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Resumo 
 
Este trabalho é um relatório da atividade profissional, enquanto gestora e coordenadora de 
formação, nos últimos 8 anos de experiência profissional, no Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, com vista à obtenção do grau de mestre. 
Tem como principal objetivo a identificação das várias técnicas de relações públicas utilizadas 
por um gestor de formação na implementação do ciclo formativo. Este ciclo é resumido em três 
grandes fases, o planeamento, a implementação e a avaliação da formação, estabelecendo um 
paralelismo com a forma como se desenvolve no dia-a-dia da entidade formadora. 
Foram identificadas, explicadas e exemplificadas, 19 técnicas de relações públicas utilizadas 
pela entidade na comunicação com os seus públicos. 
A sua realização permitiu identificar pontos fortes e pontos fracos na comunicação que a 
entidade estabelece com o exterior, possibilitando a sinalização e a planificação de ações de 
melhoria no seu funcionamento. 
 
Palavras-chave: Formação, ciclo formativo, técnicas de relações públicas, gestor de formação 
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Abstract 

This abstract is a report of my career activity, as training manager and coordinator, in the last 
eight years of working experience, in the Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento in 
Idanha-a-Nova, and it aims at attaining the Masters degree. 
Its main goal is to identify the several techniques of public relations, used by a training 
manager, in the training cycle implementation. This cycle is divided in three main phases, 
namely planning, implementation and assessment of training, establishing an association with 
the development of the training organisation on a daily basis. 
Nineteen public relation techniques, used by this organization in the communication with its 
target, were identified and explained. 
This analysis resulted in the identification of strengths and weaknesses in the communication 
established with the outside, allowing the determination and planning of improvement training 
sessions 
 
 
Keywords: training, training cycle, public relation techniques, training manager 
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I – Introdução 

 

O técnico de relações públicas é o profissional que planeia, organiza e conduz atividades com 

vista à promoção da organização junto dos seus públicos. Atividades, que em muito se 

assemelham, às do gestor de formação, já que este divide as suas tarefas entre o planeamento da 

formação e a promoção da mesma, através da construção e manutenção de uma imagem de 

credibilidade da entidade formadora. No caso particular do Centro Municipal de Cultura e 

Desenvolvimento (CMCD), esta semelhança está ainda mais presente, uma vez que este está 

sedeado em Idanha-a-Nova, um concelho relativamente pequeno e com poucos habitantes, onde 

as necessidades formativas são imensas, devido ao abandono escolar, ao envelhecimento da 

população e à taxa de desemprego. Este conjunto de fatores faz com que outras entidades 

formadoras do distrito e do Litoral do país, deslocalizem a sua oferta formativa para este 

concelho. Para além disso, o CMCD, desenvolve a sua atividade em mais quatro concelhos, 

Penamacor, Vila Velha de Rodão e Castelo Branco, onde estão sedeadas 8 entidades 

formadoras, mas operam cerca de 20 no mercado. 

Sendo que todas as entidades formadoras promovem a mesma oferta formativa, uma vez que se 

baseiam nos mesmos instrumentos para a elaboração do Diagnóstico de necessidades de 

formação, torna-se fundamental analisar os objetivos e a atividade da organização e saber qual a 

opinião que esta suscita. Após esta análise, é necessário conceber e aplicar estratégias de 

relações públicas capazes de melhorar a imagem da organização e consequentemente das suas 

ações de formação junto da comunidade local, fornecedores, clientes, investidores, entidades 

públicas e cidadãos em geral. Em suma, será uma mais valia para o Gestor de Formação possuir 

e aplicar conhecimentos de relações públicas e das suas técnicas. 

O presente trabalho pretende ser um relatório da atividade profissional, enquanto gestora de 

formação, nos últimos 8 anos de experiência profissional, no Centro Municipal de Cultura e 

Desenvolvimento de Idanha-a-Nova com o objetivo de identificar a utilização das principais 

técnicas de relações públicas nas várias fases do ciclo formativo. 

Tendo em vista o enquadramento das funções desempenhadas, inicia-se este trabalho com a 

descrição e análise das principais funções do gestor de formação, previstas na Portaria nº 

851/2012 de 6 de Setembro. Segue-se uma descrição da entidade empregadora, bem como do 

território onde incide a sua principal atividade formativa.  

De seguida apresenta-se uma breve revisão da literatura mais relevante acerca da Formação 

Profissional, onde podemos identificar as três grandes fases no processo ou ciclo formativo, o 

planeamento da formação que se inicia com o diagnóstico de necessidades de formação, a 

implementação da ação e a avaliação da formação. 
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Analisando nos principais conceitos abordados na revisão bibliográfica, apresenta-se uma breve 

descrição do funcionamento do CMCD em termos organizativos, ilustrando a implementação 

das três principais fases do ciclo formativo.  

Por último, analisando e aplicando o trabalho de Palencia-Lefler “90 técnicas de Relações 

Públicas”, apresentam-se aquelas técnicas que são habitualmente desenvolvidas na atividade 

profissional, descrevendo de forma sumária a sua aplicabilidade prática, remetendo para anexos. 
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II - A função do gestor e coordenador de formação 

 

Segundo a CIME - Comissão Interministerial para o Emprego (2001) o gestor e coordenador de 

formação é o indivíduo que, numa organização ou entidade de formação, é responsável pela 

definição da respetiva política de formação, pela elaboração, execução, acompanhamento, 

controlo e avaliação do plano de atividades e, ainda, pela gestão dos recursos afetos à 

organização ou entidade de formação. Enquanto coordenador das ações de formação prepara e 

assegura a execução das mesmas, efetuando o planeamento, a programação, a organização, o 

acompanhamento, o controlo e a avaliação das atividades que as integram. 

Mais recentemente e com a implementação da certificação da formação, foi publicado em 

portaria o novo sistema de certificação das entidades formadoras pela DGERT – Direção Geral 

do Emprego e das Relações do Trabalho, que obriga a que todas as entidades certificadas 

possuam um Gestor e um Coordenador de Formação. 

Assim no seu anexo II número I, respeitante aos requisitos de estrutura e organização internas 

refere que em matéria de recursos humanos “A entidade deve assegurar a existência de recursos 

humanos em número e com as competências adequadas às atividades formativas a desenvolver 

de acordo com as áreas de educação e formação requeridas para certificação, com os seguintes 

requisitos mínimos: 

a) Um gestor de formação com habilitação de nível superior e experiência profissional ou 

formação adequada, que seja responsável pela política de formação, pelo planeamento, 

execução, acompanhamento, controlo e avaliação do plano de atividades, pela gestão dos 

recursos afetos à atividade formativa, pelas relações externas respeitantes à mesma, que exerça 

as funções a tempo completo ou assegure todo o período de funcionamento da entidade, ao 

abrigo de vínculo contratual; 

b) Um coordenador pedagógico com habilitação de nível superior e experiência profissional ou 

formação adequada, que assegure o apoio à gestão da formação, o acompanhamento pedagógico 

de ações de formação, a articulação com formadores e outros agentes envolvidos no processo 

formativo, que preste regularmente funções ao abrigo de vínculo contratual. 
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III – Entidade Empregadora – Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de 

Idanha-a-Nova 

 

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento com sede em Idanha-a-Nova é uma 

Associação de Desenvolvimento Local sem fins lucrativos, fundada em 1992. Tem como objeto 

social, promover o desenvolvimento integrado do município de Idanha-a-Nova, nas suas 

vertentes, económica, social e cultural, designadamente na área da formação e qualificação 

profissional.  

Missão: 

Promover o desenvolvimento integrado, a valorização e sustentabilidade do território nas suas 

diferentes dimensões. 

Visão: 

Promover o desenvolvimento da formação e a qualificação da população. 

Desenvolver o empreendedorismo qualificando os empreendedores e os seus contextos. 

Dinamizar a cidadania, a coesão social e a igualdade de oportunidades, garantindo condições de 

vida dignas para todos. 

 

Na figura 1, que representa estrutura organizacional do CMCD, podemos observar as 

hierarquias e os fluxos de comunicação existentes.  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organigrama CMCD 

Fonte: Curriculum Vitae do CMCD 
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PROJETOS EM CURSO:  

 Gabinete de Formação - Promove ações de formação à medida das necessidades dos 

seus clientes coletivos e individuais. Para o efeito é Entidade Acreditada para a 

Formação pela DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, 

desde Setembro de 2006; 

 Gestão e promoção da Incubadora de Empresas de Idanha-a-Nova, a qual atua na 

promoção do Empreendedorismo e do Investimento Privado - Início em Julho de 2006;  

 Promotora da Escola Profissional da Raia, a qual promove cursos profissionais 

financiados pelo POPH – Programa Operacional do Potencial Humano; 

 Formação Modular Certificada, financiadas pelo POPH - Programa Operacional do 

Potencial Humano, no âmbito da Tipologia 2.3 – Início Outubro de 2008. 

