equitador-Chefe e o Chefe do Serviço de 

Qualidade na concepção dos conteúdos programáticos dos cursos, na sua 

estruturação e selecção do corpo docente. 

2. Apresentar à Direcção uma lista de dois a cinco candidatos ao cargo de 

Equitador-Chefe e emitir parecer sobre a nomeação para aquele cargo, parecer 

esse a apresentar à Direcção da ENE, bem como sobre a sua eventual 

cessação, por qualquer forma legal, do seu contrato individual de trabalho, 

devendo, nesse caso, apresentar relatório circunstanciado sobre os motivos de 

tal parecer. 

 

Artigo 18º  

Atribuições 

São atribuições do CSP as seguintes: 

1. Apoiar o Equitador-Chefe na elaboração dos referenciais dos cursos 

ministrados pela ENE, em estreita ligação com a Secção de Qualidade; 

2. Definir a orientação pedagógica geral e didáctica a seguir nos diversos cursos 

ministrados pela ENE; 
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3. Apoiar o Serviço de Qualidade na definição dos critérios de avaliação e 

classificação a adoptar para os diferentes cursos; 

4. Apoiar o Serviço de Qualidade na avaliação da formação, analisando os 

resultados da avaliação descritos nos respectivos relatórios, emitindo o seu 

parecer ao Equitador-Chefe quanto às medidas correctivas a serem 

implementadas;  

5. Definir as qualificações necessárias para o corpo docente e propor cursos e/ou 

estágios com vista à qualificação do mesmo; 

6. Propor a realização de conferências, seminários ou estudos de interesse para 

formadores e formandos; 

7. Propor a aquisição de material didáctico, equipamentos audiovisuais, 

documentação e publicações técnicas, fundos bibliográficos e artigos escolares, 

ou outras medidas com vista a um melhor rendimento e funcionamento dos 

cursos. 

 

Subsecção II 

Equitador-Chefe 

 

Artigo 19º 

Natureza e nomeação 

1. O Equitador-Chefe deverá ser Mestre de Equitação, responsável máximo por 

toda a área técnica e pedagógica e por toda a formação de recursos humanos 

no desporto equestre, ou relacionados com este, ministrada na ENE, desde a 

formação profissional de formadores e treinadores de qualquer disciplina, à 

formação de agentes desportivos (árbitros, juizes, guias, acompanhantes 

equestres e outros), bem como pela formação profissional de agentes 

auxiliares (tratadores, desbastadores, ferradores, seleiros-correeiros); 

2. É contratado pelo Director da ENE, sob proposta do CSP. 
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Artigo 20º 

Atribuições 

O Equitador-Chefe tem as seguintes atribuições:  

1. Dirigir, coordenar e controlar a acção dos coordenadores de acção de 

formação, dos assessores técnicos que lhe forem afectados, do corpo docente 

e do pessoal técnico directamente ligado à formação; 

2. Reunir assiduamente com o Chefe do Serviço de Qualidade e com o 

Coordenador do Conselho Superior Pedagógico, devendo lavrar-se Acta das 

conclusões, que serão apresentadas nas reuniões de Direcção, às quais poderá 

assistir, sem direito a voto, sempre que a sua presença fôr considerada 

pertinente; 

3. Em coordenação com o Chefe do Serviço de Qualidade e o Coordenador do 

Conselho Superior Pedagógico, promover a criação e aperfeiçoamento dos 

suportes didácticos (técnicos e pedagógicos) para cada disciplina e para cada 

nível, quer se trate de formação profissional, quer se trate de formação de 

praticantes; 

4. Divulgar e assegurar a unidade de doutrina equestre em todas as acções de 

formação profissional da ENE; 

5. Em coordenação com o CSP, com o Chefe do Serviço de Qualidade e com o 

Coordenador do Conselho Superior Pedagógico, assegurar a actualização da 

doutrina equestre e dos métodos pedagógicos a aplicar na ENE, através da 

estreita ligação com a Federação Equestre Internacional (FEI), com o 

International Group for Equestrian Qualification (IGEQ) e com a Equestrian 

Educational Network (EEN), ou com outras organizações que se revelem de 

interesse para a ENE neste âmbito; 

6. Preparar uma informação anual sobre a matéria constante do número anterior, 

a ser aprovada pela Direcção, e que por esta deverá ser remetida para 

conhecimento da Direcção da Federação Equestre Portuguesa; 

7. Nomear os Coordenadores de Acção de Formação dos cursos e as equipas de 

formadores para cada acção; 
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8. Proceder ao acompanhamento das acções de formação, através dos 

respectivos Coordenadores e das visitas regulares aos locais de formação, 

elaborando relatório a ser apresentado à Direcção, com conhecimento para o 

Chefe do Serviço de Qualidade e para o Coordenador do CSP; 

9. Colaborar com o Serviço de Qualidade na avaliação da formação, analisando os 

resultados dessa avaliação através dos respectivos relatórios e coordenando 

com os diversos intervenientes no processo formativo, as medidas correctivas 

a implementar; 

10. Colaborar com o Director e o Subdirector de Planeamento, Marketing e 

Comunicação, mobilizando os recursos técnicos necessários à realização das 

tarefas e eventos; 

11. Em colaboração com os responsáveis pelos locais de formação, coordenar 

todos os aspectos logísticos de âmbito técnico, directamente relacionados com 

a formação a ministrar e os eventos desportivos a realizar; 

12. Colaborar com o Subdirector Administrativo e Financeiro na coordenação dos 

aspectos relacionados com a logística geral, no que respeita aos transportes, 

alimentação, primeiros socorros, alojamento, manutenção das instalações, 

beneficiações do património,  comunicações e aprovisionamentos, bem como 

no estabelecimento e actualização do preçário geral para propinas e encargos 

da formação, matéria que carece da aprovação do Director; 

13. Propor à Direcção, quando fôr caso disso, a contratação e respectivo regime de 

retribuição de Assessores Técnicos para tarefas específicas, bem como do 

Corpo Docente necessário. 

 

Subsecção III 

 

Serviço de Qualidade 

Artigo 21º 

Natureza 

O Serviço de Qualidade deve ser um órgão independente do sistema de formação, 

e portanto na dependência directa da Direcção da ENE, que tenha a faculdade de 

gerir e garantir a aplicação do sistema de avaliação, servindo de garante 
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fundamental da qualidade da ENE, assegurando o apoio constante às revisões 

periódicas da organização e do desempenho dos seus vários órgãos. 

 

Artigo 22º 

Constituição 

1. O Serviço de Qualidade é constituído por um Chefe que tem a atribuição de 

dirigir e coordenar todos os trabalhos de controlo e gestão de qualidade da 

ENE, em estreita ligação com a Direcção e com os demais órgãos da ENE, e 

pelos seus assessores técnicos que, sob a sua orientação, o auxiliam nas áreas 

técnicas para as quais estão vocacionados. 

2. O Chefe do Serviço de Qualidade é nomeado e contratado pela Direcção, 

sendo os respectivos assessores técnicos nomeados e contratados pela 

mesma, sob proposta daquele.  

 

Artigo 23º 

Atribuições 

 São atribuições do Serviço de Qualidade, as seguintes: 

1. Em coordenação com o CSP, definir e elaborar todo o processo de avaliação 

sumativo, criando os instrumentos de medição tais como testes escritos e 

exames práticos, para as várias acções de formação previstas, completando 

os já existentes e mantendo-os actualizados; 

2. Em coordenação com Equitador-Chefe e os Coordenadores das Acções de 

Formação, definir a estratégia avaliativa, tanto sumativa como a formativa, no 

que respeita à data e local de aplicação dos exames e dos instrumentos de 

recolha de dados aos formandos, formadores e entidades empregadoras; 

3. Definir a estratégia para a avaliação formativa de cada acção de formação, 

elaborando e mantendo actualizados os inquéritos a aplicar aos formandos, 

aos formadores das diversas acções de formação, bem como às organizações 

destinatárias dos formandos; 

4. Escolher e nomear, de acordo com a relação de examinadores proposta pelo 

Equitador-Chefe, os avaliadores para as várias acções de formação, sem 
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consulta prévia dos centros de formação onde as mesmas se realizam, de 

forma a evitar “afinidades” entre as partes; 

5. Com a colaboração do Secretário Geral:  

a. garantir a aplicação dos inquéritos, propondo ao Equitador Chefe e aos 

Coordenadores de Acção de Formação, datas e local de aplicação dos 

mesmos; 

b. garantir o tratamento informático e estatístico de toda a informação 

proveniente dos inquéritos; 

c. auxiliar os Coordenadores de Acção de Formação na elaboração dos 

relatórios finais, através da transmissão de dados e do tratamento 

estatístico; 

d. garantir a difusão dos resultados obtidos, às entidades devidamente 

credenciadas para o efeito, com vista à aplicação oportuna das medidas 

correctivas necessárias, e à certificação dos formandos; 

e. manter actualizada uma base de dados, o mais completa possível, para o 

aproveitamento em futuras aplicações estatísticas, sempre que 

necessário. 

6. Proceder ao controlo da qualidade da avaliação, aferindo a qualidade dos 

modelos adoptados e reflectindo sobre os resultados das avaliações 

realizadas, procurando a constante evolução do sistema de avaliação – Meta-

Avaliação; 

7. Colaborar com todos os órgãos da ENE na resposta aos requisitos para a 

manutenção e aperfeiçoamento da acreditação da Escola junto das instâncias 

oficiais competentes, orientando e desenvolvendo os trabalhos conducentes à 

consecução daqueles objectivos. 
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Subsecção IV 

Secretário Geral 

 

Artigo 24º 

Competências 

 

O Secretário Geral é um técnico da área da formação profissional e das ciências da 

educação, com vastos conhecimentos administrativos e informáticos, que reporta 

directamente à Direcção da ENE, e tem as seguintes competências: 

1. Apoiar todos os membros da Direcção no desempenho das respectivas 

funções; 

2. Como responável interno da Formação, cooperar activamente com os 

responsáveis pelos órgãos Técnico-pedagógicos (Equitador-Chefe, Chefe do 

Serviço de Qualidade, Coordenador do CSP, Coordenadores das Acções de 

Formação e responsáveis pelos locais de formação); 

3. Tratar da contratualização com formandos e formadores, fiscalizando a 

organização do dossier técnico pedagógico (DTP) de cada acção,  assegurando 

a regularidade dos processos inerentes a uma entidade oficialmente 

credenciada interna e externamente; 

4. Chefiar os serviços de relações externas, apoio administrativo (secretariado, 

expediente, arquivo) e logística; 

5. Estabelecer o controlo financeiro de contas bancárias, pagamentos e 

recebimentos, prestando os apoios informativos necessários aos serviços de 

contabilidade; 

6. Coordenar os contactos oficiais e responder pela regularidade da 

contratualização com os locais de formação, e respectivos serviços e 

alugueres, bem como da organização de eventos. 
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Subsecção V 

Assessores Técnicos 

Artigo 25º 

Natureza e nomeação 

Podem ser nomeados e contratados assessores técnicos pela Direcção, sob 

proposta do Equitador-Chefe, do Chefe do Serviço de Qualidade e pelo 

Coordenador do CSP para apoio dos mesmos nas áreas técnicas à sua 

responsabilidade, constituindo-se como prestadores de serços especializados, 

tanto na área equestre como nos serviços de controlo de qualidade, funções que 

podem ser prestadas na Sede ou no exterior. 

 

 

CAPÍTULO III 

Formação 

 

Secção I 

Formandos 

 

Artigo 26º 

Conceito 

Para efeitos deste Regulamento, o Formando é todo o indivíduo que frequente 

uma acção de formação profissional, com vista à aquisição de conhecimentos, 

capacidades práticas, aptidões e formas de comportamento requeridos para o 

exercício de uma profissão ou grupos de profissões na área equestre, ou a ela 

ligado como é o caso da área da saúde e do turismo, utilizando o equídeo como 

suporte formativo para a reabilitação ou para o lazer e desporto. 

 
Artigo 27º 

Formas de Inscrição   

e Selecção dos Formandos 

1. A inscrição para frequência de uma acção de formação exprime um acto 
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voluntário da exclusiva iniciativa e responsabilidade de quem tiver interesse em 

frequentar a acção de formação em causa, podendo ser formalizada por 

qualquer pessoa que possua o perfil de entrada requerido para a frequência da 

acção; 

2. É pré-requisito para a inscrição, ter seguro desportivo actualizado;  

3. A inscrição deve ser realizada mediante o preenchimento adequado da ficha de 

inscrição respectiva, juntamente com a entrega de fotocopias dos documentos 

de identificação e comprovativos legalmente requeridos: bilhete de identidade, 

número fiscal de contribuinte, certificado de habilitações, declaração 

comprovativa de situação face ao emprego ou outras de acordo com o 

regulamento específico da acção em causa; 

4. A entrega das inscrições poderá ser efectuada pessoalmente na sede 

(Secretariado) da ENE, ou ser enviada via CTT ou email deste que com as 

respectivas assinaturas digitalizadas, até à data limite de inscrição. Em casos 

especiais a inscrição poderá ser efectuada no Centro de Formação que vai 

realizar a acção de formação; 

5. Em qualquer momento da análise da inscrição e durante todo o processo de 

selecção, a ENE poderá solicitar elementos adicionais de informação que 

considere necessários; 

6. Caso o número de candidatos à frequência de uma acção de formação exceda 

o número de vagas para a mesma, os candidatos serão seleccionados de 

acordo com critérios de selecção, com a seguinte ordem de prioridade: 

 Data de recepção das candidaturas; 

 Resultado das provas de admissão (quando as houver); 

 Data da recepção do pagamento da primeira fracção refrida no ponto 1, do 

Artigo seguinte. 

7. Os pré-requisitos especificios de cada curso são descriminados no programa do 

mesmo.  
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Artigo 28º 

Condições de Pagamento e Custos da Formação 

1. O pagamento da formação poderá ser regularizado em duas ou mais fracções, 

sendo o primeiro pagamento efectuado no acto da inscrição, o segundo no 

início da acção de formação e os restentes de acordo com o plano que for 

estabelecido para cada acção; 

2. Em caso de desistência, deve o formando informar, por escrito, a Direcção da 

ENE, sendo o valor da fracção da propina paga devolvido ao formando, no 

caso dessa desistência ocorrer com antecedência superior a 10 dias, e sendo 

devolvida a segunda fracção no caso da desistência ocorrer antes de iniciada a 

acção de formação; 

3. Em caso de cancelamento da acção de formação, será devolvido o valor já 

pago pelo formando; 

4. O Pagamento dos custos com alojamento e alimentação dos cavalos utilizados 

na formação e que são propriedade dos formandos, bem como os custos do 

alojamento e alimentação dos formandos, deverá ser efectuado pelos 

respectivos formandos directamente à entidade que fornece estes apoios; 

5. O montante dos custos descritos no número anterior serão fixados pelas 

entidades nele referidas, que informarão a ENE antes do início do prazo das 

inscrições. 

 

Artigo 29º 

Contrato de Formação 

1. O Contrato de Formação é um acordo celebrado entre a ENE e o Formando; 

2. O Contrato de Formação está sujeito a forma escrita e deverá ser assinado 

pelos representantes da ENE e pelo formando; 

3. O Contrato de Formação não gera nem titula relações de trabalho e caduca 

com a conclusão da acção de formação objecto do contrato. 
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Artigo 30º 

Direitos dos Formandos 

Nos termos do presente regulamento, o formando tem direito a: 

1. Frequentar a acção de formação de harmonia com o programa, metodologias e 

processos de trabalho definidos; 

2. Ser-lhe fornecido o material didactico pedagógico e documentação de apoio à 

formação; 

3. Obter gratuitamente, no final da formação, um certificado da frequência ou 

aproveitamento obtido, desde que concluida com aproveitamento; 

4. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo 

individual; 

5. Apresentar reclamação. 

 

Artigo 31º 

Deveres dos Formandos 

Constituem deveres gerais do Formando: 

1. Frequentar com assiduidade e pontualidade as actividades formativas; 

2. Tratar com urbanidade a entidade formadora, seus representantes, 

formadores, colegas e pessoal auxiliar; 

3. Cumprir as directivas emanadas pela ENE; 

4. Utilizar com cuidado os equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados, 

para efeitos de frequência da acção de formação, zelando pela boa 

conservação dos mesmos; 

5. Responsabilizar-se individualmente e/ou colectivamente por todo e qualquer 

prejuízo ocasionado, voluntariamente ou por negligência gravosa, 

nomeadamente em pessoas, equídeos, instalações, equipamentos ou outro 

material; 

6. Apresentar-se nas actividades formativas com atavio e aprumo, cuidando 

adequadamente do seu vestuário e do material que utiliza nas mesmas; 

7. Garantir a limpeza e tratamento dos cavalos que utiliza nas actividades 

formativas, de forma a apresentá-los sempre limpos e em condições de higiene 

e saúde adequados; 
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8. Responder nos prazos fixados aos inquéritos que lhe forem dirigidos; 

9. Informar a ENE sempre que houver alteração dos dados inicialmente 

fornecidos; 

10.  Abster-se da prática de todo e qualquer acto de que possa resultar prejuízo ou 

descrédito para a ENE; 

11. Cumprir os demais deveres emergentes do Contrato de Formação; 

12. Cumprir os pré-requisitos especificios de cada curso descriminados no 

respectivo programa, apresentando os cavalos próprios com o grau de ensino, 

capacidades motoras e condições de saúde que forem determinados no 

mesmo, sujeitando-se à avaliação das capacidades dos cavalos e à sua 

aceitação para serem utilizados no curso, pelo Coordenador da Acção pelo 

Equitador-Chefe.  

