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O presente Manual está elaborado de acordo com os requisitos da norma NP EN 9001:2008 e os requisitos da 

DGERT e encontra-se organizado em três partes: 

 Parte I – Caraterização da entidade e da atividade formativa. 

Parte II – Identificação e caracterização dos processos da atividade formativa. 

Parte III – Apresentação dos modelos de documentos, instrumentos e registos referenciados de cada 

processo. 

Os principais objetivos do presente documento, são: 

 Definir o Sistema de Gestão da Atividade Formativa do Centro de Formação – Learning Center; 

 Especificar as etapas da atividade formativa; 

 Estruturar e uniformizar os procedimentos internos, incorporá-los na atividade regular da 

Organização e divulgá-los a toda a equipa de trabalho; 

 Demonstrar o cumprimento dos requisitos de referencial de qualidade de certificação de entidades 

formativas; 

 Potenciar a avaliação permanente da atividade formativa da Organização. 

O Manual é elaborado pelo Gestor da Formação e aprovado pela Administração e revisto sempre que o 

conteúdo do mesmo apresente diferenças significativas relativamente às práticas, ou sejam encontrados erros 

ou omissões. É condição fundamental que o Manual permaneça atualizado, sendo identificada a sua versão 

na capa e no cabeçalho de todas as páginas (numeração iniciada em 01); na última página consta o “Histórico 

de Revisões”, o qual deve ser atualizado em função das revisões efetuadas no documento, através do número 

da versão e da data de aprovação. 

O original do Manual está na posse do Gestor da Formação, sendo disponibilizada uma cópia controlada na 

rede interna e outra no Website da Organização. 
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Parte I - A T.I. Tecnologia Informática, S.A. 

 

A T.I. – Tecnologia Informática S.A. surgiu em Maio de 1987. O seu objetivo inicial centrava-se na produção 

e comercialização de software e no estudo e implementação de soluções informáticas, destinadas ao mercado 

das pequenas e médias empresas. 

Em 1993 foram lançadas no mercado as aplicações ArtGEST, ArtIMO e ArtPOC, e no ano seguinte o ArtSAL, 

ArtLET, ArtPOS e ArtREST. Foi também nesta altura que procedemos a uma reestruturação e revitalização da 

equipa técnica e do reforço da equipa de marketing e vendas.  

Em 2000, foi lançado no mercado o ERP ARTSOFT e iniciada uma estratégia de produto monomarca. No 

decorrer dos anos seguintes, houve um grande aumento do número de clientes diretos com contratos de 

assistência, alguns por teleassistência via internet. 

Em Junho de 2005, após a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, é lançado no mercado o ARTSOFT 

Premium, que representou uma forte aposta na inovação e qualidade do software de gestão vocacionado 

para o mercado empresarial de médias e grandes empresas. O ARTSOFT Premium surgiu aliado a um design 

totalmente inovador e caracterizado por uma filosofia de elevada apetência tecnológica. Acompanhando este 

desenvolvimento, em 2006 as outras aplicações ARTSOFT, Professional e Small Business, sofreram também 

alterações de estrutura e de imagem. 

Em 2007 mudámos de instalações para um edifício construído propositadamente para acolher toda a sua 

equipa, no Pólo Tecnológico de Lisboa. 

Em 2010 ocorreu o spin-off do negócio da venda direta, focando-se a T.I. no seu core business, sem contudo 

deixar de participar no capital de alguns parceiros de negócio. 

Em 2012 o ARTSOFT foi eleito o Melhor Software de Gestão de 2012 pela revista líder de segmento de revistas 

de TI's: PCGuia. 

Em 2013 ficou marcado pelo lançamento de uma versão low-cost – AS GEST – e da primeira solução para 

Android – ARTSOFT Pre-Sales, dez anos depois do lançamento das primeiras soluções móveis desenvolvidas 

pela empresa.  

Com a massificação do acesso web e a consequente alteração dos padrões de compra do consumidor, em 

2015, surge o E-COMMERCE ARTSOFT. Trata-se de uma aplicação de gestão de conteúdos web que além de 

permitir criar, editar, gerir e publicar conteúdos online, também possibilita uma extensão de ‘loja’ online 

totalmente integrada no ARTSOFT. 
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A T.I. – Tecnologia Informática S.A. está organizada em três unidades de negócio:  

 Business Software – área core da empresa, focalizada na investigação, produção e desenvolvimento 

de software de gestão; 

 Automation Solutions – dedicada à produção e desenvolvimento de soluções de automação para o 

segmento empresarial no âmbito do controlo de assiduidades e acessos; 

 Services – área de negócio focada na prestação de serviços de consultoria e formação.  

O desenvolvimento de novas soluções de gestão, o aperfeiçoamento das atuais e a total satisfação dos nossos 

clientes, mantêm-se como objetivos principais da T.I. Nos últimos anos, muitas têm sido as novidades que 

temos apresentado ao mercado, soluções empresariais desenvolvidas a pensar nas necessidades dos gestores 

e fruto da nossa experiência. 

 

1. VISÃO, MISSÂO e VALORES 

 

a) Visão 

Ter uma reconhecida reputação como líder na criação de soluções tecnológicas inovadoras e fiáveis que 

contribuem para o crescimento das empresas. 

b) Missão 

Desenvolver e disponibilizar soluções tecnológicas que ajudem as empresas a tornar-se mais competitivas. 

Promover o equilíbrio entre inovação e fiabilidade, construindo ferramentas robustas e equilibradas, capazes 

de rentabilizar o negócio dos nossos Clientes. Estabelecer relações de parceria com vista ao desenvolvimento 

e modernização do tecido empresarial. Promover a valorização e a motivação dos colaboradores, obter 

resultados que garantam a rentabilidade económica da atividade, satisfazendo as legítimas expetativas dos 

seus acionistas. 

c) Valores 

Ambição  

Mais e melhor, sempre. Temos uma oferta que evolui com solidez, satisfazendo com sucesso tanto uma grande 

organização como uma microempresa, nacional ou internacional. 