 Dinamização da RIS - Rede Integrada de Serviços de Apoio. Esta rede visa apoiar 16 

IPSS’s associadas, através de uma equipa de técnicos de Acão social, animadores, 

terapeutas, entre outros; 

 Entidade executora do Projeto “Gente Raiana”, financiado pelo Instituto da Segurança 

Social, através do Programa CLDS - Contratos Locais de Desenvolvimento Social, com 

início em Maio de 2011 e termo a Maio de 2014; 

 Sócio da Associacion La Raya – A Raia, associação de natureza jurídica espanhola que 

congrega todos os Grupos de Ação Local da Estremadura espanhola, dos territórios 

fronteiriços. Esta tem por objetivo promover projetos conjuntos de cooperação 

transfronteiriça; 

 Entidade executora do Projeto de Mediadores Municipais Ciganos, financiado pelo 

ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Dialogo Intercultural e pelo Município 

de Idanha-a-Nova. Projeto em curso desde Outubro de 2009; 

 Parceiro no projeto de Promoção do Percurso Educativo das Crianças Ciganas no 

Concelho de Idanha-a-Nova, com o Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova e o 

Município de Idanha-a-Nova;  

 Promotora de uma Equipa de Sapadores Florestais, enquadrada no âmbito Decreto-Lei 

n.º 179/99 de 21 de Maio, com o objetivo de dinamizar mecanismos que visem a 

minimização dos impactos negativos que os incêndios florestais possam provocar na 

economia local; 

 Parceiro na dinamização de uma Equipa de Primeira Intervenção e prevenção no âmbito 

da defesa da floresta contra incêndios, em conjunto com as Freguesias de Idanha-a-

Nova, Zebreira e Rosmaninhal; 
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 Participação no Projeto “Eu & os Outros” do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência; 

 Promoção do artesanato local, nomeadamente na exploração do Centro de Artes 

Tradicionais e Centro de Exposições Temporárias e Permanentes. 

 Promoção dos passeios pedestres, participando, em conjunto com o Município de 

Idanha-a-Nova, na organização dos mesmos. 

PROJETOS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (mais relevantes) 

 

 Jan./2002 a Dez./2004 – Chefe de Fila no Projeto “Animar a Raia”, financiado pelo 

INTERREG IIIA – Eixo 3 – Medida 3.3. Projeto de Cooperação e Desenvolvimento 

Transfronteiriço;  

 Mar./2004 a Fev./2009 – Dinamizador de uma UNIVA – Unidade de Inserção na Vida 

Ativa, financiado pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP; 

 Set./2005 a Dez./2006 – Promoção de ações de formação profissional, cofinanciada 

pelo Eixo 5 do POEFDS – Programa Operacional do Emprego e Formação e 

Desenvolvimento Social e pelo Estado Português, constituído por 7 ações de Formação 

profissional na área Social, destinados a Ativos e Desempregados; 

 Ago./2005 a Ago./2010 – Entidade Coordenadora do Projeto “Viver mais Idanha”, 

financiado pelo Programa para a Inclusão e Desenvolvimento - PROGRIDE - Medida 1 

- Instituto de Segurança Social, IP; O projeto teve como finalidade a criação de serviços 

que promovessem a melhoria das condições de vida da população do Concelho de 

Idanha-a-Nova, de onde se destaca: Biblioteca Multimédia Itinerante, Unidade Móvel 

de Saúde, Espaço Sénior, entre outras. 

 Jul./2007 a Jul./2009 – Promotor do Projeto “Idanha + Futuro” financiado pelo PIF - 

Programa de Intervenção Focalizada do Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

Projeto de prevenção de consumos de substâncias psicoativas em ambiente escolar e foi 

implementado na Escola E/B 2,3 José Silvestre Ribeiro; 

 Jan./2008 a Dez./ 2009 – Aquisição de livros e filmes para reforço da Biblioteca Móvel 

Itinerante com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, através do Projeto de Apoio a 

Pequenas Bibliotecas; 

 Jan./2008 a Dez./2010 – Projeto “Gota a Gota”, financiado pelo Instituto Português do 

Sangue para a promoção da dádiva de sangue e angariação de novos dadores no 

concelho de Idanha-a-Nova; 

 Dez./2008 a Abr./2010 – Participação no Projeto “Certificar, Qualificar e Animar o 

Desenvolvimento Local” promovido pela Animar no âmbito do Programa Operacional 
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do Potencial Humano, Eixo 3 – Gestão e Aperfeiçoamento Profissional, tipologia 3.1.2 

– Programa de Formação-ação para Entidades da Economia Social; 

 Set./2009 a Set./2011 – Parceiro no Projeto “RomaniArt in Europe – Culture and Art 

Roma in Europe”, financiado pelo EACEA - Education, Audiovisual & Culture 

Executive Agency. Projeto transnacional com o objetivo de promover e divulgar a 

cultura cigana e que foi desenvolvido com a Diputación Provincial de Cáceres – 

Institución Cultural “El Brocense” – Espanha e o Centre for Information, Consultancy 

and Promotion of Roma on Tulcea - Roménia; 

 Jan./2010 a Dez./2010 – Implementação de um projeto de criação e dinamização das 

comissões sociais inter-freguesias. Este projeto foi financiado pelo PNAECPES - 

Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social 2010 e 

resultou na constituição da comissão inter-freguesia de Idanha-a-Nova, Ladoeiro e 

Zebreira; 

 Fev./2010 a Jan./2012 – Promotor do Projeto “Afirma-te!” financiado pelo PRI - 

Programa de Respostas Integradas, do Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

Projeto de prevenção de consumos de substâncias psicoativas em ambiente escolar e foi 

implementado na Escola E/B 2,3 José Silvestre Ribeiro, Escola Profissional da Raia e 

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova;  

 Out./2008 a Jul./2012 – Promoção de Cursos EFA – Educação e Formação de Adultos, 

financiada pelo POPH - Programa Operacional do Potencial Humano, no âmbito da 

Tipologia 2.2:  

- Técnico/a de Informação e Animação Turística – EFA-NS  

- Operador/a Pecuária/Bovinicultura – EFA B2  

- Operador/a Agrícola – Horticultura e Fruticultura Biológicas – EFA-B3  - Técnico/a 

de Cozinha/Pastelaria – EFA-NS 

 Dez./2010 a Dez./2011 – Promotor do Projeto “Mente & Saúde”, financiado pelo 

PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, através da ação 3.2.2. – Serviços 

Básicos para a População Rural. Este projeto permitiu adquirir um conjunto de 

equipamentos de fisioterapia, teleassistência domiciliária e de informática para apoiar as 

IPSS’s associadas à RIS e respetivos utentes; 

 

OUTRAS ATIVIDADES E VALÊNCIAS 

 Membro da Rede de Empreendedorismo na Beira Interior Sul 

 Membro da Rede Rural Nacional; 

 Membro da EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal; 
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 Membro do CLAS - Conselho Local de Ação Social do Concelho de Idanha-a-Nova; 

 Membro do Núcleo Local de Inserção de Idanha-a-Nova; 

 Membro do Núcleo Territorial do Programa de Respostas Integradas; 

 Membro da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 Organização de seminários, cursos temáticos, entre outras iniciativas. 

 Participação na organização conjunta da Feira Raiana, nas edições realizadas em 

Idanha-a-Nova, de 1992 a 2011; 

 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE FORMATIVA 

O CMCD, divide a sua atividade formativa em duas vertentes, por um lado a formação 

financiada mais dirigida à qualificação escolar e profissional, por outro a formação não 

financiada, dirigida a pessoas com qualificações superiores com interesse na reciclagem e 

reforço dos conhecimentos. 

No que diz respeito à formação financiada, implementa Formações Modulares Certificadas, 

financiadas pelo POPH - Programa Operacional do Potencial Humano em candidatura aprovada 

em 2012, tipologias 2.3, junto do público, das empresas e das instituições. Relativamente à 

formação não financiada, pretendemos continuar a implementar novos cursos de formação para 

individuais externos e também para empresas, com vista ao cumprimento das 35 horas anuais 

previstas no código do trabalho, bem como de outras exigências legais mais específicas.  