 

Artigo 32º 

Condições de Funcionamento 

1. O Horário e o cronograma da acção de formação é divulgado previamente no 

âmbito da divulgação da formação; 

2. Qualquer alteração ao horário ou cronograma é apresentado aos formandos 

com pelo menos 48 horas de antecedência, havendo lugar a negociação com o 

grupo de formação e formadores sempre que a nova proposta condicione 

algum dos participantes; 

3. Se, por necessidade da ENE, houver cancelamento ou interrupção de sessões 

de formação, essas serão recalendarizadas em calendário e horário a negociar 

com o colectivo dos participantes; 

4. A formação decorrerá nas instalações previamente divulgadas garantindo-se os 

equipamentos e recursos necessários. Qualquer equipamento ou recurso não 

previsto incluindo fotocópias, deverá ser solicitado pelo formador ou formandos 

pelo menos com 4 dias de antecedência; 

5. Em todas as acções de formação será construido o DTP, devendo ser 

cumpridos os seguintes requisitos: 

a. Tanto formadores como formandos devem assinar a folha de presenças; 

b. O formador deve preencher a ficha de sumários; 
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c. O formador deve incluir todos os recursos utilizados, assim como os 

produtos representativos da actividade dos formandos; 

d. Qualquer situação imprevista deve ser registada na ficha de ocorrências. 

 

Artigo 33º 

Assiduidade e Pontualidade 

É obrigatória a presença dos formandos em todas as actividades de formação, 

devendo o formando comparecer no local da formação, nos horários previamente 

estabelecidos, sendo a assiduidade registada em documento próprio. 

 

Artigo 34 

Faltas 

1. Para efeitos do presente Regulamento, a falta é entendida como a ausência do 

Formando durante uma sessão de formação; 

2. O limite máximo de faltas não poderá exceder 10% do número total dos 

tempos escolares atribuídos a qualquer disciplina, módulo ou actividade 

formativa, ainda que por motivo de doença ou acidente, sendo em qualquer 

caso o Contrato de Formação rescindido; 

3. Tendo em atenção o motivo ou motivos que originaram a ultrapassagem do 

limite das faltas pelo formando, poderá o Equitador-Chefe, a título excepcional 

e ouvido Coordenador da acção de formação e os respectivos formadores, 

autorizar a continuação de frequência da acção de formação, caso se entenda 

que o formando em causa tem condições para recuperar o atraso verificado, 

devendo tal decisão ficar registada em acta. 

 

Artigo 35º 

Regime de Reclamações 

1. As reclamações devem ser apresentadas por escrito à Direcção da ENE, 

através do Coordenador da Acção de Formação, ou enviadas para a Sede da 

ENE em casos excepcionais; 

2. O prazo para apresentação das reclamações é de 2 dias úteis após a data da 

ocorrência que originou a mesma; 
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3. A Direcção da ENE responderá por escrito no prazo máximo de 10 dias úteis, 

após parecer emitido pelo Coordenador da acção de formação, com o visto e 

parecer do Equitador-Chefe. 

 

Secção I 

Corpo Docente 

Subsecção I 

Constituição e natureza 

Artigo 36º 

Constituição 

O corpo docente é constituído por todos os formadores que ministram a formação 
na ENE. 

 

 

Artigo 37º 

Natureza 

Os formadores são individualidades detentoras de competências curriculares 

específicas, de acordo com os diplomas que regulamentam as habilitações para a 

docência de comprovada competência técnica e pedagógica. 

 

Artigo 38º 

Requisitos dos formadores 

Os formadores das actividades equestres federadas, devem ser sócios da ENE,  ter 

seguro desportivo actualizado e ter a cédula profissional em dia. 

 

Artigo 39º 

Processo de selecção dos formadores 

Os formadores são seleccionados de acordo com o Processo de Selecção e 

Recrutamento de Formadores da ENE, que define os requisitos de selecção, bem 

como os respectivos procedimentos para cada um dos cargos. 
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Subsecção II 

Direitos e deveres dos formadores 

 

Artigo 40º 

Direitos dos Formadores 

Os formadores da ENE gozam dos seguintes direitos: 

1. Como contrapartida dos serviços prestados, o formador será remunerado em 

função do número de horas de formação, excepto no caso dos formadores 

militares no activo, quando a acção de formação decorre em estabelecimentos 

militares, que estarão sujeitos aos regimes definidos pelos protocolos em vigor; 

2. Ser-lhes facultado pela ENE, o programa, os objectivos, o cronograma da 

acção a ministrar, bem como uma coordenação de cada acção e a supervisão 

do Equitador-Chefe; 

3.  Ser-lhes facultado pela ENE, o equipamento escolar e meios necessários para 

a boa prossecução da acção; 

4. Terão direito de utilização dos meios, suportes e materiais disponiveis na ENE 

para assegurar a preparação temática e pedagógica das intervenções; 

5.  Apresentar Reclamação. 

 

Artigo 41º 

Deveres dos Formadores 

Os formadores da ENE estão obrigados ao cumprimento dos seguintes deveres:  

1. Cumprir e fazer cumprir as determinações em vigor; 

2. Respeitar o horário e o cronograma da acção de formação; 

3. Leccionar as matérias de acordo com os conteúdos programáticos aprovados e 

a orientação da ENE através do Equitador-Chefe; 

4. Apresentar-se nas actividades formativas com atavio e aprumo, cuidando 

adequadamente do seu vestuário e do material que utiliza nas mesmas; 

5. Zelar pela conservação e adequada utilização das instalações e dos meios 

materiais postos à sua disposição para o exercício das funções docentes que 

lhes estão cometidas; 
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6. Desempenhar activa e exemplarmente as funções docentes em que foi 

investido; 

7. Garantir a eficiência e eficácia do ensino e formação; 

8. Manter actualizados os seus conhecimentos técnicos, pedagógicos e culturais; 

9. Em caso de falta ou impedimento, zelar pela sua substituição atempada por 

um formador cujas competências tecnico-pedagógicas sejam as adequadas; 

10. Participar nas reuniões solicitadas, quer por coordenadores, quer pelo 

Equitador-Chefe; 

11. Preencher atempadamente os inquéritos solicitados pela ENE; 

12. Zelar pelo correcto e atempado preenchimento dos inquéritos a distribuir aos 

formandos; 

13. Preencher atempadamente as folhas de sumários; 

14. Controlar a assiduidade dos formandos; 

15. Elaborar todo o processo de avaliação aos formandos, solicitado pela ENE; 

16. Abster-se da prática de todo e qualquer acto de que possa resultar prejuízo ou 

descrédito para a ENE. 

 

Subsecção III 

Coordenador da Acção de Formação 

 

Artigo 42º 

Natureza 

O Coordenador de Acção de Formação é um docente, nomeado pelo Equitador-

Chefe, para cada acção de formação, podendo acumular o cargo de coordenador 

com o de formador da respectiva acção de formação. 

Artigo 43º 

Competências 

Ao Coordenador de Acção de Formação compete a coordenação entre as várias 

componentes da formação, em estreita colaboração com o Equitador-Chefe, 

designadamente: 
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1. Acompanhar em permanência a evolução do aproveitamento dos formandos, 

propondo as medidas que considerar adequadas para o apoio e recuperação 

dos que evidenciarem maiores dificuldades de progressão no ensino; 

2. Acompanhar em permanência a execução da programação estabelecida, 

propondo as medidas correctivas adequadas a eventuais anomalias ou 

dificuldades verificadas; 

3. Manter estreita colaboração com os formadores das várias disciplinas ou 

módulos de forma a detectar e a prevenir eventuais problemas no 

desenvolvimento das diversas actividades formativas; 

4. Propor ao Equitador-Chefe a convocação de reuniões para apreciação do 

aproveitamento escolar dos formandos. 

 

Artigo 44º 

Atribuições 

São atribuições do Coordenador de Acção de Formação as seguintes: 

1. Garantir o ministério das disciplinas ou módulos da acção de formação, 

propondo a orientação pedagógica e as metodologias de ensino que considerar 

mais adequadas; 

2. Elaborar as propostas de alteração aos programas das disciplinas, em 

coordenação com os restantes formadores, de forma a garantir a actualização 

tecnico-pedagógica dos mesmos; 

3. Elaborar os relatórios que lhe forem determinados, no final de cada acção de 

formação; 

4. Coordenar a actividade dos meios humanos e materiais de forma a serem 

atingidos os objectivos de ensino e garantir a realização das demais tarefas 

inerentes à acção de formação; 

5. Identificar e apresentar os problemas no âmbito do pessoal, montadas, 

material e instalações que requeiram intervenção do local de formação em 

causa ou da ENE; 

6. Manter o Dossier Técnico Pedagógico devidamente actualizado; 

7. Zelar pela conservação e manutenção das instalações e outros bens afectos à 

acção de formação. 
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Artigo 45º 

Direitos do Coordenador 

São direitos do Coordenador da Acção de Formação, os seguintes: 

1. Como contrapartida dos serviços prestados será remunerado, em função do 

número de horas de formação e dos custos da sua deslocação, excepto no 

caso dos formadores militares no activo, quando a acção de formação decorre 

em estabelecimentos militares, que estarão sujeitos aos regimes definidos 

pelos protocolos em vigor; 

2. Utilizar suportes, meios, equipamentos e instalações da ENE, ou ao seu 

serviço,  para o bom desempenho das suas funções; 

3. Apresentar Reclamação. 

 

 

CAPÍTULO V 

Disposições diversas 

Artigo 46º 

Dúvidas ou omissões 

As dúvidas ou omissões que surjam na execução do presente Regulamento serão 

resolvidas pela Direcção da ENE, ouvido o Equitador-Chefe. 

 
 
 
 
 
 
Aprovado em   de        de 2012 

 
A Direcção 

 
 
 

Aprovado em reunião da Assembleia Geral, em xx de xxxx de xxxx  
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ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJECTO E NORMAS AP LICAVEIS 

 

Artigo 1º - Denominação e natureza 

 

A Escola Nacional de Equitação (ENE) é uma associação de direito privado e 

duração ilimitada, com fins culturais, sociais, formativos, não lucrativos, entre 

outros, para execução do processo de formação, dos recursos humanos, no 

desporto equestre e nas actividades relacionadas directamente com esse mesmo 

desporto. 

 

Artigo 2º - Sede social, instalações e funcionament o 

 

1. A ENE tem a sua sede social em Lisboa, no Largo Conde Barão, nº 34, 1º Dt, 

1200-118 Lisboa. 

2. Mediante deliberação da Direcção a sede social pode ser transferida para 

qualquer ponto do território nacional; 

3. Poderão ser criadas delegações ou locais de formação em qualquer ponto do 

território português, em instalações próprias, ou locadas, ou ainda por 

qualquer forma cedidas por terceiros, quer sejam sócios ou não, nos termos e 

condições constantes dos protocolos de cedência acordados. 

 

Artigo 3º - Objecto social 

 

O objecto social, tendo em conta o disposto no artigo 1º, consiste em: 

Um: Estudar, elaborar, promover e executar os programas e normas de formação, 

no âmbito do mercado do emprego, de profissionais de formação equestre de 

todas as disciplinas desportivas, artísticas e de lazer designadamente as 

destinadas à reabilitação de pessoas com dificuldades especiais, bem como a 

formação específica de agentes desportivos relacionados com esta actividade, e a 

dos agentes auxiliares da equitação, nomeadamente guias para o turismo 

equestre, desbastadores, tratadores, siderotécnicos e seleiros/correeiros. 



 

 

Dois : Estudar, elaborar, promover e controlar a execução dos programas e 

normas de formação de praticantes de todas as disciplinas equestres, em unidade 

de doutrina com a formação profissional de formadores, procedendo à 

classificação e fiscalização da acção formativa realizada nos centros de formação 

equestre integrados na rede nacional de centros federados, e em estreita 

cooperação com os organismos oficiais de tutela da actividade. 

Três : Promover a realização de eventos desportivos, artísticos e de lazer, a nível 

regional, nacional e internacional, tendo como objectivo a divulgação e incremento 

das diversas modalidades, a promoção da criação cavalar, e a implantação das 

disciplinas equestres ao nível do desenvolvimento turístico das regiões, em 

ambiente de conservação da natureza. 

 

Artigo 4º - Normas aplicáveis 

 

1. Em matéria de formação profissional, a ENE regula-se pelos diplomas que 

definem as condições para o exercício da actividade de formação de 

formadores inseridos no mercado de emprego, criando as condições 

legalmente estabelecidas para a sua acreditação como entidade formadora, de 

acordo com o sistema nacional de certificação profissional, através da 

homologação prévia dos conteúdos formativos e da certificação do seu corpo 

docente. 

2. Sendo uma instituição dedicada à formação de profissionais, agentes e 

praticantes na área da competição e do lazer, deverão subordinar-se 

igualmente aos diplomas legais, que definem o regime jurídico da formação 

desportiva, bem como o que define a relação desta com a actividade turística 

e a formação profissional dos seus agentes. 

3. O disposto nos números anteriores sofrerá as correcções e ajustamentos que 

decorrerem de eventuais alterações da legislação em vigor, designadamente 

da Lei nº 5/2007, de 16/01 - Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, 

mantendo contudo o estatuto de entidade nacional de formação profissional de 

formadores na área do desporto equestre, bem como entidade orientadora do 

ensino das diferentes disciplinas equestres ao nível de praticantes, 

assegurando, desse modo, a unidade de doutrina nacional. 

 

CAPÍTULO II – DOS ASSOCIADOS 



 

 

 

Artigo 5º - Categorias de associados 

 

1. Os Sócios Efectivos da ENE podem ter as seguintes categorias: 

1.1. Sócios Fundadores – São sócios fundadores as entidades públicas ou 

privadas, legalmente constituídas e no pleno uso dos seus direitos, que 

outorgaram a escritura pública de constituição da presente associação. 

§ único - Terão igualmente o estatuto dos sócios fundadores, todas as 

entidades públicas e privadas que, no prazo máximo de seis meses da 

escritura pública de constituição, foram admitidos como sócios pela 

associação. 

1.2. Sócios Colectivos – São sócios colectivos as entidades públicas ou 

privadas, ou sociedades unipessoais, no pleno gozo dos seus direitos, 

que desejem contribuir com o seu esforço e competência para o 

desenvolvimento da actividade da ENE. 

1.3. Sócios Individuais – São sócios individuais as pessoas singulares, no 

pleno gozo dos seus direitos cívicos e desportivos, que desejem 

participar no desenvolvimento da formação equestre, ou do hipismo em 

geral. 

2. Sócios Honorários – São sócios honorários as pessoas singulares ou 

colectivas, membros ou não da Associação, aos quais for concedida esta 

distinção por relevantes serviços prestados à ENE, devendo a sua nomeação 

ser efectuada pela Direcção e ratificada pela Assembleia-geral. Terão direito a 

participar nas reuniões da Assembleia-geral, sem direito a voto. 

 

Artigo 6º - Condições de admissão 

 

1. Os sócios colectivos são admitidos por candidatura própria a apresentar à 

Direcção, ou por convite desta. As candidaturas, após análise pela Direcção, 

poderão ser aceites provisoriamente por esta, mas carecem de ratificação pela 

Assembleia-geral de sócios, na primeira reunião que tiver lugar. 