Investigação  

O nosso know-how nasceu do inconformismo e da necessidade permanente de pesquisar novas soluções, 

antecipando as necessidades das empresas. 
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Fiabilidade 

As nossas soluções simples e intuitivas são amplamente testadas, apresentando um elevado desempenho e 

um baixo custo de manutenção. 

Verdade 

A transparência e a clareza na relação com os nossos clientes e parceiros contribuem de forma recíproca 

para um crescimento humano e profissional. 

 

2. Termos e Definições 

Termos Abreviaturas 

Gestor de formação GF 

Coordenador pedagógico de formação presencial CPFP 

Coordenador pedagógico de formação à distância CPFD 

Técnico de Contas TOC 

Assistente Administrativo  AAD 

Dossier Técnico-Pedagógico DTP 

Sistema de Gestão de Qualidade da Atividade 

Formativa 

SGQAF 

Centro de Formação CF 

Processos Abreviaturas 

Gestão Estratégica da Atividade Formativa PF01 

Diagnóstico de necessidades formativas PF02 

Conceção e Atualização das ações PF03 

Planeamento e organização PF04 
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Execução das Ações PF05 

Avaliação e certificação PF06 

Medição, Análise e Melhoria PF07 

Gestão de Qualidade da Atividade Formativa PF08 

Gestão de Recursos PF09 

 

3. Política e Estratégia para a Atividade Formativa 

A política e estratégia para a atividade formativa da Organização pretendem estabelecer um sistema de 

gestão integrado, apostando na qualidade de serviços prestados pelo Centro de Formação, numa ótica de 

serviços partilhados, tanto no que se refere a implementação como na utilização da aplicação informática 

desenvolvida pela T.I. – Tecnologia Informática, S.A. 

A Administração assegura a partilha, a compreensão e o cumprimento da política da qualidade da atividade 

formativa junto da equipa de formação. Deste modo, é transmitido periodicamente junto desta equipa a 

política de qualidade inerente à atividade formativa, assegurando os seguintes princípios: 

a) Cumprir todos os requisitos legais aplicados à atividade formativa e à atividade regular da 

organização: 

 NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 

 Portaria Nº 851/2010 de 6 de Setembro de 2010. 

 Portaria Nº 208/2013 de Junho de 2013 

b) Identificar e Compreender as necessidade dos Parceiros e Clientes Finais; 

c) Normalização e otimização dos processos instituídos. 

Respondendo ao desafio de colocar a excelência ao serviço da rede de Parceiros e de Clientes Finais, a gestão 

estratégica e a atividade formativa seguem sempre numa perspetiva de melhoria contínua, de cooperação e 

de partilha do conhecimento. Por isso, a T.I. – Tecnologia Informática, S.A., enquanto unidade de consultoria 

e suporte técnico externo, tem como objetivo a implementação de um sistema de gestão da atividade 

formativa, integrando no seu circuito operacional, o desenvolvimento das seguintes competências: 

 Sensibilização da rede de parceiros e clientes finais para a importância do cumprimento dos requisitos 

e processos estabelecidos e da sua relevância para o processo de melhoria contínua da qualidade da 

atividade formativa; 

 Gestão e avaliação das competências da equipa de formação, rede de parceiros e clientes finais; 
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 Avaliar continuamente a satisfação das necessidades dos potenciais formandos, com o intuito de 

proporcionar uma maior autonomia e qualidade de intervenção, quer na utilização quer na 

implementação do software distribuído pela T.I.; 

 Planear adequadamente as suas atividades formativas; 

 Fomentar o trabalho em equipa; 

 Desenvolvimento e manutenção de um relacionamento proveitoso com a rede de parceiro e clientes 

finais, de forma a desenvolver as competências e os objetivos delineados. 
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2. Organização Interna 

 

ORGANOGRAMA DA ATIVIDADE FORMATIVA 

 

 

a) Recursos Humanos 

Gestor da Formação (GF) 

Descrição 

Gestão do Centro de Formação ARTSOFT; 

Gestão, manutenção e supervisão da política de formação; 

Coordenação geral, assegurando: 

 A conceção, execução, acompanhamento, controlo e avaliação do planeamento de atividades; 

 A gestão dos recursos afetos à formação; 

 O planeamento e a execução de projetos de formação; 

 As relações externas relativas à atividade formativa; 

 A articulação com os coordenadores pedagógicos de formação presencial e à distância; 

 A promoção das ações de revisão e melhoria contínua; 

Administração

Gestor de Formação

Coordenador 
pedagógico de 

formação à distância 
(CPFD)

Tutores/Formadores

Coordenador 
pedagógico de 

formação presencial 
(CPFP)

Formadores

Administrativo

Técnico de 
Contabilidade
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 A implementação dos mecanismos de qualidade da formação; 

 Elaboração do relatório de revisão do MQAF. 

Supervisão da gestão da formação, assegurando: 

 A articulação com a equipa de formadores na fase de conceção dos programas; 

 A coordenação das reuniões da equipa interna; 

 O acompanhamento dos formandos na fase de execução da ação de formação. 

Resolução de questões organizativas. 

Execução de outras tarefas que se revelem necessárias ao cumprimento da função. 

Requisitos mínimos para desempenho da função: 

 Formação superior (Licenciatura); 

 Formação pedagógica ou CPP; 

 Formação ou experiência profissional mínima de 1 ano em organização ou gestão de formação. 

 

Coordenador pedagógico de formação presencial (CPFP) 

Descrição 

Dinamização dos projetos específicos de formação presencial, assegurando: 

 A conceção ou adaptação de programas, conteúdos e recursos pedagógicos apropriados à 

formação presencial; 

 O cumprimento de todos os processos pedagógicos; 

 O acompanhamento pedagógico dos formadores e formandos; 

 A definição de novos projetos a propor ao GF e a sua perspetiva de execução; 

 A supervisão do recrutamento e seleção de formadores; 

 A promoção da avaliação de desempenho junto dos formadores; 

 Execução de outras tarefas que se revelem necessárias ao cumprimento da função. 