Projetos formativos em curso: 

a) Formações Modulares Certificadas – Execução, enquanto entidade promotora e formadora, 

da candidatura aprovada em 2012 pela tipologia 2.3 do POPH, com volume de 52159 horas de 

formação distribuídos pelas seguintes áreas de formação: 

811 - Hotelaria e restauração 

621 - Produção agrícola e animal 

762 - Trabalho social e orientação 

861 - Proteção de pessoas e bens 

346 - Secretariado e trabalho administrativo 

481 - Ciências informáticas 

622 - Floricultura e jardinagem 

729 - Saúde-programas não classificados noutra área de formação 

341 – Comércio 

347 - Enquadramento na organização/empresa 
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b) Projeto de formação da CIMBIS – Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul - 

Execução da candidatura, enquanto entidade formadora, aprovada em 2012 pela Tipologia 3.4 - 

Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local, composta pelas seguintes ações 

de formação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Formações em Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC do plano de ação do 

Projeto Gente Raiana, financiado POPH – Tipologia 6.13 - Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social, enquanto entidade formadora e promotora: 

- 7 Ações de informática – nível médio em 7 freguesias do concelho de Idanha-a-Nova 

- 7 Ações de informática – nível de consolidação em 7 freguesias do concelho de Idanha-a-Nova 

d) Formação Pedagógica Inicial de Formadores, homologado pelo IEFP (Certificado de 

Autorização de Funcionamento n.º C392004) em Setembro de 2012, tendo por base o novo 

referencial da Formação Pedagógica Inicial de Formadores definido na Portaria 214/2011 de 30 

de Maio.   

f) Ações de formação profissional à medida para empresas privadas, com vista ao 

cumprimento das 35 horas anuais previstas no código do trabalho, bem como de outras 

exigências legais mais específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo Acordo Ortográfico 14 Horas Nível 2 

Processador de Texto 21 Horas Nível 2 

Código da Contratação Pública 21 Horas Nível 3 

Regime Jurídico das Contra Ordenações 21 Horas Nível 5 

Férias, Faltas e Licenças 14 Horas Nível 3 

Implementação Prática do SIADAP 21 Horas Nível 4 

Licenciamento Zero 14 Horas Nível 5 

Contabilidade para não financeiros 21 Horas Nível 3 

Folha de Cálculo  21 Horas Nível 3 
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IV – Área de atuação A Beira Interior Sul  

 

A sub-região da Beira Interior Sul é constituída por quatro municípios: Castelo Branco, Idanha-

a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão. Apesar de esta sub-região ser constituída por um 

número muito reduzido de municípios, ocupa cerca de 13% da área do território regional (3,8 

mil km2). Na verdade, a Beira Interior Sul é a NUTS III (Unidade Territorial Estatística) do 

Centro de Portugal com a segunda maior área territorial e com a menor densidade populacional 

(19,1 habitantes por km2). Castelo Branco e Idanha-a-Nova são os maiores municípios, em 

termos de área, e Vila Velha de Ródão, Penamacor e Idanha-a-Nova os que apresentam menor 

densidade populacional da região Centro. 

Segundo os resultados dos Censos 2011, a população da Beira Interior Sul ultrapassa, 

ligeiramente, os 75 mil habitantes, representando 3,2% da população da região. A dinâmica 

populacional manifestada na última década (entre 2001 e 2011) aponta para um decréscimo 

populacional (-4,0%) nesta sub-região. 

Contudo, a população do município de Castelo Branco aumentou 0,7%, no mesmo período, em 

contraponto com importantes diminuições populacionais nos restantes três municípios (16,7% 

em Idanha-a-Nova, 14,7% em Penamacor e 14,1% em Vila Velha de Ródão), indiciando uma 

deslocação de população para a capital de distrito e para fora da região. 

Esta NUTS III localiza-se no interior da região, no espaço raiano, ou seja, na área de fronteira 

com Espanha, correspondendo a um dos territórios mais periféricos de Portugal. Enfrenta, 

assim, problemas relacionados com a fixação da população característicos da interioridade, tais 

como uma débil estrutura empresarial com um baixo nível de empreendedorismo, de inovação, 

de défice de qualificações profissionais e de massa crítica. Estas condicionantes, fazem salientar 

a necessidade de se definirem políticas e investimentos que travem a saída da população e que 

minimizem os efeitos negativos dos territórios do interior da região. 

Trata-se de uma área de características marcadamente rurais onde se destacam as atividades 

económicas ligadas à agricultura, à pecuária e à silvicultura, num contexto onde predominam 

grandes explorações. Ao mesmo tempo, é um território de grande valor natural e ambiental mas 

também de uma grande riqueza histórica e cultural 

Não se pode falar em competitividade, inovação e conhecimento sem falar em qualificações e 

em recursos humanos. Neste âmbito, o POPH tem um papel muito relevante através do Fundo 

Social Europeu, já que a formação origina uma melhoria das qualificações e das competências 

dos trabalhadores. Esta sub-região é um dos territórios do interior da região com menor número 

de trabalhadores. No que respeita às habilitações dos trabalhadores por conta de outrem aqui a 

trabalhar, caracteriza-se por registar um dos mais baixos pesos de recursos humanos com baixas 
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habilitações (3º ciclo ou menos) e, simultaneamente, umas das mais elevadas percentagens de 

pessoas ao serviço com elevadas habilitações (pós-secundário e superior) no total de pessoas ao 

serviço. 

Em termos das qualificações profissionais, esta situação é um pouco distinta, já que se regista a 

maior percentagem de trabalhadores semiqualificados ou não qualificados (mais de um terço 

dos trabalhadores) da região e a menor percentagem de pessoas ao serviço com elevadas 

qualificações (quadros médios e superiores) o que é condicionado, em grande medida, pelo 

perfil de especialização na sub-região. 

Da análise do número de horas financiadas pelo Fundo Social Europeu ao abrigo do POPH na 

Beira Interior Sul, nos anos de 2009 e 2010, verifica-se que cerca de 30% destas era dirigida à 

população adulta no âmbito dos eixos da Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida 

(Cursos de Educação e Formação de Adultos e Formações Modulares Certificadas). A Gestão e 

Aperfeiçoamento Profissional não chegam a representar 2,5% do total de horas financiadas. Os 

projetos realizados na Beira Interior Sul relativos a estes dois eixos prioritários envolveram 842 

mil horas de formação financiada no ano de 2009 e 810 mil de horas em 2010 (Quadro 4). Em 

2010, esta formação abrangeu 9,4 mil indivíduos. 

O regulamento com maior número de horas de formação financiada realizada pelo POPH nesta 

sub-região era dirigido a jovens no âmbito da Qualificação Inicial (Cursos Profissionais) e 

representava cerca de 30% em 2009 e 44% em 2010 do número total de horas de formação 

financiadas na Beira Interior Sul. 
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V – A Formação Profissional (revisão bibliográfica) 

 

O aumento das qualificações dos portugueses é uma condição essencial para o desenvolvimento 

económico e social do país e, por esse motivo, tem constituído o objetivo central das políticas 

nacionais de educação e formação dos últimos anos. 

Também a investigação académica tem vindo a afirmar a importância da formação profissional 

contínua para sustentar processos de desenvolvimento competitivo e de promoção da coesão 

social. 

Tida, por vezes, como panaceia para a resolução de todos os problemas, a Formação é um 

instrumento capaz de contribuir para a sustentabilidade dos processos de competitividade 

económica e social e para dotar os atores sociais de capacidades essenciais para a sua afirmação 

e participação nos processos de mudança socioeconómica, no entanto não se pode considerar 

por si só uma solução única. (Canário et al, 2008) 

Num mercado de trabalho cada vez mais caracterizado pela instabilidade das relações 

contratuais, a aquisição de novas competências profissionais e a sua permanente atualização, 

através da participação em diversas ações de formação, constitui um fator crítico de valorização 

profissional e de empregabilidade, ou seja, de capacidade de sobrevivência no mercado de 

trabalho. Como tal, a gestão da formação tem vindo a conhecer um desenvolvimento 

significativo em Portugal, particularmente ao longo da última década, em resultado quer da 

disponibilidade de fundos comunitários de apoio ao desenvolvimento do capital humano quer da 

progressiva alteração dos fatores de competitividade em que tem assentado a economia 

portuguesa (Canário et al, 2008). A globalização dos mercados mundiais, as novas formas de 

organização de trabalho, as mudanças nas características demográficas da população ativa e os 

problemas de literacia têm provocado novas exigências, não só aos indivíduos de forma isolada, 

mas também às organizações como um todo para que consigam manter a vantagem competitiva. 

Atualmente, o desempenho de uma função requer a utilização permanente de novos 

conhecimentos e de competências cada vez mais complexos, pelo que a formação profissional 

assume um papel chave neste processo.  