2. Os sócios individuais serão admitidos pela Direcção, mediante iniciativa desta, 

ou mediante proposta subscrita por dois sócios efectivos. 

3. Não existe qualquer limite ao número de sócios, independentemente da 

categoria. 



 

 

 

Artigo 7º - Jóias 

 

1. Os sócios colectivos pagam uma jóia no valor de quinhentos euros, no acto da 

sua candidatura. 

2. Os individuais e os sócios honorários estão isentos do pagamento de jóia. 

3. As quantias pagas pelos candidatos a sócio, a título de jóia, serão devolvidas 

em singelo no caso da candidatura não ser aceite. 

 

Artigo 8º - Quotas e Votos 

 

1. O valor da quota anual será actualizado, nos termos estatutariamente previstos. 

2. O valor das quotas é o seguinte: 

d) Os sócios honorários estão isentos do pagamento de quota. 

 

Artigo 9º - Avaliação dos contributos não pecuniários 

 

A avaliação e quantificação dos pagamentos de carácter não pecuniário referidos 

nos artigos 7º e 8º dos estatutos deverá constar de proposta da iniciativa dos 

sócios e será determinada e fixada pela Direcção, carecendo de parecer favorável 

do Conselho Fiscal, conforme artigo 15º destes estatutos. 

b) Os sócios colectivos pagarão, anualmente, trezentos euros, a que 

correspondem trinta votos na Assembleia-geral. No ano da sua admissão, 

pagarão apenas o valor percentual, correspondente aos trimestres em falta 

para o términus daquele ano. Após a sua admissão, a sua quota vence-se 

no primeiro dia de Janeiro de cada ano. 

c) Os sócios individuais pagarão anualmente e no acto de admissão, a quantia 

de dez euros,  a  que corresponde um voto  na Assembleia-geral  de 

sócios. Após a sua admissão a sua quota vence-se no primeiro dia de 

Janeiro de cada ano. 

a) Os sócios fundadores pagam anualmente, a quantia de mil euros, a 

que correspondem cem votos  na  Assembleia-geral.  Por  protocolo  firmado 

entre a Direcção e o sócio, o valor da quota poderá ser pago em espécie 

mediante a prestação de serviços, ou cedência de património útil. A quota 

vence-se no dia 1 de Janeiro de cada ano civil.  



 

 

 

Artigo 10.º - Actualização de valores 

 

O valor das jóias e das quotas serão actualizadas anualmente, em Assembleia-

geral ordinária da Associação, sob proposta da Direcção. 

 

Artigo 11.º - Direitos e deveres dos sócios 

 

1. Direitos e deveres gerais 

a) São direitos gerais dos sócios: 

� Eleger e ser eleito para os corpos sociais; 

� Usufruir das regalias que a ENE atribui a cada classe de sócios; 

� Propor aos órgãos associativos as iniciativas ou formas de actuação 

que considere importantes e oportunas; 

� Possuir um certificado de sócio da ENE, com a respectiva categoria. 

b) São deveres gerais dos sócios: 

� Exercer as funções para que forem eleitos; 

� Respeitar os estatutos e cumprir as decisões da Direcção e da 

Assembleia-geral; 

� Contribuir para o prestígio da ENE; 

� Participar activamente nas suas actividades; 

� Satisfazer pontualmente a sua quotização, bem como pagar os débitos 

resultantes da sua actividade na ENE; 

2. Direitos e deveres específicos dos sócios efectivos: 

2.1. Dos sócios fundadores e colectivos: 

a) Propor em Assembleia-geral, expressamente convocada para o efeito, 

a nomeação do Director da ENE e, de acordo com este, dos restantes 

membros da Direcção, bem como as respectivas retribuições; 

b) Propor aos restantes sócios a destituição de membros da Direcção, 

antes de findo o prazo do seu mandato, mediante relatório 

devidamente fundamentado; 

c) Ouvida a Direcção e as demais estruturas técnicas executivas, 

aprovar a estrutura orgânica detalhada e os regulamentos internos da 

ENE, bem como a orientação estratégica das suas acções a nível 

nacional e internacional, designadamente quanto ao plano plurianual 



 

 

de desenvolvimento relativo ao período normal dum mandato dos 

órgãos sociais da Escola; 

d) Colaborar com a Direcção da ENE nas iniciativas de realização de 

eventos que prestigiem a mesma, onde ela possa auferir proveitos 

que assegurem a sua sustentabilidade; 

e) Apoiar a Direcção da ENE nos programas de divulgação e promoção 

da sua imagem, no país e no estrangeiro, concorrendo para o seu 

prestígio internacional, designadamente na cooperação com 

entidades congéneres de outros países. 

f) Propor a extinção da ENE. 

g) Agir como fomentadores da actividade da ENE; 

h) Negociarem com a Direcção da ENE as condições de prestação de 

serviços e a utilização de espaços, ou outros recursos, para o 

funcionamento da escola nas suas instalações, estabelecendo os 

protocolos necessários tendo em vista assegurar a continuidade do 

seu apoio na cedência de instalações e demais recursos, bem como 

na sua manutenção em boas condições de utilização; 

i) Em situações adequadas, assumirem funções de locais de formação 

da ENE mediante acordo protocolar com a Direcção da escola, 

mantendo, contudo, esses locais de formação, dependência técnica e 

pedagógica do correspondente sector da ENE; 

j) Acordarem com a Direcção da ENE, as iniciativas que julguem mais 

favoráveis ao desenvolvimento da actividade da escola, no âmbito do 

seu objecto social, sem prejuízo dos seus próprios objectivos e 

interesses; 

k) Apoiarem financeiramente a ENE tendo em vista a viabilidade da sua 

actividade na prossecução dos seus objectivos, acordando com a 

Direcção da mesma a recuperação progressiva dos apoios prestados 

sem comprometer a viabilidade da sua exploração; 

l) Terem prioridade na utilização dos serviços da ENE para os seus 

membros e associados; 

m) Tomarem iniciativas promotoras da actividade da ENE que, 

simultaneamente, promovam o seu próprio desenvolvimento, 

designadamente, na criação de novos espaços e outros recursos 

destinados à formação profissional, em eventos equestres 



 

 

dinamizadores desta actividade nas suas diversas disciplinas, quer na 

área da competição, quer na do lazer, quer na área do espectáculo; 

 

2.2. Dos sócios individuais 

a) Beneficiarem de condições especiais e prioridade como utilizadores dos 

serviços da ENE e nas instalações colocadas sob a sua gestão; 

b) Tendo condições para isso, negociarem com a Direcção da ENE a 

utilização de espaços e outros recursos para o funcionamento da escola 

nas suas instalações, estabelecendo os protocolos necessários tendo em 

vista assegurar a continuidade do seu apoio na cedência de instalações e 

demais recursos, bem como na sua manutenção em boas condições de 

utilização. 

 

Artigo 12.º - Exclusão e renúncia de sócios  

1. Exclusão de Sócios 

1.1 Poderá qualquer sócio ser excluído da ENE, caso se verifique qualquer 

uma das seguintes situações: 

a) Por decisão da Direcção quando, estando em mora no pagamento da 

sua quota e notificado para a regularização, não satisfaça a sua 

obrigação no prazo de trinta dias, contados da data da notificação; 

b) Por decisão da Direcção, quando o sócio, devido a procedimento 

incompatível com a sua qualidade de associado, ou por ter cometido 

falta grave, ou ainda por perturbar a boa administração da associação, 

conduza a tal medida, concedendo-se previamente ao interessado, 

um prazo de dez dias, para prestar as explicações que julgue 

convenientes para a sua justificação e defesa; 

1.2 Da decisão proferida na alínea b) da cláusula anterior cabe recurso com 

efeito suspensivo, para a Assembleia-geral, mediante requerimento 

fundamentado a apresentar à Direcção no prazo de trinta dias após a 

notificação da decisão. 

1.3. Reingresso 

Todo o sócio excluído pelos motivos referidos na alínea a) da cláusula 3.1 

poderá solicitar o seu regresso à situação de associado, em petição 

dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, desde que pague as 



 

 

quotas em dívida, acrescidas de todas aquelas entretanto vencidas, caso 

não tivesse deixado de ser sócio. 

2. Renúncia de Sócios 

O sócio que pretenda renunciar voluntariamente à sua condição de sócio, 

comunicará por escrito à Direcção da ENE a sua intenção, que produzirá 

efeitos 30 dias após a recepção da notificação. 

 

CAPÍTULO III – ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Artigo 13º - Designação 

 

São órgãos sociais da ENE: 

- Assembleia-geral 

- Conselho fiscal 

- Direcção 

 

 

 

 

 

Artigo 14º - Mandatos e Candidaturas 

 

1. A eleição dos órgãos sociais ocorrerá de quatro em quatro anos, em 

Assembleia-geral expressamente convocada para o efeito, entre as 

candidaturas apresentadas,. 

2. Todas as candidaturas, embora ligadas a sócios efectivos no pleno gozo dos 

seus direitos, serão individuais e apresentadas, ao presidente da mesa da 

Assembleia-geral, com uma antecedência mínima de trinta dias relativamente 

à data designada para a realização das eleições, conjuntamente com a 

declaração de aceitação dos candidatos, devidamente identificada. 

3. Cada uma das candidaturas terá que ser subscrita por um número não inferior 

ao número de sócios que representem um décimo do total de votos de todos 

os sócios da ENE. 

4. Poderão representar os vários órgãos sociais, pessoas singulares, mesmo que 

não pertençam a qualquer das categorias dos sócios, mas que terão, nesse 



 

 

caso, que integrar por qualquer forma, quaisquer das pessoas colectivas de 

direito público ou privado, que sejam sócias da ENE. 

5. Se durante qualquer mandato, se tornar necessário o preenchimento de 

qualquer vaga nos órgãos sociais da associação, será esse preenchimento 

efectuado mediante decisão unânime dos demais membros desse órgão, 

carecendo tal nomeação de confirmação da Assembleia-geral na primeira 

reunião que entretanto ocorrer, sendo válida apenas para o período que faltar 

para o termo do mandato em curso. 

 

Artigo 15º – Assembleia-geral 

 

1. A Assembleia-geral é o órgão máximo da ENE, sendo composta por todos os 

sócios no pleno gozo dos seus direitos devendo, no caso dos sócios 

fundadores e colectivos, fazer prova anual da sua existência legal até 31 de 

Dezembro de cada ano, sendo que o direito de voto só pode ser exercido 

pelos sócios com quotas em dia. 

2. Reúne de acordo com o estabelecido no Regulamento da ENE. 

 

Artigo 16º - Conselho fiscal 

 

1. O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais eleitos, sendo 

um deles, pelo menos, revisor oficial de contas, não remunerados, que não 

podem ter quaisquer outras funções directivas na ENE. 

2. O conselho fiscal tem as competências definidas na lei, e ainda as definidas no 

Artigo 9º do Regulamento da ENE. 

 

 

Artigo 17º - Direcção 

 

1. A Direcção é constituída pelo Director, pelo Subdirector de Planeamento, 

Marketing e Comunicação e pelo Subdirector Administrativo e Financeiro, 

eleitos por um mandato com a duração de quatro anos; 



 

 

2. A lista dos membros candidatos à Direcção deverá ser apresentada ao 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, acompanhada de um documento 

justificativo da mesma de onde constarão os curricula dos mesmos; 

3. Em caso de demissão de qualquer dos Subdirectores, o seu substituto será 

designado pelo Director, cuja nomeação será ractificada pela Assembleia-Geral, 

até ao final desse mandato; 

4. Em caso de demissão do Director, o Subdirector para o Planeamento, 

Marketing e Comunicação assumirá o cargo do Director até ser eleita nova lista 

até ao final do mandato interrompido, eleição esta que deve ter lugar no prazo 

máximo de dois meses após a demissão do Director; 

5. São competências e atribuições da Direcção, as definidas no Regulamento da 

ENE. 

 

CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 

Artigo 18º Constituição 

 

São órgãos técnico-pedagógicos os seguintes: 

a) O Conselho Superior Pedagógico, 

b) O Equitador-chefe, 

c) O Serviço de Qualidade, 

d) O Secretário Geral 

e) Os Assessores Técnicos 

f) O Corpo Docente  

1) Coordenadores de Acção de Formação, 

2) Formadores,  

3) Ajudantes e 

4) Auxiliares. 

§ Único: Os órgãos técnico-pedagógicos não constituem órgãos sociais da ENE e 

não estão sujeitos a eleição, nem tão pouco à duração dos mandatos 

estabelecidos para os órgãos sociais. 

 

Artigo 19º Conselho superior pedagógico 

 



 

 

1. O Conselho Superior Pedagógico, adiante simbolizado pela sigla CSP, é um 

órgão consultivo da Direcção, do Equitador-chefe e do chefe de serviço de 

qualidade, totalmente autónomo dos mesmos, cuja constituição é a definida no 

Regulamento da ENE.  

2. Tem como competências e atribuições as definidas pelo Regulamento da ENE. 

 

Artigo 20º - Equitador-chefe 

 

1. O Equitador-chefe deverá ser mestre de equitação, sendo o responsável 

máximo, perante a Direcção, por toda a área técnica e pedagógica. 

2. É contratado, sob proposta do CSP, pelo director da ENE. 

3. São atribuições do Equitador-chefe as definidas pelo Regulamento da ENE.  

 

Artigo 21º - Serviço de Qualidade 

 

1. O Serviço de Qualidade é um órgão independente do sistema de formação, e 

portanto na dependência directa da Direcção da ENE, que tem a faculdade de 

gerir e garantir a aplicação do sistema de avaliação, servindo de garante 

fundamental da qualidade da ENE, assegurando o apoio constante às revisões 

periódicas da organização e do desempenho dos seus vários órgãos. 
2. A sua constituição e atribuições são as definidas no Regulamento da ENE.  

 

 

Artigo 22º - Secretário Geral 

 

O Secretário Geral é um técnico da área da formação profissional e das ciências 

da educação, cujas competências são as definidas no Regulamento da ENE. 

 

Artigo 23º - Assessores Técnicos 

 

Os assessores técnicos são colaboradores que podem ser nomeados e 

contratados pela Direcção, sob proposta do Equitador-chefe, do Chefe do Serviço 

de Qualidade e pelo Coordenador do CSP para apoio dos mesmos nas áreas 

técnicas à sua responsabilidade, constituindo-se como prestadores de serviços 



 

 

especializados, tanto na área equestre como nos serviços de controlo de 

qualidade. 

 

Artigo 24º - Corpo Docente 

 
O corpo docente é constituído por todos os formadores que ministram a formação na ENE, detentores de competências 

curriculares específicas, de acordo com os diplomas que regulamentam as habilitações para a docência de comprovada 

competência técnica e pedagógica, cujos requisitos, processo de selecção, direitos e deveres, são os definidos no 

Regulamento da ENE. 

 

 

 

 

 

 

Artigo 25º - Coordenador da Acção de Formação 

 

O Coordenador de Acção de Formação é um docente, nomeado pelo Equitador-chefe, para cada acção de formação, cujas 

competências, atribuições e direitos são os constantes no Regulamento da ENE. 

 

 

 

CAPÍTULO V – PATRIMÓNIO E CUSTOS 

 

Artigo 26º - Património 

 

1. O património da ENE é constituído pelas suas receitas próprias e por todos os 

bens e direitos por ela adquiridos a título oneroso ou gratuito. 

2. Constituem receitas da ENE: 

a) As jóias e quotas pagas pelos sócios; 

b) As doações, subsídios, patrocínios ou legados recebidos de entidades 

públicas e privadas; 

c) As propinas e inscrições provenientes de acções ou eventos promovidos ou 

desenvolvidos pela ENE, ou sob a sua responsabilidade; 

d) Quaisquer outros proveitos resultantes da exploração dos recursos 

administrados pela ENE no âmbito do seu objecto social. 



 

 

 

Artigo 27º - Custos de investimento 

 

São custos de investimento da ENE todas as despesas resultantes da exploração 

dos recursos administrados pela ENE no âmbito da prossecução do seu objecto 

social. 

 

Artigo 28º - Custos de exploração 

 

1. Parte dos custos de investimento destinados à aquisição de bens poderão ser 

substituídos por custos de exploração decorrentes de alugueres feitos aos 

sócios colectivos, situação que resulta da filosofia de funcionamento adoptada, 

baseada na descentralização geográfica das acções por locais de formação 

regionais. 