Requisitos mínimos para desempenho da função 

 Formação superior (Licenciatura); 

 Formação ou experiência profissional mínima de 1 ano em organização de formação presencial; 

 Conhecimentos da Aplicação (ARTSOFT) mínima de 1 ano. 
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Coordenador pedagógico de formação à distância/Tutor (CPFD) 

Descrição 

Dinamização dos projetos específicos de formação à distância, assegurando: 

 A conceção ou adaptação de programas, conteúdos e recursos pedagógicos apropriados à 

formação à distância; 

 O cumprimento de todos os processos pedagógicos; 

 O acompanhamento pedagógico dos tutores e formandos; 

 A definição de novos projetos a propor ao GF e a sua perspetiva de execução; 

 A supervisão do recrutamento e seleção de tutores; 

 A avaliação de desempenho junto dos tutores; 

 Execução de outras tarefas que se revelem necessárias ao cumprimento da função. 

Requisitos mínimos para desempenho da função 

 Formação superior (Licenciatura); 

 Formação ou experiência profissional mínima de 1 ano em organização de formação à 

distância; 

 Conhecimentos da Aplicação (ARTSOFT) mínima de 1 ano. 

 

Formador 

Descrição 

Preparação e desenvolvimento pedagógico das ações de formação, assegurando: 

 A preparação do programa de formação; 

 A elaboração de recursos pedagógicos para desenvolvimento do programa, como planos de 

sessão, manuais, caderno de exercícios, entre outros; 

 A monitorização das ações de formação, através da aplicação de métodos pedagógicos 

adequados aos objetivos e aos destinatários da formação; 

 A aplicação de métodos e instrumentos de avaliação; 

 Execução de outras tarefas que se revelem necessárias ao cumprimento da função. 

Requisitos mínimos para desempenho da função 
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 Formação superior (Licenciatura); 

 Formação pedagógica; 

 Experiência na área formativa; 

 Conhecimentos da Aplicação (ARTSOFT) mínima de 1 ano. 

 

Técnico de Contas 

Descrição 

Coordenação e execução da contabilidade do ponto de vista técnico-legal e apoio à gestão financeira 

do centro de formação, assegurando: 

 As obrigações legais; 

 Investigação e atualização de alterações fiscais; 

 Realização e acompanhamento de operações de tesouraria e faturação; 

 Supervisão e acompanhamento de tarefas administrativas; 

 Execução de outras tarefas que se revelem necessárias ao cumprimento da função. 

Requisitos mínimos para desempenho da função 

 Formação superior (Licenciatura) na área da Contabilidade e/ou Gestão; 

 Contabilista Certificado; 

 Conhecimentos da Aplicação (ARTSOFT) mínima de 1 ano. 

Assistente Administrativo 

Descrição 

Organização da documentação de apoio à formação, assegurando: 

 O arquivo de todos os documentos nos formatos disponíveis. 

 A preparação da documentação de caráter administrativo e formativo (pastas dos formandos, 

folhas de presenças, pasta do formador, marcação das salas, entre outras). 

 Elaboração da documentação de formandos (Certificados). 

 O aprovisionamento dos consumíveis necessários ao funcionamento da formação. 

 Execução de outras tarefas que se revelem necessárias ao cumprimento da função. 
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Requisitos mínimos para desempenho da função 

 12º Ano de escolaridade. 

 Conhecimentos de informática. 

 

b) Instalações e Recursos Materiais 

1. Instalações 

Sala de formação Teórica/Prática/Sala de informática 

A sala de formação tem cerca de 67 m2, podendo ser dividida em duas salas com cerca de 33m2 

cada e é composta por: 

 Cadeiras e mesas para 30 formandos; 

 Cadeira e mesa para o formador; 

 Quadro branco; 

 12 Computadores (em número menor à capacidade de sala, uma vez que nem todas as 

formações requerem equipamento informático disponibilizado pela Organização, podendo 

ser utilizado equipamento próprio dos formandos); 

 2 Vídeo-projetores; 

A sala possui condições ambientais adequadas, a nível de insonorização e temperatura, dispondo de 

ar condicionado, e tem iluminação natural (janelas com estores) e artificial. 

Esta sala encontra-se num piso com acesso direto à rua e com instalações sanitárias separadas 

(homens e mulheres), de acordo com os requisitos de acessibilidades. 

Plataforma E-Learning – MOODLE 

O Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) é um sistema de gestão de 

processos de aprendizagem (Learning Managment System) distribuído na forma de opensource. 

O acesso à plataforma é feito via internet, através do endereço: http://formacao.artsoft.pt, que 

possibilita que a aprendizagem ocorra em qualquer lugar, ao ritmo de cada pessoa, mas em momento 

determinado conforme calendarização definida no Plano de Formação. 

A sua conceção tem subjacente um modelo pedagógico construtivista com uma metodologia baseada 

no conceito de Gamification que suporta o modelo Small private online course (SPOC) distribuído 

pela T.I. – Tecnologia Informática S.A., pelo que as atividades e recursos refletem este modelo, 

permitindo que o formando tenha um papel ativo nas experiências de aprendizagem.  

http://formacao.artsoft.pt/
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Numa ótica operacional, a plataforma permite: 

 Criar e configurar cursos, com diversas possibilidades de atividades de aprendizagem (ex. 

fóruns, chats, testes, lições, etc.), de recursos formativos (hiperligações a ficheiros, páginas 

Web, ou a pacotes SCORM) e de funcionalidades de gestão (relatórios de atividade, 

questionários, pautas de notas de preenchimento automático, etc.); 

 Manter a ligação e a comunicação com os participantes, através de redes e espaços flexíveis; 

 Disponibilizar documentação de forma organizada e dirigida; 

 Prestar informação; 

 Automatizar e gerir dados e obter outputs, com recurso integrado a gestor de dados externo 

(criação de utilizadores, de participantes por grupo, dados de classificação de formandos, 

dados de satisfação por questionário, gestão de inscrições e utilizadores, dados de acesso à 

plataforma, etc.).  