A formação profissional é definida como uma experiência planeada de aprendizagem que é 

concebida com o objetivo de resultar numa mudança permanente dos conhecimentos, atitudes 

ou competências, críticos para o bom desempenho da função de um indivíduo (Campbell et al 

1970; Campbell e Kuncel, 2001). A formação cumpre assim o duplo objetivo de contribuir para 

o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos e, consequentemente, contribuir para a 

melhoria do desempenho organizacional.  
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Para que estes objetivos sejam atingidos, torna-se necessária uma planificação detalhada da 

formação que obedece a um ciclo que, segundo a entidade certificadora da formação 

profissional em Portugal (DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho), se 

traduz numa interligação clara entre a identificação de necessidades de competências, o 

processo formativo em si e os resultados atingidos no final do mesmo. O foco principal do 

desenvolvimento de formação e o seu fim último deve ser a efetiva aquisição, pelos formandos, 

de conhecimentos e competências socioprofissionais, que respondam a necessidades 

identificadas e passíveis de serem colmatadas por formação. 

Este ciclo, que representa um ideal, inicia-se com a identificação das necessidades da formação, 

prossegue com a programação das atividades formativas, concretiza-se na execução das 

atividades, e conclui-se com a avaliação de todo o processo. Muitas vezes as organizações 

distanciam-se deste modelo organizativo, executando formações de carácter “oportunista” (e.g., 

possibilidade de receber fundos comunitários), isoladas das restantes atividades da gestão de 

pessoas ou, mutiladas em uma ou mais fases com prevalência para a avaliação. Ainda assim, 

este ciclo representa um processo que se deseja organizado e sistemático no corpo geral de uma 

organização (Cunha et al., 2010).  

A identificação do número de fases do processo formativo diverge no campo teórico. Noe e 

colaboradores (2006), desdobrando a fase de programação, identificam seis passos que vão 

muito para além da escolha do método de formação mais popular no momento: o diagnóstico de 

necessidades de formação; a preparação dos formandos; a criação de um ambiente de 

aprendizagem; a criação de um ambiente de transferência da formação; a seleção do método de 

formação; e a avaliação do programa. No entanto e de um modo mais abrangente, consideram-

se o diagnóstico de necessidades de formação (planificação), a implementação e realização da 

ação e a avaliação da formação, as três principais fases que têm que ser asseguradas quando se 

desenvolve uma ação de formação (Taylor e O’Driscoll, 1998). 

O diagnóstico de necessidades é o primeiro passo para a concretização de um plano de 

formação, por forma a determinar se a formação é necessária, considerando os objetivos 

estratégicos e operacionais de uma organização ou da população em geral. Na sequência desse 

diagnóstico podem ser identificados fatores individuais, organizacionais ou da envolvente, que 

revelam a necessidade de formação. 

Ao nível individual, distinguem-se fatores como a manifestação de problemas no desempenho 

de funções, a exigência de novos padrões de desempenho, ou mesmo, a falta de competências 

básicas dos colaboradores (Velada, 2007). Vários acontecimentos ou processos dentro de uma 

organização ou contexto podem ainda remeter para a necessidade de formação, designadamente, 

a introdução de novas tecnologias, acidentes de trabalho, o redesenho de funções, o crescimento 
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ou a contração de uma atividade. Outros fatores, como a emergência de novos desafios, a 

introdução e atualização de nova legislação, novos produtos, ou mudanças nas preferências ou 

solicitações dos clientes ou do mercado, podem igualmente pressionar a organização ou a 

pessoa para a obtenção de novas competências ou desenvolvimento das já existentes (Velada, 

2007).  

Podemos distinguir dois modelos utilizados para diagnosticar as necessidades de formação nas 

organizações, o Modelo de Análise Organização-Tarefa-Pessoa e o Modelo de Análise do 

Desempenho. No que diz respeito ao Modelo de Análise Organização-Tarefa-Pessoa, McGehee 

& Thayer (1961) salientam que o mesmo envolve três tipos de análises: organizacional, 

individual e operacional ou de funções. A análise organizacional deve incidir sobre indicadores 

de produção que justifiquem a necessidades de formação (e.g., baixa produtividade, perda de 

clientes, incumprimento de prazos, rotatividade elevada). A análise individual identifica os 

colaboradores que vão frequentar a formação e o seu grau de preparação, definindo o que cada 

um precisa de aprender para ultrapassar lacunas atuais e/ou futuras (Marques et al., 2010). A 

análise operacional ou de funções determina a relação entre as tarefas a realizar pelos 

trabalhadores e as qualificações que possuem, contrapondo-as com aquelas que devem possuir 

para o tipo de trabalho a desenvolver. O Modelo de Análise do Desempenho procura apurar as 

causas das discrepâncias entre o desempenho esperado e o desempenho atual ou entre 

desempenhos exemplares e desempenhos médios (Gilbert, 1978, in Velada, 2007), defendendo 

que as soluções para os problemas de desempenho requerem muito mais vezes mudanças 

importantes no ambiente de trabalho do que o aumento do nível de conhecimentos e de 

competências dos colaboradores.  

Estes dois modelos têm sido, atualmente, alvo de críticas, uma vez que sugerem que a formação 

só é considerada quando se verificam discrepâncias de desempenho, excluindo a perspetiva da 

melhoria continua através da formação (Taylor e O’Driscoll, 1998). Para além disso, nenhum 

dos modelos considera em simultâneo a falta de conhecimentos e/ou competências e as 

variáveis do ambiente de trabalho como responsáveis pelas falhas de desempenho, que é aquilo 

que, na verdade, acontece com mais frequência (Velada, 2007).  

Taylor e O’Driscoll (1998) desenvolveram um modelo integrado de análise de necessidades de 

formação que inclui os dois modelos referidos. Cook (2005, in Velada, 2007) indica métodos 

qualitativos e quantitativos para a recolha de informação necessária à identificação das 

necessidades de formação. Os métodos qualitativos contemplam focus group, entrevistas face a 

face, conversações com os empregados e entrevistas exploratórias, sendo importantes para obter 

as perceções e opiniões dos colaboradores sobre as experiências, conhecimentos, competências 

e comportamentos necessários para o desempenho da função. Os métodos quantitativos, que 
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incluem questionários escritos, inquéritos eletrónicos, questionários de satisfação de clientes, 

possibilitam quantificar essas opiniões/perceções.  

Para que possamos passar à segunda fase do ciclo formativo, importa então clarificar que o 

diagnóstico de necessidade de formação é uma peça fundamental, seja no seio de uma 

organização que prepara o plano de formação interno, seja numa entidade formadora que 

prepara formação para o público em geral e define a sua oferta formativa tendo por base as 

necessidades de formação da população do território onde pretende implementar os seus planos. 

Impõe-se ainda referir que, previamente à execução propriamente dita da formação, ocorre um 

planeamento exaustivo e rigoroso das ações a efetuar. O produto final do planeamento deverá 

ser uma ação de formação concretizada num módulo, curso ou programa. Esse planeamento 

deverá prever os aspetos relacionados com o contexto da formação a administrar (objetivos, 

locais, horários, comunicação administrativa, etc.), e os relacionados com o seu conteúdo 

(métodos, exemplos, técnicas) (Marques et al., 2010). Os métodos formativos devem ser 

definidos em harmonia com as características dos candidatos e objetivos da formação.  

A concretização das opções estratégicas (ou objetivos estratégicos) que a entidade quer alcançar 

num determinado período temporal passam pela definição de objetivos operacionais (passíveis 

de serem medidos) com metas quantitativas, qualitativas ou temporais associadas e de 

indicadores que permitirão a sua medição. O foco principal do desenvolvimento de formação e 

o seu fim último deve ser a efetiva aquisição, pelos formandos, de conhecimentos e 

competências socioprofissionais, que respondam a necessidades identificadas e passíveis de 

serem colmatadas por formação.  

A conceção de objetivos e conteúdos de aprendizagem, o seu desenvolvimento pedagógico e a 

avaliação dos resultados alcançados constituem momentos fundamentais na formação e são a 

base principal de apreciação da qualidade da intervenção pedagógica.  

A atividade formativa deve ser planificada para um determinado período temporal, deve 

obedecer às opções estratégicas da entidade em função do seu contexto de atuação. Esta 

planificação deve ter em conta aspetos como a vocação, a estratégia de desenvolvimento para os 

próximos anos, as áreas de formação a desenvolver, os públicos a quem dirigir, os locais onde 

vai ser realizada, as fontes de financiamento e, claro, as necessidades do público-alvo. 

Esta reflexão e a sua transposição para o “papel” garantem que a entidade formadora identificou 

com clareza o seu contexto de intervenção, os fatores que influenciam o seu desempenho, as 

principais ameaças e oportunidades e as potenciais parcerias que possibilitam uma relação de 

mais-valia para ambas as partes.  

Garantem ainda que a atividade formativa será enquadrada de forma coerente nas restantes 

atividades desenvolvidas pela entidade, preconizadas no seu objeto social, e asseguram que os 
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projetos formativos a desenvolver se focalizam em necessidades efetivas dos seus 

utilizadores/clientes identificadas de forma credível e sustentada. Ao alinhar a atividade 

formativa com a sua missão, vocação e estratégia a entidade assegura uma atuação orientada por 

objetivos de desenvolvimento.  