2. Tratando-se de uma associação cultural e desportiva sem fins lucrativos, as 

diferenças entre as receitas e os custos, após estabelecidas as reservas 

destinadas ao fundo de maneio, constituirão obrigatoriamente um fundo de 

investimento destinado a, por qualquer forma, incrementar o desenvolvimento 

do desporto equestre, cuja criação seja deliberada em Assembleia-geral, sob 

proposta da Direcção. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 29º - Dissolução e liquidação 

 

1. A ENE poderá dissolver-se por deliberação tomada em Assembleia-geral, 

convocada expressamente para o efeito. Essa deliberação carece de uma 

maioria de quatro/quintos do número total dos associados. 

2. Deliberada validamente a dissolução da associação e uma vez regularizado o 

passivo, o saldo remanescente, caso exista, será doado a uma ou mais 

instituições ou entidades sem fins lucrativos, a designar por maioria qualificada 

de 75% da Assembleia-geral. 

 

Lisboa, 26 de Março de 2012 
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PLANO ESTRAGÉGICO DE INTERVENÇÃO 

 

1. Introdução 

1.1 A Escola Nacional de Equitação continua a ser a entidade que garante a 

necessária formação de formadores, de treinadores, de agentes e de técnicos, 

bem como de auxiliares, isto é, dos profissionais que sustentam a prática da 

equitação e do próprio desporto equestre, para que os praticantes possam 

adquirir as condições necessárias à prática da equitação, quer esta esteja 

vocacionada para a competição, para o lazer, para a arte/espectáculo, ou para 

a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. 

 

1.2 A ENE desenvolveu uma filosofia de funcionamento baseada, por um lado, na 

deslocalização dos locais de formação espalhados pelo território nacional, 

aproveitando as melhores instalações e condições de formação já existentes 

em Centros Hípicos, que desta forma também se ajuda a rentabilizar, mas 

levando a Escola aos alunos em vez de os concentrar geograficamente, 

obrigando a deslocações e estadas dispendiosas. E por outro lado, o 

fraccionamento nos períodos de formação, alternando tempos curtos de 

formação intensiva nos Locais de Formação, com formação em ambiente de 

trabalho mais prolongados, onde realizam o chamado “trabalho de casa” mas 

permitindo que se mantenham e labutem diariamente nos locais de sustento. 

 

1.3 Fruto das alterações introduzidas pelo então IDP, decorrentes da 

implementação do novo Programa Nacional de Formação de Treinadores, 

durante o ano de 2011 não foram iniciados novos cursos de formação de 

formadores de equitação, tendo sido autorizada apenas a conclusão dos 

cursos já iniciados antes de Janeiro de 2011. Tivemos 183 alunos. No que 

respeita à sua distribuição por disciplinas, o predomínio é claramente da 

Equitação Geral (3 disciplinas Olímpicas), de onde sai a maioria dos 

Responsáveis Técnicos de Centros Hípicos. No ano de 2011 a ENE formou 76 

candidatos em Equitação Geral, 50 em Equitação Terapêutica e teve 51 

noutras acções de formação de diversas áreas. 
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1.4 A ENE assume hoje um papel destacado de líder em Portugal na formação 

profissional dos recursos humanos ligados à prática equestre, através dos seus 

quase 40 Locais de Formação que dirige e coordena técnica e 

pedagogicamente. 

 

2. Objectivos Estratégicos 

Para o ano de 2011 a ENE identifica os seguintes objectivos estratégicos : 

 

2.1 Sistema de Avaliação da ENE 

A descentralização e o inerente distanciamento físico dos locais de 

formação obrigam a uma avaliação formativa de grande acuidade, que 

importa continuar a desenvolver, procurando não só a garantia da qualidade 

da formação, mas também a excelência na actualização constante das 

necessidades de formação, seja nos conteúdos programáticos, seja no 

desenvolvimento de novas ofertas formativas. 

 

Este desiderato obrigará a Escola a diversificar os seus objectivos de 

avaliação, bem como a alargar o universo de alvos para recolha de dados 

que possibilitem cumprir aqueles objectivos. 

 

Pretende também a ENE avaliar outros processos e sistemas, tais como a 

gestão de recursos humanos, a gestão de recursos materiais e a gestão de 

recursos financeiros, processos estes interligados e determinantemente 

influenciadores do último, que se tornou, no contexto actual, de grande 

preocupação para a Escola. 

 

 

2.2 Conteúdos Programáticos dos Cursos de Equitação  Geral 

É fundamental para a ENE e para Portugal que os cursos de Equitação 

Geral que ministra sejam reconhecidos em simultâneo por três entidades 

essenciais à garantia da transversalidade da qualificação dos seus 

formandos. São elas o Instituto do Desporto de Portugal (IDP) (através da 

Federação Equestre Portuguesa), o International Group for Equestrian 

Qualification (IGEQ) e, se possível, a Agência Nacional para a Qualificação 

(ANQ) 
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Se os cursos ministrados pela ENE têm obedecido a critérios rigorosos de 

exigência, alinhados com todos os países aderentes ao IGEQ, nos quais se 

incluem praticamente todos os países europeus, com a implementação do 

Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) importa garantir 

que o IDP venha a adoptar referenciais de formação que concorram para 

que os níveis de competências se mantenham, pois caso tal não venha a 

acontecer, ficará o nosso país isolado do resto da Europa em matéria de 

qualificação dos seus profissionais e formadores equestres. 

 

Será pois, estratégia da ENE, o desenvolvimento de esforços junto das 

instâncias atrás referidas, para se retomar o mais brevemente possível, a 

formação de formadores de equitação geral, dentro dos critérios mínimos de 

qualidade e exigência de um país moderno e que se quer na vanguarda do 

mundo equestre. 

 

 

2.3 Conteúdos Programáticos dos Cursos de Equitação  Tradicional 

Portuguesa 

A avaliação de necessidades tem dado indicadores de um aumento do 

interesse por esta modalidade, não só de praticantes nacionais mas cada 

vez mais de praticantes internacionais. 

É pois um objectivo estratégico desta Escola dar resposta à necessidade de 

enquadramento doutrinário e técnico de docentes e praticantes, com as 

repercussões culturais, económicas e turísticas que terão a médio prazo, 

nomeadamente para o desenvolvimento da criação cavalar portuguesa e 

pelo impacto que este tipo de equitação, genuinamente portuguesa, já tem 

em todo o mundo. 

 

2.4 Conteúdos Programáticos dos Cursos de Equitação  Terapêutica 

Tendo em vista os extraordinários resultados obtidos, em Portugal e em todo 

o mundo na reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, que utilizam 

o cavalo como instrumento reabilitador, continuar os trabalhos de 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos dos cursos de equitação 

terapêutica, tendo em conta a experiência adquirida nos últimos anos, 
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respondendo às solicitações crescentes do respectivo público-alvo, com 

aumento da capacidade formativa e da oferta nesta área, o que implica 

aprofundamento técnico dos respectivos conteúdos de formação, e o 

crescente aumento da exigência na formação de técnicos e auxiliares para 

assegurar a eficácia necessária. 

 

2.5 Conteúdos Programáticos dos Cursos de Equitação  Plena Natureza 

Continua-se a verificar a necessidade de melhorar a estrutura de formação 

de técnicos e juízes na disciplina de equitação de plena natureza (turismo 

equestre) com a finalidade de melhor adaptar o esforço formativo às 

necessidades reais do mercado, tendo em conta, não apenas a área da 

competição (TREC – Técnicas de Randonnée Equestre de Competição), 

mas também a actividade ligada directamente ao “randonnée”, que se 

prende com a economia do desporto de natureza, isto é, com a 

agropecuária resultante do desenvolvimento dos produtos equinos 

nacionais, bem como com a promoção do turismo no nosso espaço 

nacional. 

No próximo ano será prioridade avançar com os conteúdos programáticos 

do Curso de Guia de Turismo Equestre que já há muito tempo anda a ser 

desenhado. 

 

 

2.6 Técnicos de Maneio Equestre 

Aproveitando o referencial de formação de Tratador/Desbastador constante 

no Catálogo Nacional de Qualificações, a ENE pretende qualificar e certificar 

os profissionais que desempenhem ou pretendam vir a desempenhar cargos 

em Centros Hípicos, Coudelarias ou outras entidades, através de um 

Programa de Curso onde estão inseridas algumas das UFCD daquele 

Catálogo, obtendo assim, os formandos, uma certificação nacional conferida 

não só pela ENE, mas também pela ANQEP. 

 

2.7 Técnicos de Siderotecnia 

Com a finalidade de colmatar uma lacuna no âmbito da formação, 

qualificação e certificação a nível nacional de um vasto conjunto de 

profissionais que garantem a ferração dos equinos que são utilizados no 
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nosso país, pretende a ENE organizar cursos destinados a estes 

profissionais, que já detenham alguma experiência, e que pretendam 

aumentar o seu leque de competências, bem como vê-las reconhecidas e 

certificadas. 

Para além disso, dando resposta a uma cada vez maior procura de 

equitadores, gestores de Centros Hípicos, de Coudelarias, Escolas de 

Equitação e outros, que tendo os seus cavalos a trabalhar em pisos suaves, 

como picadeiros cobertos ou ao ar livre, pretendem reduzir custos, não 

ferrando os cavalos, mas arranjando os cascos de forma eficiente que 

garanta uma utilização do cavalo sem prejuízo para o mesmo ou para os 

objectivos pretendidos, pretende a ENE desenvolver Workshops em todo o 

território nacional, abertos a quem pretenda aprender as técnicas 

necessárias. 

  

2.8 Educação e Formação de Adultos 

Aproveitando a já consolidada dinâmica, experiência e competências no 

âmbito da formação, pretende-se a ENE aplicar estas valências em novos 

projectos no âmbito de outras acções de Formação Profissional e EFA que 

contamos desenvolver logo no início de 2012. Vamos ainda incrementar, 

com os nossos pólos de formação, projectos de parceria que permitam 

implementar acções inovadoras e promotoras da formação no mundo 

equestre 

 

2.9 Acções de Formação de Siderotecnia 

Constatando a grande procura por parte de cavaleiros, proprietários e 

gestores de Centros Hípicos e Coudelarias, de competências no âmbito do 

“arranjo” de cascos, com vista à utilização dos cavalos sem ferraduras, e 

sendo esta já uma prática comum em muitos pontos do país e no 

estrangeiro, com as vantagens economicistas e outras que a justificam, 

pretende a ENE organizar workshops que cubram a vasta área do nosso 

território. 

E ainda, com vista à especialização, actualização de competências e a 

devida certificação, pretende a ENE organizar cursos de siderotecnia 

destinados a profissionais que já exerçam há algum tempo, e pretendam 

aproveitar esta oportunidade.  
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3. Estratégia de Desenvolvimento 
3.1 Princípios orientadores 

Tendo em conta os Objectivos Estratégicos indicados no ponto 2., as medidas 

genéricas que se impõem, são as seguintes: 

3.1.1 Através dos Serviços de Qualidade,  ajustar os processos de avaliação 

aos objectivos descritos em 2.2, e implementar as medidas correctivas 

definidas pela Direcção, com participação activa de todos os agentes 

envolvidos, de forma a encontrar soluções e motivações para as 

mudanças que se considerarem necessárias; 

 

3.1.2 Também através dos Serviços de Qualidade, proceder ao levantamento 

das necessidades de formação, inquirindo o maior número possível de 

Centros Hípicos, Escolas de Equitação e outros agentes de formação e 

de actividade equestre, sobre as necessidades de formação dos seus 

colaboradores, bem como dos seus utentes/clientes; 

 

3.1.3 Garantir a estreita ligação ao IGEQ, através da Equestrian Educational 

Network (EEN), procurando o acordo entre as directrizes daquele Grupo 

e o desenvolvimento dos referenciais para a formação de formadores de 

equitação geral, a integrar no Programa Nacional de Formação de 

Treinadores, a homologar pelo IDP; 

 

3.1.4 Criar condições para a realização dos programas formativos (conteúdos 

programáticos) dos cursos da disciplina de Equitação de Tradição 

Portuguesa , procurando recuperar as ligações iniciadas com a Escola 

Portuguesa de Arte Equestre – Fundação Alter Real e as associações 

promocionais em França, com o sócio Institut du Cheval et de l’Équitation 

Portugaise, que procurou encontrar na ENE o apoio necessário ao 

desenvolvimento desta disciplina, genuinamente portuguesa, na Europa; 

 

3.1.5 Desenvolver parcerias com cercis, escolas de educação especial e 

associações dedicadas à área da saúde  e da reabilitação de pessoas 

portadoras de deficiência , estabelecendo parcerias e trabalhos de 

cooperação, que possam trazer maior valia qualitativa à a acção da ENE 

nesta disciplina. Aprofundar e desenvolver os estudos já iniciados ao 
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nível dos especialistas dos grupos de trabalho do Conselho Superior 

Pedagógico (CSP), que visam extrair ensinamentos da experiência dos 

últimos anos, para prosseguirem os trabalhos de reformulação dos cursos 

de Auxiliares, Técnicos e Docentes de Equitação Terapêutica; 

 

3.1.6 Continuar a manter uma estreita relação com a Associação Nacional de 

Turismo Equestre (ANTE) e com a Direcção Geral de Turismo, no sentido 

de uma maior promoção das iniciativas de exploração dos recursos que o 

país detém para o Turismo Equestre, e de formação para os técnicos de 

Equitação de Plena natureza. 

 

3.2 Recursos Humanos 

No ano de 2012 pretende-se aumentar o corpo nuclear de colaboradores 

internos. Isto significa: 

Aumentar a bolsa de docentes com as competências necessárias à 

monitorização dos nossos cursos e ao sistema de avaliação. 

 

Assim, a nossa equipa deverá ser constituída por: 

1 Director;  

2 Subdirectores (Equitador-Chefe);  

1 Adjunta de Direcção (responsável interna de formação);  

1 Secretária;  

1 Chefe dos Serviços de Qualidade; 

1 Adjunto do Chefe dos Serviços de Qualidade;  

2 Assessores;  

1 Coordenador do CSP e 10 a 20 Conselheiros do CSP;  

30 a 40 Formadores do Corpo Docente. (Admitem-se algumas acumulações, 

nomeadamente de membros do CSP e Assessores com docentes e juízes 

avaliadores. 

 

3.3 Recursos Materiais e Pedagógicos 

Através do Equitador-Chefe que, em coordenação com o Chefe do Serviço de 

Qualidade e com o CSP, é responsável pela criação e aperfeiçoamento dos 

suportes didácticos (técnicos e pedagógicos) para cada disciplina e para cada 

nível: 
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3.3.1 Completar os textos de apoio para os vários cursos ministrados pela 

ENE, através do CSP, nomeadamente no que respeita às disciplinas de 

Marketing, Organização de Eventos e Cartografia e Orientação; 

 

3.3.2 Através do CSP, analisar a publicação “A Equitação Elementar a caminho 

da Complementar”, da autoria do Cor Joaquim Arnaut Pombeiro, para 

aprovação como manual de apoio aos cursos ministrados pela ENE. 

 

3.4 Colaboração com Entidades Externas 

3.4.1 A Escola funciona em rede geográfica, onde os chamados Locais de 

Formação se instalam na própria rede de sócios da ENE com 

capacidade, nas suas instalações, de oferecerem as condições materiais 

necessárias ao funcionamento das acções de formação, sempre sob a 

orientação e direcção técnica e pedagógica da Escola. Esperamos, no 

entanto, conseguir, através de uma maior divulgação, abrir o leque dos 

nossos Locais de Formação, de forma a cobrir a periferia; 

 

3.4.2 Continuar a colaborar estreitamente com a Educational Equestrian 

Network (EEN), contribuindo para a uniformização da formação equestre 

na Europa e para o desenvolvimento dos projectos que foram definidos 

como prioritários, no último Meeting ocorrido em Novembro passado, em 

Mafra; 

 

3.4.3 Procurar estabelecer uma ligação informal com o IGEQ, através da EEN 

da qual a ENE é membro, para a consecução dos objectivos descritos em 

2.2 e em 3.1.2; 

 

3.4.4 Continuar a colaborar com outras instituições que ajudem a ENE a 

promover o seu nome e a actividade equestre em Portugal, como foi o 

caso da parceria que levou à reedição do filme, agora em DVD, “Filhos do 

Vento”. 
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3.5 Sistema de Informação 

Numa organização como a ENE, cuja filosofia de funcionamento se baseia na 

deslocalização da sua actividade formativa e por um corpo docente, que se 

deseja competente, informado e devidamente doutrinado, a eficiência e a 

eficácia da sua actividade, está, consequentemente, dependente da estrutura e 

bom funcionamento do Sistema de Informação, que deverá: 

 

3.5.1 Procurar a divulgação de uma imagem da ENE que a prestigie no 

mercado e que torne transparente, para o exterior, as vantagens da sua 

actividade no meio hípico nacional e internacional, divulgando a 

qualidade dos serviços prestados; 

 

3.5.2 Manter o nosso página Web Site devidamente actualizado e dinâmico, 

procurando darmo-nos a conhecer e divulgar as inúmeras actividades e 

os seus resultados; 

 

3.5.3  Editar com maior assiduidade a nossa newsletter, como complemento da 

informação contida no Web Site. 