A T.I. – Tecnologia Informática, S.A. deu início à utilização da Moodle em 2014 e, em dois anos, 

registou mais de 300 utilizadores, visto que todas as ações de formação são disponibilizadas na 

plataforma de apoio à aprendizagem, e realizou 20 ações em regime E-Learning, que abrangeram 78 

participantes. Com esta plataforma procurou-se diversificar as soluções e modelos formativos, 

adaptando-os à dispersão geográfica da rede de parceiros e de cliente final, numa linha da promoção 

da aprendizagem contínua e do acesso generalizado ao conhecimento, aproximando a formação ao 

exercício do trabalho. 

 

4. Meios de Comunicação 

O departamento de marketing efetua a divulgação da atividade formativa, utilizando os seguintes meios 

de comunicação: 

a) Parceiros 

O Técnico de Marketing divulga o calendário da atividade formativa semestralmente, através da página 

da internet da ARTSOFT (http://areareservada.artsoft.pt) e por envio de mailing para todos os parceiros.  

Divulgação via Website 

O Gestor de formação prepara um ficheiro PDF do conteúdo programático de acordo com o MD-75-

008-02 e atualiza as páginas da área de formação na plataforma de apoio à aprendizagem 

(http://formacao.artsoft.pt). 

Divulgação via mailing 

http://areareservada.artsoft.pt/
http://formacao.artsoft.pt/
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O Técnico de marketing cria a estrutura do mailing e envia o mailing para a lista de contatos. 

Posteriormente, deverá ser enviado uma notificação para o GF a confirmar o envio do mailing. 

b) Cliente Final 

O Técnico de Marketing divulga o calendário da atividade formativa trimestralmente, através dos 

seguintes meios de comunicação: 

 Página da internet 

A página da internet (http://artsoft.pt/formacao) assume-se como um dos meios de comunicação e 

divulgação da atividade formativa para cliente final. 

 Redes Sociais: Facebook e Linkedin 

A T.I. – Tecnologia Informática, S.A. utiliza as redes sociais facebook e linkedin (de negócios) para a 

divulgação da atividade formativa, assim como todas as notícias relacionadas com as atividades 

realizadas e artigos relacionados com o modelo de negócio desenvolvido. 

 Fundo HTML da aplicação 

A T.I. – Tecnologia Informática S.A. utiliza a sua aplicação para a divulgação da atividade formativa, 

assim como todas as notícias relacionadas com as atividades realizadas e artigos relacionados com o 

modelo de negócio desenvolvido. 

Sempre que existam alterações às datas das ações de formação ou novas ações de formação, estas far-

se-ão refletir no calendário da atividade formativa. O Assistente Administrativo efetua atualização das 

datas de formação no calendário respetivo e atualiza o aviso aos formadores. O Gestor de Formação 

envia a informação via correio eletrónico ao Técnico de Marketing que procede à sua divulgação. 

 

5. Caraterização da Atividade Formativa 

a) Destinatários Preferenciais 

A atividade formativa tem dois tipos de destinatários: a rede de Parceiros, que se entende como todas 

as entidades que comercializam ARTSOFT; e a rede de Clientes Finais, que são os utilizadores de 

ARTSOFT. Esta atividade centra-se, essencialmente, numa perspetiva de partilha de conhecimento destas 

duas redes, sendo estes os potenciais formandos, são eles os principais destinatários do Plano de 

Formação. 

O centro de formação pretende no seu plano integrar a oferta formativa dirigida ao mercado com uma 

abrangência de aproximadamente duzentos técnicos de parceiros e dez mil utilizadores (clientes finais), 

http://artsoft.pt/formacao
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numa perspetiva de integração do conhecimento geral e específico inerente à aplicação desenvolvida 

pela T.I. – Tecnologia Informática, S.A. 

b) Áreas de Formação 

As áreas de formação são aferidas no levantamento das necessidades formativas identificadas no âmbito 

da utilização do ARTSOFT, tendo como base de identificação a Classificação Nacional de Áreas de 

Formação (CNAF) – Portaria nº 256/2005 de 16 de março (retificada pela Declaração de Retificação nº 5-

A/2013). 

 

480 – Informática 

c) Modalidades de Formação 

Atendendo às caraterísticas dos destinatários (da população-alvo), à natureza dos objetivos e dos temas, 

as modalidades são: 

 Formação contínua – Ação de formação de renovação disponibilizada no final de cada ano. 

 Formação modular – Ações de formação estruturadas por níveis de conhecimento com incidências 

nos módulos base do ARTSOFT que completam um itinerário completo de aprendizagem ou ações 

de formação temáticas de especialização por módulos. 

d) Formas de organização da formação 

As formas de organização e o modo de operacionalização da formação são: 

 Formação em regime presencial 

 Formação em regime e-learning (formação à distância) 

Preferencialmente, a ação de formação ARTSOFT Nível Inicial decorre em contexto de sala (regime 

presencial). Todas as outras ações de formação podem ser frequentadas em contexto de e-learning, se 

concebida para tal, de forma a possibilitar o acesso à formação e ao acompanhamento dos temas 

inerentes à aplicação informática. 
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Parte II - Identificação e Caraterização dos Processos da Atividade Formativa 

 

1. Identificação dos Processos da Atividade Formativa 

O sistema de gestão da qualidade da atividade formativa contempla uma estrutura e um funcionamento 

baseado em processos. Para tal, a organização identificou as principais atividades formativas, tendo em conta 

os requisitos apresentados pela Norma 9001:2008 e pela DGERT, considerando que cada uma destas atividades 

constitui um processo, isto é, uma transformação de entradas em saídas através de um conjunto de atividades 

interrelacionadas. 

Este sistema permite que organização reforce os seguintes aspetos: 

 Definição clara dos objetivos a cumprir; 

 Identificação das diferentes atividades que influenciam o resultado final do processo de formação; 

 Medição dos resultados do desempenho e da eficácia dos processos de formação; 

 Definição do responsável pelo processo de formação; 

 Melhoria contínua dos processos de formação baseada no ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Adjust). 