O processo de conceção e desenvolvimento da formação, deve iniciar-se pela definição das 

competências a desenvolver pelos formandos em estreita colaboração com o diagnóstico de 

necessidades por forma a sinalizar competências a desenvolver, por referência a um 

determinado contexto de desempenho. 

Uma vez identificadas as competências a desenvolver, é possível definir o perfil de entrada dos 

formandos, em termos de pré-requisitos de acesso ao percurso formativo que se pretende 

delinear. Esses pré-requisitos passam, regra geral, pela definição de características profissionais 

ou pessoais e do eventual grau de domínio prévio das competências a considerar na formação.  

Um fraco investimento na caracterização dos contextos de partida da formação resulta, na maior 

parte das vezes, numa formação centrada no fornecedor (entidade) e não nas expectativas e 

necessidades concretas dos seus utilizadores (formandos), sendo muito difícil nestes casos 

avaliar em que medida a proposta pedagógica desenvolvida deu uma resposta eficaz a essas 

necessidades.  

Segue-se a definição dos objetivos de aprendizagem a atingir pelos formandos, válidos e 

adequados aos públicos e contextos identificados. Os objetivos de aprendizagem são a tradução 

pedagógica das competências pré-sinalizadas e devem ser definidos na perspetiva dos 

formandos, centrados nos resultados a alcançar com a formação.  

O tipo e nível dos resultados de aprendizagem a alcançar depende do modo como os conteúdos 

serão trabalhados com o grupo de formandos, sendo a forma de organização da ação 

determinante para esse fim. Neste sentido a formação poderá assumir a forma presencial, à 

distância ou uma combinação de ambas.  

Após a definição dos objetivos de aprendizagem a considerar no âmbito da formação, bem 

como da identificação de formas de organizar a formação ajustadas à natureza das competências 

a adquirir por um determinado público, importa estruturar os respetivos módulos formativos, 

desenhando um itinerário pedagógico ajustado a públicos e contextos determinados que permita 

o alcance dos objetivos de aprendizagem Esta fase da construção pedagógica passa por sinalizar 

o tipo de conteúdos a integrar em cada módulo formativo e estabelecer a sua sequência, 

constituindo um aspeto crítico determinante para o alcance dos objetivos de aprendizagem 

definidos.  
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Uma vez definidos os objetivos de aprendizagem, decididos os módulos de formação assim 

como os respetivos conteúdos, importa selecionar os métodos pedagógicos mais adequados ao 

desenvolvimento da proposta formativa.  

Esta seleção pode ser assegurada a montante da execução da ação (na fase de conceção) mas 

deve ser sempre equacionada durante a realização da formação, no sentido de uma melhor 

adequação às características e necessidades dos participantes.  

A seleção dos participantes para a formação, assente em critérios pedagógicos ajustados, 

constitui um fator com influência direta no resultado final do processo formativo. Um processo 

de recrutamento e seleção conduzido de forma eficaz aumenta a possibilidade dos objetivos 

pedagógicos serem efetivamente atingidos. Importa por isso identificar e aplicar uma 

metodologia e instrumentos de seleção de formandos e formadores com critérios ajustados à 

natureza das ações.  

No que diz respeito a formandos, a natureza das ações nem sempre exige a realização de um 

processo de seleção propriamente dito. De qualquer forma, deverá sempre ser assegurado que o 

posicionamento do formando num determinado grupo de formação ou nível de aprendizagem se 

faça de forma ajustada e sustentada.  

As condições legais de acesso, definidas pelos regulamentos de programas ou medidas 

específicas em que se enquadre a formação a desenvolver, são importantes para determinar o 

acesso dos formandos à referida ação mas não constituem, por si só, critérios pedagógicos de 

seleção.  

Para a constituição da equipa técnico-pedagógica deverão, igualmente, existir critérios ajustados 

que permitam selecionar os coordenadores, formadores e outros técnicos com perfil adequado 

ao seu contexto de atuação e às áreas de educação e formação, tipo de projetos e públicos-alvo 

considerados na atividade formativa que promove.  

O processo de seleção pode incluir diferentes técnicas de avaliação, suportadas em instrumentos 

adequados. Abordagens de avaliação mais comuns no processo de seleção, tais como a análise 

das fichas de inscrição, a análise curricular, a aplicação de questionários de seleção e de 

entrevista de seleção (individual ou em grupo) ou teste diagnóstico de conhecimentos. Importa 

igualmente definir com clareza os responsáveis por este processo e os momentos de aplicação 

das técnicas e instrumentos em causa.  

Para finalizar, importa identificar e aplicar a metodologia e os instrumentos de 

acompanhamento a utilizar durante e após a formação, nomeadamente a empregabilidade e a 

inserção profissional, no caso dos desempregados e o impacto da formação no desemprenho 

profissional dos empregados. Esta metodologia permite, ainda, controlar o cumprimento dos 

objetivos da formação e as condições definidas para a sua operacionalização e consiste na 
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monitorização da execução do plano de formação, ao nível dos aspetos pedagógicos e 

financeiros inerentes aos projetos em curso, no acompanhamento pedagógico dos formandos, no 

acompanhamento e controlo da atividade dos formadores, quer na fase de preparação das ações, 

quer na execução das mesmas, na verificação dos aspetos logísticos e administrativos da 

formação e no acompanhamento das ações deslocalizadas das instalações principais da entidade. 

A prossecução destas atividades exige uma clara definição de repartição de responsabilidades na 

equipa técnico-pedagógica e ao mesmo tempo uma articulação sistemática e permanente entre 

os seus elementos (gestor de formação, coordenador pedagógico, formadores, entre outros).  

A atividade de acompanhamento após a conclusão das ações de formação visa, essencialmente, 

obter informação sobre os seus resultados e os efeitos gerados nos beneficiários das mesmas e 

aferir a eficácia do processo formativo, permitindo comparar os resultados alcançados face aos 

objetivos estabelecidos, bem como a eficiência do processo formativo, permitindo verificar em 

que medida os resultados justificam os recursos que foram mobilizados (humanos, materiais, 

financeiros, etc.)  

Numa perspetiva de complexidade diferenciada, no acompanhamento pós-formação podem 

aferir-se dados relacionados com a satisfação dos formandos com o processo formativo e com 

os conhecimentos/competências adquiridos, a oportunidade e o nível de aplicação dos 

conhecimentos/competências adquiridas no contexto profissional ou social e a evolução 

socioprofissional do trabalhador, associada à formação frequentada. 

Dependendo do tipo e do contexto formativo, a avaliação da formação permite também, obter 

resultados em termos de empregabilidade dos formandos: integração profissional, criação do 

próprio emprego, mudança de emprego, entre outros; resultados em termos de desenvolvimento 

pessoal ou integração social dos formandos, no caso de públicos específicos; o impacto no 

desempenho profissional, resultante da formação (transferência efetiva da aprendizagem 

adquirida em contexto de formação para o posto de trabalho); o impacto na organização ou num 

determinado contexto socioeconómico, derivado da formação promovida e a análise do retorno 

do investimento em formação (análise ROI -Return on investment). 

Por mais elaborados e sofisticados, que sejam os processos de avaliação, estes assumem 

geralmente uma condição controversa, pois é difícil distinguir os resultados que provêm da 

formação dos que resultam de outras causas (Lynas, 2001). Isto traduz-se na dificuldade em 

identificar uma clara relação custo/benefício do investimento em formação (Marques et al., 

1995). De todo o modo, existe o sentimento generalizado de que é preferível realizar algum tipo 

de avaliação, com razoável suporte técnico, do que não avaliar. A avaliação da formação 

apresenta enormes vantagens. Além da monitorização dos programas de formação e refinamento 

das ações propriamente ditas, a avaliação permite: a reflexão e o reequacionamento das 
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estratégias de formação e de aspetos operacionais existentes nas fases do ciclo formativo; e a 

aquisição de conhecimento sobre as pessoas, uma vez que se recolhem dados sobre as 

competências adquiridas e/ou desenvolvidas, assim como eventuais desajustamentos entre os 

estados desejado e atual (Cardoso et al., 2003). 

Existem vários modelos de avaliação, no entanto quase todos eles se baseiam direta ou 

indiretamente no de Kirkpatrick, este modelo foi enunciado há várias décadas (1959) e tem sido, 

até à presente data, o mais aplicado por parte das entidades que realizam formação (Velada, 

2007; Marques et al., 2010). Considera quatro níveis de avaliação: reações, aprendizagem, 

comportamento ou transferência, e resultados, que assentam no pressuposto basilar de que é 

possível recolher informação distinta numa lógica relacional, sequencial e progressiva, ou seja, 

os níveis estão inter-relacionados, permitindo assumir, por exemplo, que quando os formandos 

estão satisfeitos com a ação de formação) o grau de aprendizagem tenderá a ser superior 

(Kirkpatrick, 1998).  