 

4. Selecção e Fundamentação das Áreas Específicas d e Formação 

4.1 Formadores/Treinadores de Equitação Geral 

4.1.1 Continua a aguardar-se que o IDP sancione as propostas a apresentar 

pela FEP para a formação de formadores de equitação geral, 

futuramente designados como treinadores, de acordo com o PNFT, 

para se poder retomar a formação interrompida por imposição do IDP, 

a partir de 2011, uma vez que o mercado exige a qualificação de 

formadores/treinadores que ocupem os vários cargos existentes nos 

vários centros hípicos em actividade, para que se assegure a 

necessária qualidade de oferta; 

4.1.2 Completar as acções de formação de equitação geral iniciadas antes 

de 2011, e que se encontram ao abrigo do regime transitório definido 

pelo IDP. 
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4.2 Equitação Terapêutica 

Desenvolver acções de formação no âmbito das três profissões, que 

constituem a Equipa de Reabilitação de pessoas portadoras de deficiência: 

� Docentes de Equitação Terapêutica 

� Técnicos de Saúde e Educação em Equitação Terapêutica 

� Auxiliares de Equitação Terapêutica 

e no âmbito da competição destinada a praticantes com menor grau de 

deficiência e maiores conhecimentos equestres, na formação de 

Treinadores de Dressage Adaptada, verificando-se ainda que se recorre 

muito a técnicas de equitação terapêutica sem pessoal devidamente 

qualificado para o fazer. 

 

4.3 Equitação de Plena Natureza 

4.3.1 Dinamizar a realização de acções de formação de Equitação de 

Plena Natureza, procurando desenvolver uma maior cooperação com 

a ANTE e a Direcção Geral de Turismo para apoio à criação de 

oportunidades no âmbito do Turismo Equestre; 

4.3.2 Dinamizar a realização de acções de formação juízes de TREC para 

apoio às competições, tendo em conta que o próximo campeonato do 

mundo irá ser realizado em Mafra, em Setembro do corrente ano, e 

que serão necessários diversos apoios no que toca a recursos 

humanos. 

  

4.4 Siderotecnia 

Efectuar o levantamento de Referenciais de Formação para workshops de 

desbaste de cascos com vista à utilização dos cavalos sem ferraduras e 

cursos de especialização de siderotecnia direccionados para profissionais 

com alguma experiência, por forma a dar resposta a elevada procura de 

qualificação e certificação nesta área profissional. 

 

 

4.5 Outras Áreas Específicas de Actuação 

4.4.1 Colaborar com outras entidades formadoras e planear e conduzir 

acções de formação no âmbito de cursos EFA e de Formação 

Profissional a que a ENE se candidatou, nas localidades de Leiria, 



 

 13 de 16 

Alcaria/Porto de Mós, Matosinhos e Cabanas de Viriato/Viseu, 

nomeadamente: 

� EFA: Técnico de Geriatria e Técnico de Acção Médica 

� Formação Profissional: 2 cursos de Técnico de Equitação 

Terapêutica, 9 cursos de Auxiliar de Equitação Terapêutica e 14 

workshops. 

4.4.2 Realizar um Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, 

destinado essencialmente a qualificar e certificar colaboradores da ENE. 

 

 

5. Projectos a Desenvolver 

5.1 Manutenção da Acreditação   

Objectivo: Manter os níveis de qualidade do sistema de formação de acordo 

com os requisitos definidos pela DGERT. 

Prazo de realização: Durante todo o ano 

Meta a atingir: rever sistematicamente todos os processos do sistema de 

formação e implementar as medidas correctivas que concorram para o 

cumprimento dos requisitos definidos pela DGERT. 

 

5.2 Diagnóstico de Necessidades 

Objectivo: Implementar o projecto metodológico proposto. 

Prazo de realização: Durante o primeiro trimestre. 

Meta a atingir: aferir o Plano de Formação de acordo com as necessidades 

levantadas.  

 
5.3 Homologação de Cursos 

Objectivo: consecução dos da elaboração e homologação dos conteúdos 

programáticos referidos em 2. 

Prazo de realização: Durante todo o ano 

Meta a atingir: a qualificação e certificação por entidades devidamente 

acreditadas de todos os cursos a ministrar pela ENE. 
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5.4 Implementação do Plano de Formação 

Objectivo: Realizar as acções de formação previstas no Plano de Formação, 

garantindo a qualidade da formação ministrada para a consecução plena dos 

objectivos de formação 

Prazo de realização: Durante todo o ano 

Meta a atingir: Realizar os cursos constantes no Plano de Formação Previsto, 

que se espelham no seguinte quadro: 

 

 Acções de formação/Cursos  

1 11º Curso de Auxiliar de Equitação Terapêutica - Alcaria 

2 12º Curso de Auxiliar de Equitação Terapêutica - Alcaria 

3 Curso de Docente de Equitação Terapêutica (Alcaria) 

4 4º Módulo do 4º Curso de Técnicos de S. e Ed em Equitação Terapêutica  

5 Exame do 4º Curso de Técnicos de S. e Ed em Equitação Terapêutica  

6 5º Curso de Técnicos de S. e Ed em Equitação Terapêutica  

7 4º Módulo do 4º Curso de Técnicos de S. e Ed em Equitação Terapêutica  

8 Curso de Ajudante de Monitor de Equitação Geral (Grau I) - Bairrada 

9 Curso de Ajudante de Monitor de Equitação Geral (Grau I)- Alorna 

10 Curso de Monitor de Equitação Geral (Grau II) - Alorna/Bairrada 

11 Curso de Instrutor de Equitação Geral (Grau III) - Alorna/Bairrada 

12 Exame Extensivo de Ajudante de Monitor de Equitação Geral - Abrantes 

13 Exame Extensivo de Monitor de Equitação Geral -Abrantes 

14 Exame Extensivo de Ajudante de Monitor de Equitação Geral - Alter 

15 Exame Extensivo de Monitor de Equitação Geral - Alter 

16 Exame Extensivo de Ajudante de Monitor de Equitação Geral - Elvas 

17 Exame Extensivo de Monitor de Equitação Geral - Elvas 

18 Curso EFA – Curso de Tratador/Desbastador (Alcaria) 

19 Curso EFA – Curso de ATE (Alcaria) 

20 Curso de Gestão e Marketing de Centros Hípicos 

21 Curso de Secretariado/ Atendimento ao Público 

22 Curso de Introdução às TIC 

23 Curso de Word 

24 Curso de Excel – Nível I e II 

25 Curso de Powerpoint 

26 Curso sobre Internet e Correio Electrónico 

27 Curso de Dinamização de Grupos 

28 Curso de Inglês – Iniciação, Continuação e Técnico 
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29 Curso de Técnico de Maneio Equestre - Golegã 

30 Curso de Técnico de Ferração 

31 Workshop de Arranjo de Cascos para Trabalho sem Ferraduras 

 

5.5 Processo de Avaliação da ENE 

Objectivos:  Medir a aprendizagem, verificar a correcta determinação e 

construção dos objectivos da formação, determinar os erros a corrigir, bem 

como as disfunções da própria ENE face aos objectivos estratégicos. 

Prazo de realização: Durante todo o ano 

Meta a atingir: Melhoria de todas as acções de formação realizadas pela ENE. 

Melhoria da estrutura orgânica e funcional da ENE 

 

6. Estrutura de Financiamento 

6.1 A Escola Nacional de Equitação é financiada pelas jóias e quotas anuais 

pagas pelos seus sócios fundadores, colectivos e individuais, bem como 

pelas propinas pagas pelos formandos, o que deixou de ser suficiente para a 

manutenção da sua sustentabilidade. 

6.2 É imperioso poder aumentar as receitas de exploração, que devem cobrir, 

com margem suficiente, os custos correntes. Esse aumento de receitas passa 

pelo próprio crescimento com simultâneo aumento de produtividade. 

6.3 Desta forma, a melhoria da situação económica e financeira da ENE consiste:  

6.3.1 Na elaboração de estudos de rentabilidade directa de cada acção de 

formação, tendo em vista a necessidade de obtenção de resultados de 

exploração que possibilitem a aplicação de um plano de investimentos 

necessários ao desenvolvimento da formação, e que se traduza no 

ajustamento das propinas a pagar pelos formandos, face aos custos 

reais das acções; 

6.3.2 No alargamento da actividade da ENE a outras áreas de acção, como 

as que já foram objecto de candidatura para financiamento do QREN, 

aumentando significativamente o número de acções de formação a 

realizar, de forma a fazer face ao interregno imposto pelo IDP na 

formação de formadores/treinadores de equitação geral. 
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Lisboa, 15 de Janeiro de 2012 

 

 

Pela ENE 

 

 

 

Manuel Teles Grilo 

Director 

 

 

 





 

Largo Conde Barão, 34 – 1ºDto . 1200-201 Lisboa – Portugal 

Tel. (+351) 21 397 66 44  .  Fax (+351) 21 397 66 44 . direccao@ene.pt 

 
REUNIÃO 09Mai12 – 10H00 

 

PRESENÇAS: 

- 

- 

- 

- 

AGENDA: 

 

1. Tarefas Acreditação  

- Plano de homologação – discutir e aprovar 

- Relatório final de avaliação da formação – discutir e aprovar 

2. Cursos 

- EFA’s e UFCD’s – ponto de situação 

- Técnico de maneio equestre – aprovação e divulgação 

- Técnico de ferração/Workshop “Arranjo de Cascos” –  ponto de situação – e-mail Cor: Veloso -   

propina 

- Turismo Equestre – referenciais + Assoc. Profiss. Turismo de Portugal+ aguardar reunião TCor Camacho 

- ESA Coimbra – ponto de situação 

- ESA Évora – assinar protocolo, data 

- Curso Aux. Equit. Terap. – Luso Equestre (propina e formadores) 

3. CTD’s – alunos que não têm a formação completa vs FEP 

- Relação de alunos, situação e confirmação com LF’s – enviar IDP, c/c FEP (30 de Abril - ?) 

4. Desporto Escolar  

- Assunto para a reunião com a Direção Geral de Educação? 

5. Assuntos pendentes: 

- Congresso da Ordem dos Psicólogos 

- Parceria EPAP – reunião 6ª feira, 11Mai12, 14H30 

- Projeto Winhouses – plano de pagamentos e protocolo 

- Protocolo – Filhos do Vento 

- Deslocações PCC 

- Site IPDJ 

- Quotas sócios – e-mail e atualizar excel 

- III Encontro de Equit. Terap. de Vila Real 

- Faturação novos sócios 

6. Exposição ao Ministro Miguel Relvas: 

- Preparar as reuniões com a Dir. Geral do Ensino e ANQEP 

7. EEN 

- Email- Paivi Laine (29Mar12) – selecionar 2 ou 3 alunos durante os exames? Vão sair! 

8. Próxima reunião 

– Marcar data e hora 
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1. Enquadramento 

 

 
O levantamento das necessidades formativas, realizado pela ENE tem em consideração 

os princípios de que a formação deve responder às necessidades específicas do 

desenvolvimento da área equestre. Este diagnóstico de necessidades tem como objectivo 

melhorar a nossa oferta ao nível da formação profissional, para que se consiga suprimir 

as lacunas existentes dos formandos, potenciais formandos, formadores e centros 

hípicos. 

 

Desta forma, considerando as especificidades do sector equestre, a formação 

profissional assume uma importância estratégica na divulgação e acessibilidade da área. 

 

Neste sentido, o presente relatório apresenta os resultados obtidos no levantamento de 

necessidades levado a cabo ao longo do último ano, para apoiar o plano de formação a 

propor em 2011. 

 

 

 

 

 

2. Fontes e recolha de dados 

 

As fontes utilizadas para a recolha das necessidades de formação da ENE foram: 

 Formadores; 

 Formandos, e; 

 Centros hípicos. 
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3. Procedimentos 

 

 

Para determinar e propor cursos para o plano de formação de 2011, a ENE solicitou à 

sua bolsa de formadores e aos formandos que já frequentaram formação, o 

preenchimento de um inquérito. Assim, foram aplicados inquéritos por questionários 

que, posteriormente, foram submetidos a tratamento e análise. 

 

Após a recolha dos questionários, estes foram numerados e introduzidos na base de 

dados para posterior tratamento estatístico e qualitativo. O tratamento das questões 

fechadas foi feito através de análise estatística, pelo SPSS, e as questões abertas tratadas 

através de análise de conteúdo. O procedimento de análise dos dados com diferentes 

técnicas, permite tirar conclusões gerais nomeadamente na caracterização dos inquiridos 

e no diagnóstico de necessidades de formação e apresentar esses dados de uma forma 

mais clara, precisa e com maior facilidade de consulta. Neste sentido quanto ao 

tratamento em SPSS das questões fechadas e uma primeira análise estatística 

exploratória, foram produzidos gráfico para permitir uma leitura eficiente dos 

resultados. No caso das questões abertas, trata-se a informação no sentido de encontrar 

padrões de resposta e tirar o melhor partido das respostas dos formandos, formadores e 

dos Centros Hípicos. 

Após a descrição dos resultados apresenta-se uma conclusão geral e uma síntese dos 

aspectos mais importantes. Esta conclusão é ainda alimentada pela análise das 

perspectivas de evolução em termos da oferta formativa já prevista para 2011 e da que 

se pretende manter. 
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4. Instrumentos de recolha de dados 

 

Foram desenvolvidos e aplicados três questionários em função dos destinatários: 

formadores, formandos e centros hípicos com o objectivo de caracterizar e analisar as 

necessidades sentidas para a construção adequada do plano de formação para 2012. 

 

Os questionários aplicados são compostos por questões fechadas, dicotómicas ou de 

escolha múltipla e por questões de resposta aberta. 

 

No que diz respeito aos questionários dos formadores, estes estão compostos por três 

áreas: a “caracterização”, onde pretendemos determinar a idade, o género, local de 

residência, habilitações académicas e situação profissional; a “necessidade de 

formação”, neste bloco pretendemos aferir se, enquanto profissionais sentem 

necessidade de acrescentar formação para melhorar o seu desempenho, em que áreas 

pretendem ter essa formação, a sua disponibilidade horária e a motivação para aumentar 

os níveis de qualificação. Por último finalizamos com o bloco de “satisfação global com 

a ENE”, este bloco é transversal para os restantes destinatários 

 

Para os questionários dor formandos, a composição é feita por cinco áreas, sendo a 

“caracterização” e “satisfação global com a ENE” idênticos ao anterior. Segue-se o 

bloco “ satisfação dos cursos” a “empregabilidade do curso” e as “necessidades de 

formação”, esta última visa a identificar as áreas de formação desejadas assim como a 

motivação face às possibilidades de aumentar os níveis de qualificação. 

 

Por último os questionários para os centros hípicos tem a “caracterização” com o 

objectivo de saber o nome do centro, anos de funcionamento e localidade, segue-se o 

bloco da “formação realizada/necessidades de formação” e por fim a “formação dos 

praticantes”. 
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5. Tratamento e Análise dos Resultados dos Questionários de 

diagnóstico de Necessidades 

 

5.1.  Questionários Formandos 

Formam enviados um total de 122 questionários e recepcionamos 26, o que 

consideramos uma taxa de resposta muito diminuta. 