 

 

2. Caraterização dos Processos da Atividade Formativa 
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2.1. Processos de Gestão Estratégica da Atividade Formativa (PF01) 

Objetivo: Dotar a Gestão da Atividade Formativa de instrumentos de planeamento, concretização e 

monitorização estratégica para o centro de formação, de forma a ajudar a tomada de decisão. 

Definir, comunicar e aplicar os objetivos e o planeamento definidos.  

Responsável: GF 

Entradas: 

 Objetivos estratégicos da 

Organização referentes à 

atividade formativa; 

 Necessidades formativas dos 

Parceiros e Clientes Finais; 

 Resultados da avaliação da 

satisfação dos formandos; 

 Reclamações. 

Atividades: 

 Definir estratégia da 

atividade formativa; 

 Comunicar objetivos; 

 Rever o sistema de gestão 

dos processos formativos; 

 Analisar a satisfação dos 

Parceiros e dos Clientes 

Finais. 

Saídas: 

 Cumprir os objetivos para a 

Atividade Formativa; 

 Medir o desempenho do 

centro de formação; 

 Definir ações corretivas e 

preventivas. 

Documentação de suporte: 

Manual da Qualidade ARTSOFT 

PO-07-04-01 - Comunicação Interna 

PO-09-03-01 - Revisão do Sistema da Qualidade 

PO-08-02-09 – Tratamento de Reclamacoes 

PO-09-01-02 – Avaliacao da Satisfacao do Cliente 

MD-05-03-03 – Ata Email 

Indicadores de desempenho: Nível de satisfação dos formandos; Medidas de Desempenho – PC03 

 

a) Definir estratégia da atividade formativa 

Delineada pelo GF em articulação com o CPFP e com o CPFD e aprovada pela administração, em 

função dos objetivos e das necessidades evidenciadas pela atividade formativa. 

b) Comunicar objetivos 
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Esta atividade tem como objetivo a comunicação dos objetivos gerais de apoio aos processos da 

atividade formação lecionada pela T.I. Tecnologia Informática, S.A., quer a nível vertical Gestor de 

formação  Equipa de formação e Equipa de formação  Gestor da formação, quer a nível horizontal, 

como seja a interdepartamental e com público-alvo, é fundamental para o sucesso da atividade 

formativa. 

 Comunicação de Objetivos e Resultados 

O GF deverá transmitir aos colaboradores do departamento de formação, no início e cada ano, os 

resultados do ano anterior e quais os objetivos anuais determinados pela organização para o novo 

ciclo de formação.  

 Reuniões Departamentais 

O GF reúne-se com os coordenadores pedagógicos e com os formadores para informar dos resultados 

obtidos no determinado período e informar sobre o plano da atividade formativa para o período 

seguinte, permitindo a partilha de conhecimento de todos os intervenientes. Estas reuniões têm de 

ser preparadas, convocadas e registadas em ata pelo gestor de formação e são realizadas com um 

intervalo de seis meses. 

 Comunicação Interdepartamental 

O GF deverá reunir com o departamento de programação e desenvolvimento, marketing e comercial 

a fim de debater e colmatar situações ocorridas e discutir as melhorias aplicáveis. 

c) Revisão do sistema de gestão dos processos formativos  

Tem como objetivo a revisão periódica dos processos formativos implementados. Esta revisão ocorre 

semestralmente coordenada pelo GF, é dependente de um conjunto de indicadores que são analisados 

em reunião com os coordenadores e com os formadores responsáveis por cada ação de formação, de 

onde são ativadas ações corretivas ou preventivas consideradas pertinentes para a resolução das 

questões analisadas.  

Metodologia aplicada: 

Marcar Reunião  Análise Indicadores  Reunião  Ata Reunião  Ações Corretivas/Preventivas 

(Gestão de Eventos ARTSOFT)  Seguimento das ações implementadas. 

Marcar Reunião 

O GF é responsável pela marcação da reunião de revisão do sistema de qualidade da atividade 

formativa. A convocatória deverá ser feita através do Outlook e realizada semestralmente, 

exceto quando existe incompatibilidade de agendas, nesta convocatória deve constar os 

seguintes elementos: data, hora e localização da reunião, participantes e objetivos. 
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Análise Indicadores 

De forma geral, os indicadores para a revisão pelo GF devem incluir análises do estado atual do 

desempenho dos processos formativos da empresa e as eventuais oportunidades de melhorias. 

Os principais indicadores a analisar são os seguintes: 

 Resultados da avaliação da satisfação dos formandos; 

 Necessidades formativas dos Parceiros e Clientes Finais; 

 Reclamações; 

 Estado das ações corretivas e preventivas em curso; 

 Ações de seguimento resultantes de anteriores revisões do sistema de qualidade da 

atividade formativa; 

 Revisão da Política da qualidade e dos objetivos estabelecidos. 

Reunião 

A reunião é realizada de acordo com a convocatória. Os indicadores são analisados de uma forma 

sistemática, com o objetivo de avaliar o desempenho da atividade formativa e determinar 

eventualmente as ações de melhoria. Sempre que possível ou aplicável, o desempenho atual 

deve ser comparado com o respetivo objetivo.  

Ata Reunião 

O GF deve elaborar a ata da reunião. A estrutura da ata deve apresentar os assuntos discutidos 

e analisados.  

Devem ser assinados todos os dados informativos que serviram de suporte à análise de cada 

indicador. A ata da reunião deve incluir uma apreciação geral sobre o estado do sistema da 

qualidade da atividade formativa e informação sobre os participantes efetivos.  

A ata da reunião pode ser formalizada por recurso ao modelo MD-55-002-01 – Ata de Reunião, 

podendo ser em papel ou por correio eletrónico. 

Ações corretivas/preventivas 

É parte integrante da ata da reunião, o plano de ações corretivas decorrente da análise efetuada. 

O plano deve definir a ação corretiva (ou preventiva), o responsável e o prazo de execução da 

mesma.  