Podemos então concluir que, conforme evidenciado ao longo da presente revisão bibliográfica, 

o ciclo da formação traduz uma interligação clara entre a identificação de necessidades de 

competências, o processo formativo em si e os resultados atingidos no final do mesmo.  
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VI -A atividade profissional 

 

Com base no pressuposto de que, a formação profissional é uma forma de desenvolvimento 

psicossocial e económico do individuo, o plano estratégico do CMCD, ao nível da formação, 

tem ido ao encontro das necessidades e estratégias definidas para o desenvolvimento do 

território da BIS – Beira Interior Sul. Nos últimos anos, tem vindo a desenvolver ações 

focalizadas neste interesse e tem desenvolvido a sua atividade formativa com vários tipos de 

público, desenvolvendo ações de formação à medida das necessidades dos seus clientes e 

oferecendo ações de formação financiada e não financiada, programadas de acordo com as 

necessidades identificadas nos seus públicos e de acordo com as diretrizes dos programas de 

financiamento, nomeadamente o POPH – Programa Operacional do Potencial Humano. 

O CMCD tem vindo a aumentar os seus volumes de formação anuais (número de formandos X 

número de horas de formação), independentemente dos volumes aprovados em candidaturas 

financiadas, apoiando-se na formação não financiada e na organização de ações de formação 

para os seus clientes e parceiros. Em 2006 (Setembro a Dezembro) o volume foi de 3969 horas, 

crescendo no segundo ano (2007) para 8000 horas. Foi em 2009 que se verificou o maior 

crescimento, aumentando para 43134 horas, coincidindo com as aprovações do POPH. 

Seguindo-se o ano de 2010 com 41537 horas e 2011 com 34386 horas e finalmente 2012 com 

30087. 

Dando cumprimento aos requisitos da Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho – 

DGERT (entidade certificadora), o CMCD elabora anualmente um Plano de atividades e Plano 

de Formação (anexo 1) que no final do ano civil é avaliado em Balanço de atividades (anexo 2). 

Estas são duas das peças fundamentais para a manutenção da certificação. 

Ao longo dos anos, o CMCD tem vindo a apostar, não só no aumento da sua atividade 

formativa, traduzida no aumento do volume de formação, mas também na melhoria dos seus 

serviços, nomeadamente através da introdução de melhorias nos processos de funcionamento, 

através da construção de um Manual da Qualidade da Formação onde são esquematizados e 

descritos todos os passos que se prendem com o funcionamento da formação ministrada pelo 

Centro. 

O Manual da Qualidade identifica e descreve todos os processos, metodologias, procedimentos, 

intervenientes e recursos utilizados no âmbito das diferentes fases do ciclo formativo já 

descritas anteriormente na revisão bibliográfica. O processo de organização da formação divide-

se em três partes, tal como o nosso manual da qualidade se encontra dividido em três grandes 

processos, conforme ilustrado na figura nº2. Estes processos estão divididos em procedimentos 

de onde resultam instruções de trabalho que podem ser comuns a mais do que um procedimento. 



22 

 

Refere-se ainda os impressos que são os documentos utilizados para dar cumprimentos a todos 

os passos descritos nos processos, procedimento e instruções de trabalho. (Anexo 3) 

 
Figura nº 2 – Esquematização do Manual da Qualidade 

Fonte: Retirada do Manual da Qualidade do CMCD 
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O planeamento da formação  

 

Na fase do planeamento da formação, subdividimos a atividade em 4 procedimentos diferentes, 

o PR1 – Diagnóstico de necessidades de formação, o PR2 – Planificação da formação, o PR3 – 

Candidatura a programas de financiamento e o PR4 – Candidatura a homologação de cursos. 

O PR1 tem como principal objetivo elaborar o diagnóstico de necessidades de formação, 

baseando-se para isso nos estudos existentes de caracterização demográfica da região, na análise 

da procura, nas necessidades formativas dos parceiros e nas áreas prioritárias dos programas de 

financiamento 

O PR2 visa a elaboração dos planos de formação, tendo por base os resultados obtidos no 

Diagnóstico de Necessidades de formação, o público-alvo e os recursos disponíveis, tais como 

as salas e equipamentos e os financiamentos. 

Os objetivos do PR3 e do PR4 são semelhantes, pois ambos visam a elaboração de candidaturas. 

O PR3 destina-se à elaboração de candidaturas a financiamento, habitualmente ao POPH – 

Programa Operacional do Potencial Humano ou ao PRODER – Programa de Desenvolvimento 

Rural, sendo que estas candidaturas estão sujeitas à consulta do aviso de abertura de concurso e 

à leitura e interpretação da legislação aplicável do Programa de Financiamento. O PR4 refere os 

procedimentos necessários à elaboração de candidaturas a homologações, já que existem cursos, 

que pela sua especificidade, necessitam de autorização de funcionamento por parte de 

organismos específicos, como por exemplo as ações destinadas a formadores que carecem de 

homologação junto do IEFP – Instituto de Emprego e formação Profissional, ou os cursos da 

área agrícola que necessitam na sua grande maioria de homologação por parte da DRAPC – 

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro.  

Procedimentos Responsável  Suportes/Evidências 

Diagnóstico de Necessidades de 
Formação 

Gestor de Formação PR1, Estudos e levantamentos de necessidades 
Externos, Procura dos clientes (IT1- tratamento das 
fichas de inscrição), Necessidades formativas dos 
parceiros, Áreas prioritárias dos programas de 
financiamento. 

Planificação da Atividade 
Formativa 

Gestor de Formação PR2, Planos de Formação da entidade, Suportes de 
Promoção da Atividade formativa. 

Candidaturas Gestor de Formação 
PR3, Internet, Catálogos, Sistemas e plataformas de 
Informação, legislação aplicável. 

Homologações Gestor de Formação 
PR4, Internet, Catálogos, Sistemas e plataformas de 
Informação, legislação aplicável. 

 

Figura nº3 – Planeamento da Formação 

Fonte: adaptado do P1 – processo 1 do Manual da Qualidade do CMCD 
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O Desenvolvimento da Formação 

 

Nesta fase o processo é dividido em duas partes, o PR5 – Organização de ações de formação e o 

PR6 – Execução e acompanhamento das ações de formação. 

O PR5 tem como principal objetivo a organização das ações de formação, tendo por base o 

Plano de Formação, os programas de formação, as inscrições recebidas e a legislação aplicável 

ao tipo de formação a desenvolver.  

O PR6 visa a implementação e acompanhamento da ação de formação e o controlo dos desvios 

de forma a garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos no programa de formação. 

Atividades Responsável  Suportes/Evidências 

Organização de ações de 
formação 

Gestor de Formação/Coordenador de 
Formação/Técnico de Formação 

PR5, Dossier técnico-pedagógico, 
registos na plataforma SIGO – Sistema de 
Informação e Gestão da oferta 

Execução e acompanhamento 
de ações de formação 

Gestor de Formação/Coordenador de 
Formação/Técnico de Formação 

PR6, Dossier técnico-pedagógico 

 Figura nº 4 – Desenvolvimento da Formação 

Fonte: adaptado do P2 – processo 2 do Manual da Qualidade do CMCD 

 

 

A Avaliação da formação 

 

A avaliação da formação é dividia em três procedimentos, o PR7 – Encerramento de ações de 

formação, o PR8 – Acompanhamento pós-formação e o PR9 – Balanço de atividades e melhoria 

continua. 

O PR7 tem como principais objetivos o encerramento das ações de formação decorridas, a 

certificação dos formandos e o processamento de pagamentos a formandos (se for caso disso) e 

a formadores, tendo por base as informações e registos constantes no dossier técnico-

pedagógico. 

Com base nas informações recolhidas o PR8 visa recolher informação sobre satisfação dos 

formandos e empregadores e opiniões dos formadores para revisão de procedimentos, 

instrumentos, metodologias e recursos, avaliar o nível de satisfação dos formandos com as 

competências adquiridas, avaliar a aplicação das competências em contexto profissional, 

analisar da melhoria do desemprenho profissional e avaliar o grau de inserção profissional dos 

formandos (quando aplicável). 
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O principal objetivo do PR9 e para finalizar o ciclo de organização da formação tem como 

finalidade controlar o cumprimento do Plano de Atividades para a revisão de objetivos e metas 

definidos e reajustamento de projetos e recursos humanos e físicos, recolher informação acerca 

do ajustamento dos programas e projetos às necessidades dos utilizadores para a revisão de 

objetivos e conteúdos de formação, comparar os dados do percurso pós-formação e da 

aplicabilidade das competências adquiridas no contexto profissional, para reajustamento da 

oferta formativa e introduzir ações de melhoria contínua. 