 

5.1.1. Caracterização dos formandos 

 

 

Gráfico 1- Género dos formandos 

 

De acordo com o gráfico 1, os inquiridos são na maioria do sexo masculino, embora 

com percentagens muito próximas. O género masculino apresenta 53,8% da amostra e 

46,2% do género feminino. 

 

Da amostra de 26 formandos, 46,2% têm idades compreendidas entre os 30 e os 40 

anos, 30,8% têm entre 40 a 50 anos e 23,1% têm mais de 50 anos. Nesta amostra as 

idades dos formandos estão equilibradas, apesar de existir uma percentagem mais 

reduzida para os formandos com idades superiores a 50 anos, como nos mostra o gráfico 

2. 

 

53,8% 

46,2% 

Género dos formandos 

Masculino Feminino 
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Gráfico 2 - Idade dos formandos 
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Gráfico 3 - Habilitações Académicas dos formandos 

 

No que diz respeito às habilitações académicas, quase metade dos inquiridos possui o 

12º ano (46,2%) seguido de 30,8% com licenciatura e 15,4% com mestrado, como 

podemos verificar no gráfico 3 acima identificado. Os formandos com apenas o 9º ano 

têm uma percentagem mais reduzida, apenas 7,7% 

 

 

Gráfico 4 - Local de residência dos formandos 
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Quanto ao local de residência, a nossa amostra apresenta maior incidência em Lisboa 

com 11,5%, de seguida Aveiro e Porto com ambas 7,7%. Os restantes formandos 

distribuem-se pelo resto do país, em localidades diferentes.  

 

 

5.1.2 – Análise das áreas de Formação 

 

Uma vez que pretendemos melhorar o nosso plano de formação para 2012, contámos 

com a opinião dos nossos formandos para apresentarmos formações úteis e adequadas. 

Assim 73,2% dos formandos afirma que necessita de formação noutras áreas diferentes 

das que frequentaram em 2011. Apenas 26,9% dos formandos afirma que não necessita 

de formação. 

 

 

Gráfico 5 - Necessidade de frequentar formação 
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Gráfico 6 - Áreas de formação 

 

Da amostra de 73,1% dos formandos que necessitam de formação, 25% destacam o 

curso fraccionado de Instrutor de equitação Geral e o curso de Docente de Equitação 

terapêutica, como os cursos com maior necessidade de formação. Seguidamente o 

Estágio de Mestre de Equitação geral com 20%. As áreas de formação menos solicitadas 

são: o curso contínuo de ajudante de monitor de equitação geral, o curso contínuo de 

monitor de equitação geral e o técnico auxiliar de maneio equestre com 5% igualmente. 
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Gráfico 7 - Formação na área de formação inicial de formadores 

 

No nosso questionário apesar de solicitarmos as áreas em que os formandos tenham 

necessidade de formação, enquadrámos também uma questão específica em relação ao 

curso de Formação Inicial de Formadores. “Se a ENE realizasse um curso de Formação 

Inicial de Formação de Formadores, consideraria fazer esta formação?” Obtivemos 75% 

respostas positivas em relação a realização deste curso e apenas 25% dos inquiridos não 

considerariam fazer esta formação. Tendo em conta aos 75% dos inquiridos interessados 

no curso, em relação às disponibilidades horárias 15,4% prefere que o curso se realize 

ao fim de semana, 11,5% no horário pós – laboral e só 3,8% pretende que seja realizado 

dentro do horário laboral. 

 

 
Gráfico 8 - Disponibilidade horária para formação 
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 5.2 – Questionários aos Formadores 

 

  5.2.1 – Caracterização dos Formadores 

 

 

Foram questionados todos os formadores da ENE mas apenas recepcionamos 9 

respostas, o que consideramos de facto um número reduzido de formadores. Dos 

formadores inquiridos a esmagadora maioria é do sexo masculino (77,8%) enquanto 

22,2% apenas é do sexo feminino. Quanto à faixa etária, 44,4% enquadra-se entre os 30 

e os 40 anos, 33,3% mais de 50 anos e a percentagem mais reduzida dos inquiridos 

enquadra-se entre os 40 e os 50 anos. 

 

 

 
Gráfico 9 - Género dos formadores 
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Gráfico 10 - Faixa Etária dos formadores 

 

 

 
Gráfico 11 - Habilitações Académicas dos formadores 

 

Dos 9 formadores inquiridos a maioria tem entre o 12º ano e uma licenciatura com 

44,4& respectivamente. Enquanto apenas 11,1% tem uma pós – graduação. 
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Gráfico 12 - Local de residência dos formadores 

 

Quanto ao local de residência, a localidade que se destaca é Santarém com 22,2%, como 

demonstra o gráfico 12. 

 

 

 

 
Gráfico 13 - Situação profissional dos formadores 

 

Na situação profissional dos nossos formadores quase metade da amostra trabalha por 

conta de outrem (44,4%), segue se com 33,3% dos inquiridos trabalha por conta própria. 

Da amostra apenas 11,1% trabalha simultaneamente por conta própria e por conta de 

outrem.  
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5.2.2 – Análise das áreas em que necessitam de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhorar a prática profissional 55,6% dos formadores, afirma necessitar de 

formação para uma actualização de conteúdo, 44,4% dos formadores refere que não 

necessita de formação 

 

 

 
Gráfico 15 - Áreas de formação 
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Para dar resposta há necessidades dos formadores é necessário saber em que áreas 

pretendem formação. Dos 55,6% inquiridos que afirmam haver necessidade de 

formação, 22,2% apontam a “reciclagem” como a principal razão para conseguirem 

melhorar enquanto profissionais. Com 22,2% a reciclagem e a actualização de 

conteúdos e procedimentos tem maior expressão, segue-se a área da “saúde e equitação 

adaptada” e o “curso de instrutor de equitação geral”, com 11,1% 

 

 

 

 
Gráfico 16 - Disponibilidade horária para formação 

 

Para finalizarmos, questionámos os nossos formadores “ Se a ENE realizasse um curso 

de Formação Continua de Formação de Formadores, se considerariam fazer esta 

formação 33,3% afirmam que sim, no entanto 55,6% indica que não. 

 

Quanto à disponibilidade para frequentarem um curso de formação contínua de 

formação de formadores, metade dos que disseram que tinha necessidade de ter 

formação, preferem ao fim de semana a outra metade prefere o horário laboral. Nenhum 

inquirido seleccionou o horário pós laboral para ter formação.  
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5.3 - Questionários aos Centros Hípicos 

 

 5.3.1 – Caracterização dos Centros Hípicos 
 

Foram realizados questionários a 11 centros hípicos com a finalidade de recolher 

informação relativa às necessidades formativas dos seus colaboradores e do público que 

frequenta o centro. 

Os centros hípicos distribuem-se pelas diferentes localidades do país, Vila Nova de 

Gaia, Barcarena, Vila Nova de Santo André, Sintra, Lisboa, Viana do Castelo, Abrantes, 

Constãncia, Aveiro e Cascais. Quanto aos anos de funcionamento variam entre 2 a 30 

anos, apenas um centro hípico tem 101 anos de funcionamento. Relativamente às 

modalidades de cada centro, todos têm Equitação Geral e Equitação Terapêutica, as 

restantes modalidades variam entre o Turismo Rural e Plena Natureza. 

 

 5.3.2 - Análise das Áreas de formação 

 

 

Gráfico 17 - Necessidades de formação sentidas pelos colaboradores 

 

No que diz respeito as necessidades de formação dos colaboradores do centro de hípico, 

72,7% dos centros afirmam que os seus colaboradores necessitam de formação 
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específica para melhorar o seu desempenho profissional, enquanto 27,3% afirma que 

não necessitam de formação. 

 

 

 

Gráfico 18 - Áreas de formação para os colaboradores 

 

Dos 72,7% centros que afirmam que os seus colaboradores necessitam de formação 

específica, foram identificadas algumas áreas de formação. 63,6% dos centros indica 

que os seus colaboradores necessitam de formação na área de Equitação, 27,2% na área 

de secretariado/ atendimento ao público e na área de tecnologia e informática a 

percentagem é de 27,3. Como demonstra o gráfico 18, e notável que a área de equitação 

é de facto a área em que os colaboradores em geral necessitam de formação, porque 

apenas 9,1% afirma não necessitar de formação na área de equitação contra 45,5% que 

não pretende formação nas áreas de secretariado e tecnologia/ informática. 
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Gráfico 19 - Necessidades de formação dos participantes 

 

No que se refere aos participantes do centro, a informação recolhida foi que 90,1% dos 

participantes pretende algum tipo de formação e apenas 9,1% dos centros informa que 

os seus participantes não demonstram interesse em frequentar algum tipo de formação 

específica. 

Dos que demonstram interesse em frequentar formação as áreas predominantes são: 

Equitação Geral, Turismo Equestre, Maneio, Equitação Terapêutica e Ferração. As 

áreas menos solicitadas para formação foram: Gestão e Coordenação de Centros 

Hípicos, Formação Pedagógica de Formadores 
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6 – Conclusões 

 

Considerando os resultados anteriormente descritos, no que diz respeito aos formandos, 

estes são na maioria jovens activos com vontade de continuar a sua formação na área 

equestre. Os cursos apresentados pelos inquiridos com maior incidência são sem dúvida 

o Curso Fraccionado de Instrutor de Equitação Geral e o Curso de Docente de 

Equitação Terapêutica, seguidamente do Estágio de Mestres de Equitação Geral que é 

o terceiro curso com maior percentagem. 

 

No que diz respeito aos formadores, a sua maioria está no activo e mais de metade da 

amostra apresenta motivação face à formação, para melhorar as suas práticas 

profissionais. Os formadores apresentam a área de Reciclagem – actualização de 

conteúdos e procedimentos, como a área principal para progredirem e melhorem 

enquanto profissionais. Quando questionados com a possibilidade de frequentar o curso 

de Formação Continua de Formação de Formadores, apesar da percentagem reduzida 

dos que pretendem esta formação, ainda assim podemos verificar a vontade e motivação 

para progredirem na carreira, acrescentado formação e actualização de conteúdos já 

existentes. 

 

Em relação aos centros hípicos a informação recolhida destes é igualmente importante, 

uma vez que nos fornecem informações sobre as necessidades de formação dos seus 

colaboradores e dos participantes, para que possamos, enquanto entidade formadora 

corresponder a essas necessidades. A maioria dos colaboradores dos centros hípicos 

apresenta necessidades na área de Equitação, Secretariado/Atendimento ao público e 

Tecnologia/Informática. Quanto aos participantes são: Equitação Geral, Turismo 

Equestre, Maneio, Equitação Terapêutica e Ferração. 
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Relatório de Avaliação 

CURSO DE AUXILIAR DE EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA 

CENTRO HÍPICO DE ALCARIA  

 

O curso de Auxiliar de Equitação Terapêutica, realizado no Centro Hípico de Alcaria, decorreu 

de 3 a 18 de Março de 2012, contando com a participação de 2 formadoras, a formadora Ana 

Varela que ficou responsável por ministrar todas as disciplinas, perfazendo um total de 46h e a 

outra formadora Patrícia Pinote ficou responsável pela disciplina Teórica/prática de Patologias.   

Dos 7 formandos inscritos, 4 são do sexo masculino e 3 são do sexo feminino e todos 

concluíram o curso com aproveitamento.  

 

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO:  

1. Instrumentos:  

 

1.1. Formandos 

Para proceder à avaliação da formação, foram aplicados questionários aos formandos com três 

blocos de questões de escolha múltipla e uma questão de resposta descritiva.  

No primeiro bloco – Organização Geral do Curso – os formandos teriam de responder a catorze 

questões, numa escala de concordância ordinal de 1 a 4, onde o respondente tem de avaliar um 

só item com apenas uma variável, sendo que o 1 corresponde ao concordo totalmente e o 4 ao 

discordo totalmente, a questões relacionadas com a intensidade do curso, o horário, as 

disciplinas ministradas, os meios didácticos (audiovisuais, apoio bibliográfico, …), o Picadeiro, 

salas de aula, instalações sanitárias e apoio de Bar ou Cafetaria, as condições de maneio e de 

higiene e limpeza, a avaliação e objectivos do curso. 
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Com a mesma escala de concordância, os formandos responderam ainda às questões do segundo 

bloco – Situação e atitude do aluno perante o curso – onde tinham de classificar a sua atitude no 

que respeita a preparação anterior, procura pela consolidação de conhecimentos, esclarecimento 

de dúvidas e consulta da bibliografia.  

No terceiro bloco foi elaborada uma questão aberta, ou de resposta qualitativa descrita por 

palavras pelo respondente, que visava sugestões de melhoria para futuras acções de formação 

nesta área.  

1.2. Formadores 

Para recolher a opinião das formadoras acerca do curso, também foi efectuado um questionário. 

Antes de iniciar o questionário interessava ter a identificação do formador, bem como das 

disciplinas que ele ministrou.  

O primeiro bloco do questionário foi o único onde a natureza das respostas foi quantitativa, 

acerca de aspectos relacionados com o decorrer de todo o curso, numa escala de concordância 

de 1 a 4, onde um correspondia ao concordo totalmente e 4 ao discordo totalmente.  

Os restantes Blocos foram constituídos por questões abertas, uma relativa às questões que 

considerou negativas no primeiro bloco, outra às carências de formação dos formandos, outra a 

melhorias que propunham para a disciplina e no final, foi solicitado que fizessem uma análise 

reflexiva das disciplinas que ministrou.  
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2. Análise dos dados:  

 

2.1. Formandos e Formadores 

No tratamento dos dados quantitativos recolhidos a partir dos questionários dos formandos e dos 

formadores, foi utilizado o programa SPSS for Windows. A decisão de utilizar o SPSS foi por 

este ser, muito completo e fiável, sendo de considerar que os resultados que foram apresentados 

após a introdução dos dados dispõem de toda a credibilidade e fiabilidade.   

Alguns destes dados foram posteriormente inseridos em Excel, de forma a efectuar gráficos. 

Este foi um instrumento de extrema importância para a análise dos resultados do questionário, 

pois a sua apresentação gráfica facilita a leitura dos dados.  

Para a última questão foi feita uma análise de conteúdo qualitativa, no sentido de considerar 

todas as sugestões individuais. No entanto, sempre que possível as respostas foram agrupadas 

em categorias e foi feito um tratamento quantitativo para verificar o número de formandos que 

referiu cada indicador encontrado.  
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3. Resultados  

 

3.1. Formandos 

 

Relativamente ao primeiro bloco – Organização Geral do Curso – todos os formandos que 

responderam às questões, classificaram-nas entre o concordo e o concordo totalmente, tal como 

se pode observar nos gráficos seguintes:  

 

 

Fig. 1 - A intensidade do curso era compatível com um bom rendimento 



 

 

Página 5 de 21 
 

 

Fig. 2 – O horário do curso foi bem construído e é exequível 

 

Fig. 3 - As disciplinas ministradas foram as adequadas para a aquisição das competências necessárias ao 

futuro desempenho 
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Fig. 4 - Os meios didácticos são adequados às necessidades do curso 

 

 

Fig. 5 – O picadeiro reunia as condições adequadas para o desenvolvimento das lições. 
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Fig. 6 - As condições de apoio ao curso foram as adequadas, no que respeita a salas de aulas 

 

Fig. 7 - As condições de apoio ao curso foram as adequadas, no que respeita a instalações sanitárias. 
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Fig. 8 - As condições de apoio ao curso foram as adequadas, no que respeita a apoio de bar ou Cafetaria  

 

Fig. 9 - As condições para o maneio eram adequadas 
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Fig. 10 – As condições gerais de higiene e limpeza foram aceitáveis 

 

Fig. 11 - O regime geral da avaliação de conhecimentos do curso está adequado 



 

 

Página 10 de 21 
 

 

Fig. 12 - O número de provas de avaliação e o seu horário é compatível com um bom desempenho nas mesmas 

 

Fig. 13 - Os resultados das avaliações foram justos 
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Fig. 14 - Os objectivos do curso que frequentei foram plenamente atingidos 



 

 

Página 12 de 21 
 

No segundo bloco – Situação e atitude do aluno perante o curso, diz respeito à autoavaliação 

dos formandos de acordo com diferentes critérios de avaliação. Abaixo os gráficos demonstram 

essa autoavaliação. 

 

Fig. 15 - A minha preparação anterior é adequada para a frequência deste curso 

Todos os formandos consideram que a sua preparação anterior era adequada para este curso.  
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Fig. 16 - Após as aulas procurei, consolidar a compreensão da matéria ministrada 

Também todos os alunos consideraram que tentaram consolidar a compreensão da 

matéria ministrada, individualmente ou em grupo.  