O plano de ações corretivas/preventivas consiste no registo no ARTSOFT no módulo de Gestão 

de Eventos e deve incluir os elementos de saída, como por exemplo:  
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 Ações corretivas/preventivas do sistema da qualidade da atividade formativa. 

 Ações corretivas/preventivas dos processos formativos.  

 Ações corretivas/preventivas dos serviços prestados.  

Devem ser identificados quais os recursos (humanos e financeiros) necessários à adequada 

implementação das ações corretivas e/ou preventivas. 

Seguimento das opções implementadas 

O GF deve assegurar o adequado seguimento (follow-up) do plano de ações 

corretivas/preventivas, de forma a garantir que as mesmas são efetivamente implementadas nos 

prazos definidos e de forma eficaz.  

Os processos de correção ou de prevenção são discutidos e aprovados pela Administração e pelo 

GF. Qualquer colaborador pode ser envolvido nos projetos, consoante a natureza do processo. O 

seguimento dos processos corretivos/preventivos deve ser realizado de acordo com o princípio 

‘Planear –> Executar –> Verificar –> Agir’ (ciclo de Deming). 

d) Analisar a Satisfação dos Parceiros e dos Clientes Finais 

Destina-se a analisar a satisfação dos parceiros e dos clientes finais, tendo como referência o sistema 

de qualidade implementado na Organização (PO-82-001). Este processo é composto por questionários 

de satisfação em relação à qualidade dos serviços prestado pela T.I., no qual também consta o serviço 

de formação, onde é avaliado o grau de satisfação dos parceiros e dos clientes finais sobre a atividade 

formativa. 

Posteriormente é efetuado o tratamento estatístico dos dados recolhidos e elaborado um relatório 

final, onde consta a análise da satisfação dos parceiros e dos clientes finais relativa a atividade 

formativa. 

 

2.2. Diagnóstico de necessidades formativas (PF02) 

Objetivo: Identificar necessidades formativas dos Parceiros e Clientes Finais; 

Responsável: GF 

Entradas: 

 Resultados da avaliação da 

satisfação dos formandos; 

Atividades: 

 Diagnóstico de necessidades 

formativas. 

Saídas: 

 Relatório de diagnóstico de 

necessidades. 
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 Plano de formação do CF.  

Documentação de suporte: 

IAM - Inquerito Avaliacao Modular 

NºS_ANO – Avaliacao Formacao Semestral 

PF_ANO - PlanoFormacao 

MD-05-03-03 – Ata Email 

Indicadores de desempenho: N.º de Ações propostas vs. N.º de Ações concebidas 

a) Diagnóstico de necessidades formativas 

Visa o registo de os todos indicadores fornecidos pelo desenvolvimento de novos módulos ou 

funcionalidades, pelo resultado da avaliação da satisfação dos formandos e pelo plano de formação 

existente no centro de formação. É efetuada uma análise aos dados recolhidos, de modo a determinar 

a proveniência de quaisquer fatores que possa contribuir para uma melhoria da atividade formativa. 

Em resultado da análise dos dados recolhidos poderão ser identificadas oportunidades de melhoria 

das ações de formação recorrentes e/ou a possibilidade de conceção de novas ações de formação. 

Avaliação da formação pelos formandos 

Finda a ação de formação, serão disponibilizados os inquéritos de avaliação modular sobre a 

formação decorrida na plataforma de apoio à aprendizagem do centro de formação para o 

preenchimento por parte dos formandos (MD-75-008-05). 

 

2.3. Conceção e Atualização das ações (PF03) 

Objetivo: Conceber e/ou rever ações de formação de modo a acrescentar valor aos formandos. 

Responsável: GF em articulação com CPFP, com CPFD e com FOR. 

Entradas: 

 Objetivos estratégicos da 

Organização referentes à 

atividade formativa;  

Atividades: 

 Conceção de ações 

formativas; 

 Revisão das ações 

formativas existentes; 

Saídas: 

 Objetivos gerais de cada 

ação de formação; 

 Definir Formadores 

responsáveis; 
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 Relatório de diagnóstico de 

necessidades; 

 Plano de Formação do CF. 

 Gestão Recursos Humanos.  Plano de Atividades 

Formativas do CF 

atualizado. 

Documentação de suporte: 

PO-08-05-06 – Formacao 

IT-08-05-05 – Execucao Acoes de Formação 

MD–08-05-10 – Relatorio Necessidades 

PF_ANO - PlanoFormacao 

Indicadores de desempenho: Avaliação das ações de formação; Nível de satisfação dos formandos. 

 
 

a) Conceção de ações formativas 

Destina-se a definir o conteúdo programático de formação. Deverá constar os objetivos gerais e os 

objetivos específicos (Programa) da ação de formação. 

b) Revisão das ações formativas existentes 

Todas as ações de formação são lecionadas com base na release anual do ARTSOFT, visto que o 

software disponibilizado sofre alterações periódicas. Em consequência desta premissa, os conteúdos 

programáticos da atividade formativa são revistos e atualizados anualmente e/ou sempre que 

ocorram alteração legais pertinentes. 

c) Gestão Recursos Humanos 

São analisados os perfis e as competências dos recursos que integram a bolsa de formadores. 

 

2.4. Planeamento e organização (PF04) 

Objetivo: Planear e organizar as atividades formativas do plano do centro de formação.  

Responsável: GF em articulação com CPFP, com CPFD, com os FOR e com ADM 

Entradas: Atividades: Saídas: 
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 Plano de Formação do CF; 

 Datas de cumprimento de 

Obrigações Legais. 

 Elaboração do Planeamento 

da Atividade Formativa; 

 Revisão e/ou Conceção dos 

materiais de apoio à 

atividade formativa; 

 Gestão dos recursos 

(humanos e físicos). 

 Calendarização e divulgação 

das ações de formação; 

 Alocação de Recursos. 