 

Atividades Responsável  Suportes/Evidências 

Encerramento de ações de formação Coordenador de 
Formação/Técnico de 
Formação 

PR7, Dossier técnico-pedagógico, relatório final da 
ação, encerramento de registos na plataforma SIGO – 
Sistema de Informação e Gestão da oferta e emissão de 
certificados, pagamentos, desempenho dos formadores, 
coordenadores e outros colaboradores, avaliação dos 
formandos, ocorrências 

Acompanhamento pós formação Coordenador 
Formação/Técnico de 
Formação 

PR8, Análise de questionários de empregabilidade dos 
formandos 

Balanço de atividades Gestor de Formação PR9, Avaliação dos objetivos contemplados em plano 
de atividades, avaliação de indicadores de execução 
física dos projetos e avaliação de indicadores de 
desempenho. 

Identificação de Melhorias continua Gestor de Formação PR9 Autoavaliação 

 

Figura nº 5 – Avaliação da Formação 

Fonte: adaptado do P3 – processo 3 do Manual da Qualidade do CMCD 
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VII – Ferramentas de Relações Públicas mais utilizadas 

 

As Relações Publicas são mais do que uma técnica de comunicação, incluem todo o 

planeamento, execução e avaliação da comunicação de uma organização com ambos os 

públicos, internos e externo, que afetam o modo como a organização atinge os seus objetivos, 

em suma, as Relações Publicas são a “gestão da comunicação entre a organização e os seus 

públicos” (Grunig, 1992). Esta visão é partilhada por Kunsh (1997) e Black (2006). Smith 

(2005, p. 4) define-as como “Função de gestão que se foca em tendências de longo prazo de 

interação entre uma organização e todos os seus variados públicos os que a apoiam e os que não 

apoiam. As relações públicas procuram fortalecer essas relações e por isso geram compreensão 

mútua, boa vontade e apoio”. Na perspetiva de Grunig, as Relações Públicas estão relacionadas 

com duas variáveis-chave, designadamente, a comunicação e a gestão. O alcance das Relações 

Públicas estende-se muito além da tradicional função de relações com a imprensa ou da simples 

técnica de comunicação, estando cada vez mais envolvida no planeamento estratégico da 

organização. O papel das Relações Públicas inclui ainda outras funções como aspetos ligados à 

organização e gestão de eventos, protocolo, acompanhamento ao público, lobbing ou 

comunicação de crise numa abordagem global da comunicação organizacional. São vários os 

trabalhos que apontam neste sentido entre os quais se destacam Póvoas (2009) ou Palencia-

Lefler.   

 É com base neste pressuposto que a seguir se apresentam as técnicas de Relações Públicas mais 

utilizadas na minha atividade enquanto Gestora de Formação, com base na classificação 

apresentada no livro de Palencia-Lefler, “90 Técnicas de Relaciones Publicas”. 

Segundo o autor, as técnicas de relações públicas podem ser agrupadas em 14 grupos, serão 

expostas neste trabalho, apenas as técnicas utilizadas no dia-a-dia, fazendo-se acompanhar de 

exemplos práticos. 

 

Grupo I – Dirigidas ao cliente como individuo 

 

- Técnica nº 1 - Redação de cartas, discursos, artigos de opinião, memorandos e diretivas. 

 Nos dias de hoje, a comunicação escrita, nomeadamente aquela que é dirigida a um só 

individuo, a carta, continua a ser uma das ferramentas essenciais da comunicação interna e 

externa de uma organização (Palencia-Lefler, 2008, p61). Internamente, a comunicação escrita é 

utilizada essencialmente de forma informal, através de correio eletrónico, já que ainda é 

privilegiada a comunicação oral, quer entre colegas, quer entre chefias, direção e colaboradores. 

Já no que diz respeito à comunicação com os públicos externos, sejam eles, clientes, 
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fornecedores, parceiros ou comunicação social, entre outros, é essencialmente estabelecida por 

escrito, através de ofícios, cartas, e correio eletrónico.  

Apresentam-se no anexo 4, alguns exemplos de ofícios, correios eletrónicos, cartas, e outras 

comunicações escritas. 

 

- Técnica nº2 – Apresentação Pública – conferência ou discurso  

A apresentação pública é a técnica utilizada pelas organizações para dar a conhecer, o explicar a 

posição e pontos de vista. É um meio de comunicação direto e persuasivo, pois envolve um 

contacto “cara a cara” com a audiência e ajuda a que as pessoas identifiquem alguém com a 

organização. (Palencia-Lefler, 2008, pp 72 e 73). 

Um exemplo da utilização desta técnica no trabalho desenvolvido são as sessões de abertura das 

ações de formação, onde é sempre apresentada a entidade, o formador, os objetivos da 

formação, os direitos e deveres dos formandos, entre outros. 

 

Grupo II – Dirigidas aos meios de comunicação 

 

- Técnica nº6 – Press release ou comunicado de imprensa 

É uma comunicação escrita dirigida a um ou mais meios de comunicação, onde se fornecem 

informações acerca de algo relacionado com a entidade ou com algum acontecimento 

específico, para que os mesmos possam elaborar e publicar uma notícia (Palencia-Lefler, 2008, 

p.80). 

O CMCD envia comunicados de imprensa, sempre que existem informações que carecem de 

divulgação, como inícios de projetos de formação, assinatura de protocolos com novos 

parceiros, entre outros. No anexo 5 poderão ser observados alguns exemplos desses 

comunicados enviados. 

 

Grupo III – Facilitam a investigação e a avaliação 

 

- Técnica nº 13 – Estatística e entrevista 

São técnicas muito úteis para o Relações Públicas, pois permitem tomar decisões com base nos 

dados que fornecem, bem como a criação de um estado de opinião (Palencia-Lefler, 2008, 

p.109). 

No CMCD é mais utilizada a estatística, essencialmente na fase do diagnóstico de necessidades 

e da avaliação da formação. No anexo 6 podemos observar a análise dos questionários aplicados 

no diagnóstico de necessidades de formação, que ajudam a construir o plano de formação e 
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decidir quais as ações de formação a incluir no mesmo. No anexo 7 pode ser observado um 

relatório de ações de formação, onde inclui a análise dos resultados dos questionários de 

satisfação aplicados no último dia de formação. 

 

- Técnica nº 14 – Análise documental 

Recorremos à análise documental existente, seja ela interna (relatórios) ou externa (estudos e 

estatísticas) por forma a enriquecer as tomadas de decisão em factos reais e realistas, como por 

exemplo os dados dos Censos, dos Centros de Emprego, etc. 

Podemos dividir esta análise em vários tipos, como análise situacional, análise histórica, análise 

sociológica e análises mais específicas como a análise psicológica ou matemática (Palencia-

Lefler, 2008, p.114). 

 

- Técnica nº 17 – Clipping  

O CMCD seleciona notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação 

impressos, para resultar num apanhado de recortes sobre assuntos do seu interesse, 

nomeadamente de notícias sobre assuntos em que esteja envolvido. Muitos destes recortes são 

também, na maioria das vezes publicados na rede social facebook na página da instituição. 

No anexo 8 podem ser visualizados alguns desses recortes. 

 

- Técnica nº 18 – Diretório Dinâmico de Dados 

O que diferencia o diretório dinâmico de dados de uma base de dados comum é a forma como 

organiza a informação. Os dados no diretório dinâmico são organizados por grupos, por 

interesses e por objetivos de comunicação (Palencia-Lefler, 2008, p.121). 

No CMCD o diretório digital está organizado por: 

- Formandos, onde são registados por número de inscrição e constam os contactos e as áreas de 

interesse. Cada número está associado a uma pasta onde constam os documentos pessoais. 

- Formadores, onde são registados por número de inscrição e constam os contactos e as áreas em 

que têm habilitação para ministrar formação. Cada número está associado a uma pasta onde 

constam os documentos pessoais. 

- Parceiros 

- Fornecedores 

- Comunicação social 
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Grupo VI – Promovem espaços de comunicação com o cliente 

 

- Técnica nº 27 – Caixa de sugestões 

A utilização da caixa de sugestões permite aproximar a organização dos seus públicos, 

promover um espaço de participação anónima para os públicos internos e externos e obter 

informação privilegiada desses mesmos públicos (Palencia-Lefler, 2008, p.164). 

O CMCD tem uma caixa de sugestões online, alojada no site da instituição, conforme podemos 

verificar no anexo 9. 