 

Fig. 17 - Procurei sempre que necessário, esclarecer as dúvidas junto do(s) docente(s) 

No que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas, também todos os formandos 

consideraram que o procuraram fazer junto dos docentes.  
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Fig. 18 - Consultei regularmente a bibliografia recomendada pelo(s) docente(s) 

Na última questão nem todos os alunos concordaram com o facto de terem consultado 

regularmente a bibliografia recomendada pelos docentes, uma vez que um dos 

formandos confessa não ter consultado a bibliografia.  

Nas sugestões propostas pelos formandos correspondente ao 3º bloco – Sugestões dois 

formandos acrescentaram algumas sugestões, enquanto que os restantes não teceram 

nenhuma opinião. Um dos formandos sugeriu uma continuação deste curso uma 

continuação do curso de auxiliar de equitação terapêutica do género mini estágio com 

1 ou 2 cursos práticos. O outro formando acrescentou a valorização do trabalho da ENE 

a apreciação que proponho ou sugiro é que continuem a evoluir, pois foi muito 

positivo. Acredito que o vão fazer… 
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3.2. Formadores 

No questionário na parte das afirmações as formadoras tinham uma escala de concordância de 1 

a 4, concordo totalmente e discordo totalmente receptivamente. Ambas as formadoras 

corresponderam o grau de concordância em todas as afirmações, tal como se pode observar nos 

gráficos seguintes:  

 

 

Fig.19 - O programa da disciplina permite a consecução dos objetivos propostos 

No programa da disciplina permite a consecução dos objetivos, as formadoras responderam com 

um grau de concordância positivo, no entanto uma concorda totalmente e outra apenas 

concorda. 
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Fig.20 - Os objetivos propostos no início do curso foram alcançados 

 

 

Fig. 21 - O programa da disciplina esta adequado ás necessidades de formação do mercado 

de trabalho atual 
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À semelhança desta analise em que as duas formadoras concordam com o facto do 

programa da disciplina estar adequado às necessidades de formação do mercado de 

trabalho atual, o mesmo acontece com a carga horaria, em que as duas formadoras 

concordam que os horários são adequados à disciplina. No que diz respeito à execução 

do programa da disciplina ambas concordam plenamente na questão “Foi me possível 

cumprir o programa da disciplina. 

 

 

Fig.22 - Existe bibliografia editada pela ENE, ou outra, de apoio à disciplina que ministrei. 

Nesta afirmação existe algum nível de discrepância nas respostas. A formadora Ana Varela 

concorda que existe bibliografia editada pela ENE, ou outra, de apoio à disciplina no entanto a 

formadora Patrícia Pinote discorda totalmente com esta afirmação. 
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Fig.23 - A ENE através do pólo de formação, proporcionou os meios didácticos adequados 

a consecução dos objetivos do curso. 

Quanto as afirmações “A ENE através do polo de formação, proporcionou os meios 

materiais adequados a consecução dos objetivos do curso” pela análise do gráfico 

identificamos que uma formadora concorda totalmente e outra apenas concorda com a 

afirmação. Na afirmação “O estado de limpeza das instalações e a sua qualidade 

satisfizeram de uma forma geral” ambas as formadoras concordam plenamente. 
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Fig. 24 - O acompanhamento dado ao curso pela ENE foi adequado 

Nas restantes afirmações houve um consenso de opiniões por parte das formadoras e por 

esse motivo, descrevemos o nível de concordância em vez de apresentarmos os gráficos. 

Na afirmação “Os formandos possuíam o nível de competências mínimo necessário à 

consecução dos objetivos da disciplina” ambas as formadoras concordaram, o mesmo 

acontece para as afirmações seguintes “Os períodos intermédios do curso permitiram a 

evolução dos formandos e das suas montadas, como era esperado” e “ A preparação 

anterior dos formandos, relativamente aos objetivos pretendidos para a disciplina, era 

adequada”. 

Nas afirmações “Os formandos apresentam disponibilidade física e psíquica para 

acompanhar com aproveitamento a disciplina” e “ Os formandos conseguiram cumprir o 

horário em vigor, sendo pontuais” ambas concordam plenamente com as asserções 

apresentadas. 

Na análise das repostas abertas a formadora Ana Varela não acrescentou nada em 

relação às afirmações. Enquanto que a formadora Patrícia Pinote acrescentou alguns 

pareceres uma vez que houve uma afirmação em que teve uma discordância total. 

Portanto na questão Relativamente às afirmações do ponto anterior que mereceram 
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resposta negativa, que sugestões propõe? A formadora apenas sugere que teve existir 

bibliografia na disciplina que lecionou – Patologias “ a produção de um manual 

especifico”. Quanto à questão “Indique as principais carências de formação que os 

alunos apresentam no início do curso” a formadora apenas refere que os formandos 

deviam mais conhecimento da Equitação Terapêutica “desconhecimento da realidade da 

equitação terapêutica em Portugal. 

Por fim Que medidas poderiam ser tomadas no âmbito da seleção que 

contribuíssem para um maior sucesso na sua disciplina? a formadora acrescenta 

“Este curso é muito básico não existe necessidade de seleção, já é muito bom as pessoas 

procurarem este tipo de formação que nem é profissionalizante nem lhes dá 

competências para trabalharem sozinhos” 
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Conclusões:  

No Geral os formandos acharam, que o curso foi bem conseguido em todos os 

parâmetros de avaliação, centrando as suas respostas entre os níveis de maior 

concordância, que segundo a escala aplicada são os níveis 3 e 4.  

Os únicos parâmetros de avaliação negativos, e que por isso deverão ser levados em 

conta em futuras formações, foram relacionados com a aplicação dos formandos fora 

das aulas, ou seja, o trabalho de consulta da bibliografia e documentação dada pela 

formadora. 

No caso das formadoras a avaliação do curso foi bastante positiva apenas de salientar 

um aspeto menos positivo, identificado pela formadora Patrícia Pinote no que diz 

respeito a bibliografia suporte a disciplina que lecionou – patologias.  
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Entidade: NIF: N.º Proj.:

N.º VALORAÇÃO PONTUAÇÃO

Muito Relevante 20
Relevante 15
Pouco Relevante 7,5
Não Relevante 0

Muito relevante 15
Relevante 10
Pouco relevante 5
Não relevante 0

Muito relevante 10
Relevante 6
Pouco relevante 3
Não relevante 0

Muito Relevante 10
Adequado 5
Não Relevante 0

Globalmente Adequada 10
Parcialmente Adequada 5
Inadequada 0

Globalmente Adequada 15
Parcialmente Adequada 7,5
Inadequada 0

2

Envolvimento institucional da entidade no tecido económico, social e
cultural, nomeadamente com as entidades empregadoras da região, de
forma a melhor articular as acções de formação com as necessidades do
tecido empresarial. 

0,0

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO:                                                                      

2.2 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

GRELHA DE ANÁLISE

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

1

Relevância do projecto proposto face ao diagnóstico de necessidades
locais, regionais e nacionais, em matéria de qualificação e
empregabilidade de adultos. 

0,0

3

Orientação do projecto para a inserção dos adultos no mercado de
trabalho, designadamente através da apresentação de garantias concretas
de empregabilidade e/ou da evidência de mecanimos de
acompanhamento.

0,0

4

Desempenho demonstrado pela entidade em candidaturas anteriores,
nomeadamente na qualidade da sua intervenção e nos níveis de execução
realizados. 

0,0

5

Capacidade administrativo-financeira da entidade beneficiária, aferida
pela adequação da sua estrutura (financeira, física e humana) à dimensão
do projecto.

0,0

6

Capacidade, qualidade e adequação dos recursos humanos e das infra-
estruturas afectas ao projecto, por parte da entidade formadora.

0,0
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Verificada 10
Parcialmente Verificada 5
Não verificada 0

Globalmente Verfiicado 5
Parcialmente Verificado 2,5

9.1

Verificado 2,5
Não verificado 0

9.2

Verificado 2,5
Não verificado 0

0,0

TOTAL: 0,0

Data: 

Assinatura do Técnico: 

Assinatura do Responsável: 

0,0

No desenvolvimento da formação, evidenciando mecanismos que
promovam a sensibilização para estas temáticas/políticas.

0,0

7

Prioridade atribuída a públicos encaminhados por CNO.

0,0

8

Contributo para o desenvolvimento das competências profissionais nos
domínios da inovação e da sociedade de informação.

0,0

Factor de Ajustamento por não aplicabilidade do Critério n.º 4 
(aplicável a entidades que não tenham histórico de formação financiada)

9

Contributo para a prossecução dos objectivos das políticas de igualdade
de oportunidades e de igualdade de género:

No acesso à formação, privilegiando os públicos mais
desfavorecidos e/ou com maiores dificuldades de inserção no
mercado de trabalho.



Página 1 de 24

Nível de prioridade das necessidades formativas dos Cursos de Educação e Formação de Adultos face à dinâmica de emprego, por região (NUT III) e por área de educação e formação

Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Minho-Lima

213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
840 Serviços de Transporte X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Nível Básico Nível Secundário
NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação

REFERENTE DE NECESSIDADES FORMATIVAS - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
Cávado

213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Ave
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
725 Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
813 Desporto X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
840 Serviços de Transporte X
850 Protecção do Ambiente X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Grande Porto
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
725 Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
813 Desporto X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Tâmega
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
225 História e Arqueologia X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Entre Douro e Vouga
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
623 Silvicultura e Caça X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Douro
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
225 História e Arqueologia X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Alto Trás-os-Montes
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Baixo Vouga
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Baixo Mondego
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
225 História e Arqueologia X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Pinhal Litoral
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
840 Serviços de Transporte X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Pinhal Interior Norte
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Dão-Lafões
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
861 Protecção de Pessoas e Bens X

Pinhal Interior Sul
213 Áudiovisuais e Produção dos Media X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Serra da Estrela
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X
623 Silvicultura e Caça X
720 Saúde X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
811 Hotelaria e Restauração X X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente X
861 Protecção de Pessoas e Bens X

Beira Interior Norte
213 Áudiovisuais e Produção dos Media X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
850 Protecção do Ambiente X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X

Beira Interior Sul
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X

Cova da Beira
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X
524 Tecnologia dos Processos Químicos X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
811 Hotelaria e Restauração X X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Oeste
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
623 Silvicultura e Caça X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Grande Lisboa
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
343 Finanças, Banca e Seguros X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
813 Desporto X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
840 Serviços de Transporte X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Península de Setúbal
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
813 Desporto X
814 Serviços Domésticos X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
815 Cuidados de Beleza X X
840 Serviços de Transporte X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Médio Tejo
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
343 Finanças, Banca e Seguros X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
720 Saúde X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
840 Serviços de Transporte X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Lezíria do Tejo
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Alentejo Litoral
213 Áudiovisuais e Produção dos Media X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Alto Alentejo
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
322 Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X
523 Electrónica e Automação X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Alentejo Central
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
225 História e Arqueologia X
341 Comércio X X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
813 Desporto X
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Baixo Alentejo
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
225 História e Arqueologia X
322 Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X X
624 Pescas X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X

Algarve
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
213 Audiovisuais e Produção dos Media X X
215 Artesanato X X
341 Comércio X X
342 Marketing e Publicidade X
343 Finanças, Banca e Seguros X
344 Contabilidade e Fiscalidade X
345 Gestão e Administração X
346 Secretariado e Trabalho Administrativo X X
347 Enquadramento na Organização/Empresa X
481 Ciências Informáticas X X
521 Metalurgia e Metalomecânica X X
522 Electricidade e Energia X X
523 Electrónica e Automação X X
525 Construção e Reparação de Veículos a Motor X X
541 Indústrias Alimentares X X
542 Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro X X
543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) X X
544 Indústrias Extractivas X X
582 Construção Civil e Engenharia Civil X X
621 Produção Agrícola e Animal X X
622 Floricultura e Jardinagem X X
623 Silvicultura e Caça X
624 Pescas X X
720 Saúde X X
729 Saúde - Programas não Classificados Noutra Área de Formação X
761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens X X
762 Trabalho Social e Orientação X X
811 Hotelaria e Restauração X X
812 Turismo e Lazer X
813 Desporto X
814 Serviços Domésticos X X
815 Cuidados de Beleza X X
850 Protecção do Ambiente - Programas Transversais X X
861 Protecção de Pessoas e Bens X X
862 Segurança e Higiene no Trabalho X

Agência Nacional para a Qualificação I.P., Junho de 2011

Fontes: Dados dos Quadros de Pessoal disponibilizados pelo GEP do MTSS e ficheiro relativo às necessidades formativas identificadas pelos Centros Novas Oportunidades.
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Modalidade: Cursos de Educação e Formação de Adultos

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4
Nível Básico Nível Secundário

NUT III / Cód. AEF Área de Educação e Formação
Nota: Prioridade 1     (-)

Prioridade 2
Prioridade 3
Prioridade 4     (+)



Nota metodológica

Foi, posteriormente, construído um indicador agregado de acordo com os seguintes critérios:

1) Sempre que a prioridade associada à dinâmica de emprego era negativa foi classificado na prioridade mais baixa (1);

4) Os restantes casos foram classificados na prioridade 2.

3) Sempre que a prioridade associada à dinâmica de emprego tinha a classificação de 4 ou 5 e que a prioridade associada às necessidades 

formativas era inferior a 3 foi classificado na prioridade 3;

O quadro resulta da comparação entre o nível de prioridade associado à dinâmica de emprego e o nível de prioridade associado às necessidades 

formativas.

Ao nível da dinâmica de emprego, foi calculada a taxa de progressão das pessoas ao serviço entre 1999 e 2009 (Saldo entre as pessoas ao 

serviço em 2009 e as pessoas ao serviço de 1999 / Pessoas ao serviço em 2009 x 100) e posteriormente foi feita a classificação num de 10 níveis 

de prioridade (entre -5 e 5). 

No que se refere às necessidades formativas, os dados provêm de um levantamento realizado pelos Centros Novas Oportunidades, tendo sido 

atribuídos níveis de prioridade de acordo com o número total de candidatos interessados em integrar aos Cursos de Educação e Formação de 

Adultos. Existiam 6 níveis de prioridade, que variavam entre 0 e 5.

2) Sempre que a prioridade associada à dinâmica de emprego tinha a classificação de 4 ou 5 e que a prioridade associada às necessidades 

formativas era igual ou superior a 3 foi classificado na prioridade máxima (4);
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Despacho N.º   /2011 

 

O Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de Dezembro, aprovou o enquadramento 

legal de aplicação do Fundo Social Europeu (FSE) para o período de programação 2007-

2013, determinando a necessidade de regulamentação complementar específica para 

disciplinar as várias Tipologia de Intervenção no âmbito dos respectivos Programas 

Operacionais.  

 

Considerando o actual contexto sócio-económico e a necessidade de garantir uma maior 

eficiência no processo de decisão das candidaturas à Tipologia de Intervenção 2.2 - “Cursos 

de Educação e Formação de Adultos”, cujo Regulamento Específico foi aprovado pelo 

Despacho nº 18227/2008, de 8 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Despacho n.º 15053/2009, de 3 de Julho, entende-se oportuno proceder à revisão dos 

critérios de selecção das candidaturas, de forma a garantir uma maior assertividade nos 

apoios a conceder, bem como à alteração do circuito da respectiva análise técnica. 