 

Documentação de suporte: 

PO-08-05-06 – Formacao 

PO-08-05-05 – Gestao de Marcacoes e Recursos Tecnicos 

IT-08-05-05  – Execucao Acoes de Formacao 

MD-04-04-01- Lista dos Documentos em Vigor 

PF_ANO - PlanoFormacao 

Indicadores de desempenho: Eficácia do planeamento. 

 

a) Elaboração do Planeamento da Atividade Formativa 

O GF em articulação com CPFP e com CPFD definem as datas para as ações de formação, tendo em 

consideração as datas legais das obrigações declarativas. É elaborado um Documento – ‘Planeamento 

_AFano.xls’ – disponível na rede interna da formação e, posteriormente, são realizados os seguintes 

procedimentos: 

Mapa de formações 

O GF define as datas para as ações de formação e AAD marca as salas de formação no Outlook em 

calendário próprio para o efeito (calendário das salas de formação) e envia por correio eletrónico o 

convite aos FOR com as datas de formação. 

Os requisitos de formação ARTSOFT são identificados nos Conteúdos Programáticos (MD-08-05-02) e 

disponibilizados na plataforma de apoio à aprendizagem do centro de formação (Moodle) aos 

potenciais formandos. 

Requisitos de precedência. 

A atividade formativa tem associada a seguinte estrutura: 
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Nível Inicial  Nível I  Nível II 

Assim todos os potenciais formandos só poderão frequentar o Nível I se tiverem a certificação de 

Nível Inicial, por analogia os formandos só poderão frequentar o Nível II se tiverem a certificação de 

Nível I. 

Em relação às Temáticas disponíveis no plano de formação, existem Temática que os seus conteúdos 

programáticos pressupõem a aquisição de conhecimento de outros conteúdos lecionados em outras 

ações de formação, em consequência as temáticas estão classificadas segundo a seguinte estrutura: 

 Temáticas de Nível Inicial 

Segurança & Auto update 

 Temáticas de Nível I 

Point Of Sale (P.O.S) & Online; Encerramento de Ano; Relatório Único; Dossiers; Gestão de 

Assiduidades; Serviços ARTSOFT; Controlo Operacional; ARTSOFT Online; Portal RH e Fichas 

Adicionais. 

 Temática de Nível II 

ARTSOFT Mobile Sales; ARTSOFT Mobile Logística; ARTSOFT XML Services; Gestão de Inventários; 

Gestão de Assistência Técnica; e-Commerce; Gestão de Tesouraria; Analise e Processamento de 

Salários; Gestão de Stocks; Análise Documental e Automatização de Processos; IES; Modelo 22; 

Apuramento IVA; e-Fatura; Ligação MS Excel; Gestão de Produção  e XML Service. 

Os mesmos conteúdos são comunicados no início de cada ação de formação, proporcionando um 

enquadramento aos formandos sobre o tema que será lecionado. 

Podem ainda realizar-se formações pontuais: 

o Se forem identificadas necessidades (por exemplo, épocas do ano onde as formações de 

contabilidade e de salários são mais necessárias, por obrigações fiscais); 

o A pedido dos Revendedores, Parceiros ou Público em Geral; 

o Aquando da introdução de novos módulos/funcionalidades na aplicação ARTSOFT. 

 

 Horário da formação 

O horário e datas de formação são mencionados nos conteúdos programáticos. Genericamente 

pratica-se o seguinte horário: 

Manhã     Tarde 

Período 1: 09:30h às 13:00h  Período 2: 14:15h às 18:00h 

b) Revisão e/ou Conceção dos materiais de apoio à atividade formativa 
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É feita a Revisão dos materiais de apoio à atividade formativa e são registados no documento, – 

‘MA_ANO.xls - Materiais de Apoio’- disponível na rede interna, todos os materiais que necessitam de 

alteração ou conceção, sendo da responsabilidade do formador de cada ação de formação efetuar a 

revisão de todos os materiais de apoio à ação de formação: Apresentação (Powerpoint), manual 

teórico, caderno de exercícios e base de dados. 

Esta revisão deve ter em consideração a atualização da release anual do software e todas as 

alterações legais. A conceção deverá seguir as seguintes fases:  

 Fase 1: Elaboração do plano de sessão 

Deverá constar os objetivos gerais e específicos de cada ação de formação, assim como todas as 

atividades, metodologias de aprendizagem, avaliação e recursos pedagógicos de cada atividade que 

compõe a ação de formação. 

 Fase 2: Elaboração da Apresentação (Powerpoint) 

O PowerPoint deverá estar criado para apresentação na ação de formação, para que desta forma seja 

possível ao formador e aos formandos acompanharem a respetiva formação. 

 Fase 3: Elaboração do Manual Teórico 

O Manual deverá estar criado para apoio aos conteúdos lecionados na ação de formação, para 

consulta pelos formandos. 

 Fase 4: Elaboração do Manual Prático (Caderno de Exercícios) 

A criação do caderno de exercícios deverá ter como pressuposto a consulta da resolução dos exercícios 

apresentados na ação de formação. Este material de apoio só será disponibilizado no final de cada 

ação de formação. 

Todos os materiais de apoio concebidos ou alterados ficam registados no documento – MD-04-04-01 

Ed4- Lista dos Documentos em Vigor.doc - disponível na rede interna. 

c) Gestão dos recursos (humanos e físicos) 

Destina-se à gestão dos recursos físicos, sendo eles os seguintes: 

 Condições da sala de formação 

A sala de formação deverá ter no mínimo o seguinte equipamento: 

 Mesas de trabalho, cadeiras e computadores adequados ao número de formandos; 

 1 Videoprojector; 

 1 Tela de projeção ou parede adequada à projeção de vídeo; 

Meios didáticos 
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 Computadores instalados e parametrizados em função dos conteúdos a ministrar (quando 

aplicável); 

 Manuais da ação de formação e/ou caderno de exercícios disponibilizados na plataforma de 

aprendizagem Learning Center (Moodle); 

 Apresentação (Powerpoint) de apoio à formação; 

 Capas com bloco de folhas para escrita; 

 Canetas; 

 1 Flipchart; 

Tudo isto adequado ao número de formandos: As capas, blocos, canetas e outro material de 

Merchandising serão preparados pelo AAD que os distribuirá juntamente com o restante material. 