 

 - Técnica nº 28 – Ponto de informação 

A função do ponto de informação é fornecer aos seus públicos, informação personalizada, 

orientação e responder às suas dúvidas. Internamente o ponto de informação pode ser útil para 

recolher dados da procura e oferecer informação controlada (Palencia-Lefler, 2008, p.168). 

Os pontos de informação que o CMCD possui são o seu gabinete de atendimento permanente, e 

o atendimento telefónico, ambos entre as 9h e as 17.30h, como se poderá verificar nas 

fotografias do anexo 10. Este gabinete serve também a técnica seguinte, atendimento ao cliente. 

- Técnica nº 29 – Atendimento ao Cliente 

Tratando-se o CMCD de uma instituição pequena, concentram-se ambas as técnicas no gabinete 

de atendimento. O atendimento ao cliente tem como principais objetivos atender os clientes que 

utilizam os nossos serviços, nomeadamente respondendo a questões, sugestões ou queixas por 

forma a satisfazer necessidades e fidelizar os clientes (Palencia-Lefler, 2008, p.171). 

 

- Técnica nº 31 – Página de internet 

A página de internet é uma ferramenta online de acesso livre a qualquer pessoa. Os públicos 

internos e externos, podem ter acesso à informação disponível na página de internet em 

qualquer altura, para que fiquem esclarecidos com rapidez todas as suas dúvidas.  

O CMCD tem uma página na internet onde apresenta toda a informação relativa à entidade, 

nomeadamente a missão, visão e objetivos, as pessoas responsáveis pelos projetos 

desenvolvidos, história da entidade (fotos, Curriculum vitae, entre outros), apresentação dos 

projetos e serviços que oferece, contactos diretos de cada departamento, questionários 

satisfação, de reclamações e sugestões, links para outras organizações de interesse e parceiros, 

link de acesso direto à rede social do facebook, fichas de inscrição e outros documentos.  

O endereço da página é www.cmcd.pt e poderá ser visualizada uma imagem da home page no 

anexo 11. 
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- Técnica nº 32 – Espaço interativos na internet 

O autor refere-se essencialmente aos weblogs, no entanto, hoje em dia utilizam-se mais as redes 

sociais como o facebook ou o tweeter para partilhar, consultar e dar opiniões acerca da 

informação pretendida. O CMCD, teve um weblog que entretanto foi colocado em desuso, tendo 

sido substituído por um perfil no Facebook que até hoje se mantem ativo, substituindo na 

maioria das vezes a pagina web, na medida em que a interação com os públicos é mais facilitada 

e permite inclusivamente obter estatísticas acerca das informações partilhadas. 

No anexo 12 apresenta-se uma fotografia do perfil que pode ser consultado em 

www.facebook.com/cmcd.idanhaanova  

 

Grupo VII – Promovem publicações e materiais para os clientes 

 

- Técnica nº 34 – Newsletter 

Segundo o autor, uma newsletter é uma publicação periódica que contém noticias e comentários 

acerca de um determinado assunto e que é distribuído num círculo restrito. As newsletters 

podem assumir um formato eletrónico e podem ser distribuídas por correio eletrónico. 

O CMCD tem um serviço de newsletter distribuído por correio eletrónico em endereço próprio 

a todas as pessoas que requerem (através do website) ou aceitam esse serviço. A newsletter não 

assume uma periodicidade definida, sendo enviada sempre que se justifique a sua necessidade, 

como por exemplo a promoção de um plano de formação, a felicitação em épocas festivas, entre 

outros. No anexo 13 podem ser consultados alguns exemplos de newsletters já enviadas. 

 

- Técnica nº 36 – Balanço de atividade  

São elaborados anualmente e distribuídos aos membros da assembleia, não são produzidos 

tendo como finalidade as relações publicas mas antes como uma ferramenta de gestão, já que os 

mesmos têm de ser aprovados em reunião de assembleia. No entanto, são também uma forma de 

comunicação interna.  

 

- Técnica nº 37 - Relatório de contas 

Tal como o balanço de atividades, o relatório de contas é uma ferramenta de gestão, mas que 

também serve as relações públicas e toda a instituição. A instituição possui contabilidade 

analítica, o que possibilita a análise financeira da atividade formativa na instituição. 
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- Técnica nº 41 – Folheto institucional 

É uma das técnicas de relações públicas mais usuais para a comunicação com os públicos 

externos, onde se oferece de uma forma instantânea e breve, resumos das informações principais 

da entidade, em formato escrito (Palencia-Lefler, 2008, p.228). 

O folheto institucional não pretende vender nem que o leitor adquira qualquer tipo de 

compromisso comercial com a entidade, mas apenas apresentar a organização e dar a conhecer a 

sua missão e objetivos. 

O CMCD tem um folheto institucional que pode ser consultado no anexo 14. 

 

- Técnica nº 42 – Material gráfico institucional 

O CMCD regista em fotografia todos os acontecimento que se julguem de interesse futuro, tais 

como reuniões, ações de formação e outros eventos. Esta recolha é efetuada tendo em conta não 

só o registo, mas também a futura utilização em outras técnicas de Relações Públicas, como 

apresentações, folhetos, entre outros. É também produzido algum material gráfico para 

impressão e distribuição, com vista à divulgação das ações de formação, conforme se pode 

observar em anexo (anexo 15). Podemos observar no anexo 16 alguns registos guardados em 

formato de fotografia. 

 

- Técnica nº 45 – Kit de boas vindas 

O autor defende que o kit de boas vindas é o “primeiro passo” de uma relação. Pode ser 

distribuído nas relações internas (novos clientes, acionistas, ou outros) ou nas relações externas 

(clientes) (Palencia-Lefler, 2008, p.240). 

No caso do CMCD, existe um kit de boas vindas que é distribuído a todos os formandos 

(Clientes) no primeiro dia de cada ação de formação. Este kit é composto por uma pasta que 

contém informações acerca da instituição e da ação de formação, um caderno e uma 

esferográfica (Anexo 17). 

 

Grupo IX – Organizam eventos para públicos externos  

 

- Técnica nº 59 – Feiras e exposições 

A participação em feiras é uma técnica que reúne várias empresas com o objetivo de expor os 

seus produtos e/ou serviços. Embora os objetivos sejam essencialmente comerciais, as feiras 

apresentam também objetivos de comunicação, na medida em que oferecem um ponto de 

encontro entre as organizações e os seus públicos (Palencia-Lefler, 2008, p.313). 
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O CMCD participa anualmente em algumas feiras de atividades económicas, com os dois 

objetivos referidos anteriormente, apresentar e “vender” os seus serviços e marcar a sua 

presença institucional. Apresentam-se no anexo 18 algumas fotos de participações em feiras de 

atividades económicas realizadas nos 4 concelhos que compõem a Beira Interior Sul.  

Para além da participação enquanto expositor, o CMCD, participa também como organizador, 

em parceria com o Município de Idanha-a-Nova a Feira Raiana com periodicidade anual, sendo 

que se realiza alternadamente com Espanha, na zona da raia extremenha. Apresentam-se no 

anexo 19 alguns cartazes da referida feira. 
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VIII - Conclusão 

Neste trabalho foi apresentada uma breve introdução à função do Gestor de Formação, tendo 

por base a legislação aplicável naquilo que diz respeito às novas regras de certificação de 

entidades formadoras. Foi também apresentada a instituição onde são desempenhadas as 

funções, fazendo uma descrição das principais atividades desenvolvidas e do território de 

atuação.  

Sendo o principal objetivo deste trabalho, a identificação da utilização das principais técnicas de 

relações públicas nas várias fases do ciclo formativo, dedicou-se um capítulo à caracterização 

das três principais fases, o planeamento, a implementação e a avaliação da formação. Seguindo-

se um capítulo com a descrição da implementação prática dessas mesmas fases no CMCD, 

recorrendo ao Manual da Qualidade para a Formação. 

Após esta contextualização, procedeu-se à identificação das principais técnicas de relações 

públicas utilizadas na implementação do ciclo formativo, recorrendo-se aos anexos para a sua 

exemplificação. 

De uma forma geral, podemos concluir que o objetivo foi cumprido identificando e 

exemplificando 19 técnicas de relações públicas. No entanto, analisando o trabalho 

desenvolvido no dia-a-dia, foram também identificadas algumas falhas na utilização das 

mesmas, dando lugar à reflexão e à futura introdução de melhorias nas técnicas utilizadas, bem 

como à introdução de novas técnicas que, até ao momento não foram devidamente exploradas. 

Podemos então concluir que, este trabalho foi de extrema importância, do ponto de vista 

profissional, uma vez que permitiu a identificação de pontos fortes e pontos fracos na 

comunicação da instituição com os seus públicos, fazendo com que a entidade, de futuro, 

recorra de uma forma mais premente à utilização das Relações Públicas, tirando partido da 

formação dos seus técnicos. 
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