 

A Comissão Ministerial de Coordenação do POPH, nos termos do n.º 5 do artigo 30.º do 

Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pelos 

Decretos-Lei n.º 74/2008, de 22 de Abril e n.º 99/2009, de 28 de Abril, aprovou a presente 

alteração, tendo sido colhido o parecer prévio favorável do Instituto de Gestão do Fundo 

Social Europeu, I. P., nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 84-

A/2007, de 10 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos Regulamentares 

n.º 13/2008, de 18 de Junho e nº4/2010 de 15 de Outubro, pelo que, em conjugação com 

o seu n.º 3, determina-se o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º 

Alteração ao Despacho nº 18227/2008, de 8 de Julho 

 

Os artigos 9.º e 10º do Regulamento Específico que define o regime de acesso aos apoios 

concedidos no âmbito da Tipologia de Intervenção 2.2 - “Cursos de Educação e Formação 
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de Adultos” do Programa Operacional Potencial Humano, publicado pelo Despacho nº 

18227/2008, de 8 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Despacho 

n.º 15053/2009, de 3 de Julho,  passam a ter a seguinte redacção:  

 

“Artigo 9.º 

[…] 

 

1. A apreciação e selecção das candidaturas têm em conta os seguintes critérios: 

a) Relevância do projecto proposto face ao diagnóstico de necessidades locais, 

regionais e nacionais, em matéria de qualificação e empregabilidade de 

adultos;  

b) Orientação do projecto para a inserção dos adultos no mercado de trabalho, 

designadamente através da apresentação de garantias concretas de 

empregabilidade e/ou da evidência de mecanismos de acompanhamento; 

c) Prioridade atribuída a públicos encaminhados por CNO; 

d) Envolvimento institucional da entidade no tecido económico, social e 

cultural, nomeadamente com as entidades empregadoras da região, de 

forma a melhor articular as acções de formação com as necessidades do 

tecido empresarial; 

e) Desempenho demonstrado pela entidade em candidaturas anteriores, 

nomeadamente na qualidade da sua intervenção e nos níveis de execução 

realizados; 

f) Contributo para o desenvolvimento das competências profissionais nos 

domínios da inovação e da sociedade de informação; 

g) Capacidade administrativo-financeira da entidade beneficiária, aferida pela 

adequação da sua estrutura (financeira, física e humana) à dimensão do 

projecto; 

h) Capacidade, qualidade e adequação dos recursos humanos e das infra-

estruturas afectas ao projecto, por parte da entidade formadora; 

i) Contributo para a prossecução dos objectivos das políticas de igualdade de 

oportunidades e de igualdade de género: 
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i. No acesso à formação, privilegiando os públicos mais 

desfavorecidos e/ou com maiores dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho; 

ii. No desenvolvimento da formação, evidenciando mecanismos que 

promovam a sensibilização para estas temáticas/políticas. 

2. […] 

 

“Artigo 10.º 

[…] 

1. Após a verificação do cumprimento dos requisitos formais, nomeadamente a 

submissão através do SIGO da proposta para autorização do funcionamento dos 

Cursos EFA, as candidaturas são objecto de apreciação técnica e financeira, com 

base nos critérios enunciados no artigo anterior. 

2. A instrução do processo de análise da candidatura compete ao secretariado técnico 

do POPH, tendo em conta o seguinte circuito: 

a) Análise técnico-financeira pelo secretariado técnico, tendo em conta as 

disposições previstas no despacho normativo nº4-A/2008, de 24 de Janeiro; 

b) Proposta de decisão a apresentar pelo secretariado técnico à comissão directiva 

do POPH, após a realização da audiência de interessados. 

 

3. […] 

4. […] 

5.  

Artigo 2.º 

Disposições finais e transitórias 

 

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.  

  

Lisboa,  
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DO EMPREGO 

 

 

(Pedro Silva Martins) 

 



 



Actividades 
2011 

Set. Out. Nov. Dez. 

Leitura sobre os cursos EFA e formações modulares 

certificadas – linhas de orientação (ANQ – Agência Nacional 

para a Qualificação) 

     

Consulta da abertura de candidaturas de cursos EFA e 

formações modulares no POPH (programa operacional 

potencial humano) 

    

Manuseamento de ferramentas úteis para a realização de 

candidaturas. 
 Grelha de análise de candidaturas (POPH). 

 Catalogo Nacional de Qualificações – UFCD (unidades de formação de 

curta duração. 

 Referente de necessidades formativas EFA 

    

Elaboração de um documento justificativo sobre o diagnóstico 

de necessidades da ACOS (Associação de criadores de ovinos 

do sul) e a proposta de formação interna apresentada pelo 

CNED 

    

Candidatura de um curso EFA para oliveira de azeméis. 

Caracterização do concelho: 
 Consulta de dados estatísticos do Instituto de Emprego e formação 

profissional de Agosto de 2011 

 Leitura do diagnostico social do concelho 

 Leitura dos planos de desenvolvimento social do concelho e dos planos 

de acção. 

    

 

Elaboração do diagnostico de necessidades do concelho – 

áreas de intervenção 

    



Colaboração na construção dos cursos, descrição do perfil dos 

profissionais a desenvolver e identificação dos objectivos da 

candidatura 

 

    

Colaboração na elaboração do documento final (memória 

descritiva) justificativo da candidatura na zona de intervenção 

de Oliveira de Azeméis e de Carregal do Sal, enviado 

posteriormente para o SIGO (Sistema de informação de 

Gestão Orçamental) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 
2012 

Jan. Fev.  Mar. Abr. Mai. Jun. 

Primeiro contacto com o gestor       

Introdução de dados em SPSS (questionários de 

satisfação) 

      

Elaboração do relatório de diagnóstico de necessidades 

de formação para 2012 

      

Caracterização do papel e funções do gestor por 

entrevista e observação 

      

Elaboração do relatório de avaliação do curso de auxiliar 

de equitação terapêutica 

      

Possíveis alterações ao projeto de intervenção        

Implementação do projeto  

Meta – avaliação  

      

 



Questionário  
Formandos da ENE 

 

O presente questionário tem como finalidade a recolha de informação relativamente ao seu 
grau de satisfação para com a Escola Nacional de Equitação bem como às suas necessidades 
formativas para que a nossa oferta ao nível da formação profissional se adapte melhor ao 
preenchimento das lacunas existentes.  

 
Bloco I – Dados Pessoais: 
 
1. Sexo:   2. Faixa Etária:  3. Localidade de Residência: 
 

Masculino  
Feminino   

 

Até aos 18 anos   
Dos 18 aos 29  
Dos 30 aos 40  
Mais de 40  

 

      

  
4. Habilitações Académicas:  5. Situação Profissional Actual: 
 

9º Ano  
12º Ano   
Licenciatura  
Pós - Graduação  
Mestrado  
Doutoramento  

 

Trabalhador por conta própria  
Trabalhador por conta de outrem  
Desempregado  
Trabalhador Estudante  
Estudante  

 
Bloco II – Satisfação com o curso: 
 
1. Indique quais os cursos de formação promovidos pela ENE que frequentou, bem como o 
Local de Formação onde estes foram realizados:  
 

Curso  Local de Formação 

Ajudante de Monitor de 
Equitação Geral 

Fraccionado        

Contínuo        
Extensivo          

Monitor de Equitação Geral 

Fraccionado        
Contínuo        
Extensivo          

Instrutor de Equitação Geral 

Fraccionado        
Contínuo        
Extensivo          

Estágio de Mestres de Equitação Geral        

Acompanhante de Turismo Equestre        
Docente de Plena Natureza        
Técnico Auxiliar de Maneio Equestre        
Auxiliar de Equitação Terapêutica        
Técnico de Saúde e Educação em Equitação Terapêutica        
Docente de Equitação Terapêutica        
Curso de Coordenadores da Escola Nacional de Equitação        
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores        
  
 
1.1. Indique em que ano realizou o curso:       

 
 

2. Indique quais os motivos que o levaram a frequentar este(s) curso(s):  
 

Adquirir novas competências Profissionais  
Melhorar o desempenho actual  
Progressão na Carreira  
Satisfação Pessoal  
Outra:        



 
3. Em que medida considera que atingiu os seus objectivos iniciais?  
 

Totalmente Atingidos Atingidos Parcialmente Atingidos Nada Atingidos 

    
 
4. Em que medida ficou satisfeito com a formação que recebeu?    
 

Totalmente Satisfeito Satisfeito Parcialmente Satisfeito Nada Satisfeito 

    
 
5. Relativamente ao curso que frequentou, exprima o seu grau de concordância ou 
discordância com as afirmações seguintes. Para cada afirmação tem quatro posições à 
escolha. Assinale com uma cruz a coluna que mais corresponda à sua opinião: 

 
1 2 3 4 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente 

 

Assinale com uma cruz a coluna correspondente à sua opinião: 1 2 3 4 

1 A intensidade do curso foi compatível com um bom rendimento      
2 O horário do curso foi bem construído e é exequível     

3 
A estrutura do curso estava bem montada, permitindo um bom 
encadeamento das temáticas 

    

4 
As disciplinas ministradas foram as adequadas para a aquisição das 
competências necessárias ao futuro desempenho 

    

5 Os conteúdos das disciplinas estavam adequados aos objectivos do curso     
6 A bibliografia recomendada foi útil para a realização do curso     
7 As metodologias adoptadas foram adequadas ao desenrolar do curso     

8 
Os meios didácticos (audiovisuais, apoio bibliográfico, …) foram 
adequados às necessidades do curso 

    

9 
As condições para o trabalho dos cavalos (Picadeiro, Campo de 
Obstáculos, materiais de apoio, etc) reuniam as condições adequadas 
para o desenvolvimento das lições 

    

10 O regime geral de avaliação de conhecimentos do curso esteve adequado     

11 
O número de provas de avaliação e o seu horário foi compatível com um 
bom desempenho nas mesmas 

    

 
6. Intervenção dos Formadores 
Classifique, com a mesma escala, cada um dos Parâmetros a seguir identificados, 
relativamente aos formadores: 
 

Assinale com uma cruz a coluna correspondente à sua opinião: 1 2 3 4 

1 Domínio da Disciplina     
2 Métodos Utilizados     
3 Linguagem Utilizada     
4 Empenhamento     
5 Relacionamento com os Formandos     

 
7. Disciplinas:  

 
7.1. Das disciplinas que lhe foram ministradas, quais as que considera mais relevantes? 
 
      
 
7.2. Das disciplinas que lhe foram ministradas, quais as que considera menos relevantes? 
 
      
 
 
 
 



7.3. Que outras disciplinas considera que teriam sido fundamentais para o desenvolvimento 
profissional relativamente ao curso que frequentou?  
 
      

 
Bloco III – Empregabilidade do Curso: 
 
1. Frequentou algum estágio relativo à área do curso que concluiu?  
 

 
2. Indique quanto tempo demorou até estar empregado na área em que obteve formação:   

 

Já estava empregado  
Imediatamente após o curso  
Menos de 6 meses após o curso  
Mais de 6 meses após o curso  
Ainda não estou empregado  

 
3. Que dificuldades considera serem mais sentidas na procura de emprego?  

 

Falta de formação necessária   
Pouca procura de profissionais da área  
Demasiada oferta de profissionais da área  

Dificuldades relativas a contrato de trabalho  
Dificuldades relativas a salários   
Outra:        

 
Bloco IV – Necessidades de Formação: 
 
1. Sente necessidade de frequentar mais alguma formação da nossa oferta?  

 

 
1.1. Em que área?  

  
Curso  Local de Formação 

Ajudante de Monitor de 
Equitação Geral 

Fraccionado        

Contínuo        
Extensivo          

Monitor de Equitação Geral 

Fraccionado        
Contínuo        
Extensivo          

Instrutor de Equitação Geral 

Fraccionado        
Contínuo        
Extensivo          

Estágio de Mestres de Equitação Geral        

Acompanhante de Turismo Equestre        
Docente de Plena Natureza        
Técnico Auxiliar de Maneio Equestre        
Auxiliar de Equitação Terapêutica        
Técnico de Saúde e Educação em Equitação Terapêutica        
Docente de Equitação Terapêutica        
Ferrador        
Curso de Coordenadores da ENE        
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores        
Recepcionista de hotel        

 

Não  
Sim  Em que centro hípico?       

Não  Dirija-se para a questão nº 2 deste Bloco 
Sim   



 
2. Alguma vez ponderou em ser formador dos cursos promovidos pela ENE? 
 

 
2.1. Para o fazer necessita de ter Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP), que se obtém 
através de uma Formação Inicial de Formação de Formadores. 
Já possui este Certificado?  
 

 
2.2. Se a ENE realizasse um curso de Formação Inicial de Formação de Formadores 
consideraria fazer esta formação? 
 

 
2.3. Em que horário? 
 

Horário Laboral   

Horário Pós-Laboral  

Fim-de-semana   

 

 
Bloco V – Satisfação Global: 
 
1. Qual o seu grau de satisfação geral com a ENE? 
 

Totalmente Satisfeito Satisfeito Parcialmente Satisfeito Nada Satisfeito 

    

 
2. De acordo com as respostas que deu, faça comentários ou dê sugestões que favoreçam 
o desempenho futuro da Escola Nacional de Equitação. 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrigado pela sua colaboração! 

Já é Formador da ENE  Dirija-se para o Bloco V 
Não  Dirija-se para o Bloco V 
Sim   

Não   
Sim    Dirija-se para o Bloco V 

Não    Dirija-se para o Bloco V 
Sim    



 

Questionário de avaliação da satisfação com a ação de Formação – 

(Nome da ação de formação) 

O presente questionário é de resposta anónima e tem como finalidade a recolha de informação 

relativamente ao grau de satisfação com a ação de formação dando conta das necessidades 

formativas dos formandos para que a nossa oferta ao nível da formação profissional se adapte  à 

procura desejada. 

 

Bloco I – Dados Pessoais: 

 

1. Sexo:   2. Faixa Etária:  3. Localidade de Residência: 
 

Masculino  

Feminino   

 

Até aos 18 anos   

Dos 18 aos 29  

Dos 30 aos 40  

Mais de 40  

 

 

  

4. Habilitações Académicas:  5. Situação Profissional Actual: 
 

9º Ano  

12º Ano   

Licenciatura  

Pós - Graduação  

Mestrado  

Doutoramento  

 

Trabalhador por conta própria  

Trabalhador por conta de outrem  

Desempregado  

Trabalhador Estudante  

Estudante  

 

 

Bloco II – Motivação para a Formação 

 

1. Indique quais os motivos que o levaram a frequentar esta ação de formação  

 

 

Adquirir novas competências Profissionais  

Melhorar o desempenho actual  

Progressão na Carreira  

Satisfação Pessoal  

Outra:   

 



Bloco III - Satisfação a ação de formação 

 

1. Relativamente a esta ação de formação, exprima o seu grau de satisfação com as 

afirmações seguintes. Tendo em conta a escala apresentada, assinale com uma cruz, em 

cada afirmação, a coluna que melhor corresponde à sua opinião. 

 
 

 1 

Muito 

Mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Bom 

5 

Muito 

Bom 

1. Estrutura da ação de formação      

A intensidade do curso foi compatível com um bom 

rendimento 

     

O horário do curso foi bem construído e é exequível      

A estrutura do curso estava bem montada, permitindo 

um bom encadeamento das temáticas 

     

Os objetivos propostos na ação de formação foram 

atingidos 

     

2. Conteúdos Programáticos      

As disciplinas ministradas foram as adequadas para a 

aquisição das competências necessárias ao futuro 

desempenho 

     

Os conteúdos das disciplinas estavam adequados aos 

objetivos do curso 

     

3. Recursos       

A bibliografia recomendada foi útil para a realização do 

curso 

     

As metodologias adotadas foram adequadas ao 

desenrolar do curso 

     

Os meios didáticos (audiovisuais, apoio bibliográfico, 

…) foram adequados às necessidades do curso 

     

4. Condições físicas e materiais      

As condições para o trabalho dos cavalos (Picadeiro, 

Campo de Obstáculos, materiais de apoio, etc.) reuniam 

as condições adequadas para o desenvolvimento das 

lições 

     

5. Avaliação      

O regime geral de avaliação de conhecimentos do curso 

esteve adequado 

     

O número de provas de avaliação e o seu horário foi 

compatível com um bom desempenho nas mesmas 

     

6. Formador      

Domínio da Disciplina      

Métodos Utilizados      

Linguagem Utilizada      



 

 

Bloco IV – Necessidades de Formação: 
 

1. Na sua opinião quais são as temáticas que gostaria que constituíssem cursos na nossa 

escola?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Bloco V – Satisfação Global: 

 

1. Utilizando a seguinte escala, como classifica de forma global a ação de formação que 

frequentou? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Utilizando a seguinte escala de satisfação, qual o seu grau de satisfação geral com a 

ENE? 

 
 

 

 

 

 

Empenhamento      

Relacionamento com os Formandos      

1 

Muito 

Mau 
 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Bom 

5 

Muito 

Bom 

     

1 

Nada 

Satisfeito 
 

2 

Pouco 

Satisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito 

Satisfeito 

5 

Completamente 

Satisfeito 

     



 

 

 

3. Baseando-se no questionário que acabou de preencher, comente ou sugira alterações 

que considera que poderão favorecer a nossa oferta formativa futura. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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