Preparação da Sala 

A sala deverá ser preparada com antecedência. Deverão ser verificados os elementos essenciais 

para uma formação sem problemas: 

 Dimensão e disposição da sala; 

 Videoprojector e cabos (deverá testar-se a projeção); 

 Os ficheiros para a formação; 

 Documentação impressa, pastas e canetas para cada um dos formandos. 

No caso particular dos auditórios 1 e 2, estes por regra devem estar separados e com as divisórias 

corretamente montadas – configurando duas salas de formação. A união dos dois auditórios numa 

única sala por desmontagem das divisórias implica a sua remontagem no final da ação de 

formação. 

E para a gestão dos recursos humanos são aplicados os seguintes processos: 

Após a solicitação de uma marcação, é analisado a agenda ARTSOFT. De seguida, é marcado o dia ou 

dias necessários para o técnico solicitado / disponível, e transmitida essa informação à pessoa que 

solicitou a marcação. 

 

2.5. Execução das Ações (PF05) 

Objetivo: Realizar as ações de formação calendarizadas 

Responsável: FOR e AAD 

Entradas: Atividades: Saídas: 
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 Conteúdo Programático; 

 Plano de sessão; 

 Materiais de apoio; 

 Gestão de inscrições. 

 Controlo de inscrições; 

 Revisão/Abertura do Dossier 

Técnico-Pedagógico; 

 Realização da formação.  

 Ação de formação realizada; 

 Relatório final de formação; 

 Avaliação de satisfação dos 

formandos; 

 Reclamações/Sugestões. 

Documentação de suporte: 

PO-08-05-06 - Formacao 

IT-08-05-04 – Controlo de Inscricoes 

IT-08-05-05 – Execucao Acao de Formacao 

DTP – Dossier Tecnico-Pedagogico 

Indicadores de desempenho: Nível de Satisfação dos formandos; Nível de Participação formativa; 

Nível de Eficácia do Planeamento 

 

a) Controlo de inscrições 

 Inscrições nas ações de formação 

O processo de inscrição nas ações de formação assenta em atividades que incluem a divulgação nos 

diversos meios de comunicação, podendo estas ser efetuadas por: via site; via correio eletrónico 

 Cancelamento das ações de formação 

O processo de cancelamento das ações de formação assenta em atividades que incluem o envio de 

correio eletrónico aos formandos inscritos com a informação do cancelamento da formação e o 

motivo. Posteriormente, será efetuado o reembolso do valor da formação caso a ação de formação 

seja direcionada para cliente final. 

 As ações de formação cujo número de inscritos seja inferior a 4 serão canceladas. 

b) Revisão/Abertura do Dossier Técnico-Pedagógico 

Esta atividade destina-se à conceção ou revisão do DTP. A sua gestão e atualização é da 

responsabilidade do GF e/ou CPFP/CPFD. 

O DTP deve ser aberto no acompanhamento da execução da ação de formação e com a estrutura e 

elementos apresentados no Anexo A. 
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No caso da formação em regime E-Learning o DTP apresenta a estrutura e os elementos apresentados 

no Anexo B. 

c) Realização da formação 

Esta atividade designa-se a descrever o processo de realização da ação de formação e assenta nas 

seguintes atividades: 

 Fase 1: Criação de documento no ARTSOFT 

 Tipo de certificação: 

o Formação ARTSOFT Nível Inicial; 

o Formação ARTSOFT Nível 1; 

o Formação ARTSOFT Nível 2; 

o Ações de Formação ARTSOFT Temáticas. 

 Módulos a lecionar; 

 Inscrição de formandos; 

 Seleção do formador. 

 Fase 2: Folhas de presença 

Antes do início de cada ação de formação, é impressa a folha de presenças que deverá ser rubricada 

por cada formando presente na formação (MD-75-008-03) e criada na aplicação ARTSOFT. E são 

criados os acessos à plataforma de apoio à aprendizagem do centro de formação. 

 Fase 3: Apresentação (PowerPoint) 

A apresentação deverá estar criada, para que desta forma seja possível ao formador e aos formandos 

acompanharem a respetiva formação. 

 Fase 4: Manual Teórico 

O Manual deverá estar criado para apoio aos conteúdos lecionados na ação de formação, para que 

desta forma seja possibilitada a consulta dos mesmos pelos formandos. 

 Fase 5: Manual prático (Caderno de Exercícios) 

A criação de exercícios deverá ter como pressuposto a avaliação formativa dos formandos, ou seja, 

para preenchimento do Avaliação Formativa disponível na pauta da ação. 

 Fase 6: Materiais de Apoio 

Disponibilização dos materiais de apoio na plataforma do centro de formação 

(http://formacao.artsoft.pt) com 24 horas de antecedência ao início de cada ação de formação, quer 

sejam em regime presencial quer sejam em regime e-Learning. Será enviada uma notificação, via 

http://formacao.artsoft.pt/
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correio eletrónico, a todos os participantes da ação de formação. São disponibilizados as seguintes 

seções: 

 Regras da formação (quando aplicável); 

Classificação final mínima, classificação sumativa e classificação formativa. 

 Conteúdo programático; 

 Materiais de formação: 

 Inquérito de Avaliação Modular; 

 Teste de Avaliação Modular (quando aplicável); 

 Tarefa Global Modular (quando aplicável). 

 Fase 7: Avaliação Formativa 

Disponibilizada na plataforma do centro de formação (http://formacao.artsoft.pt). No final da 

formação o formador avaliará os formandos relativamente aos seguintes aspetos: pontualidade, 

demonstração de interesse, resolução dos exercícios propostos, etc. (Escala de avaliação 

parametrizada na plataforma Learning Center – http://formacao.artsoft.pt). 

 Fase 8: Avaliação Sumativa - Teste de Avaliação e Tarefa global (quando aplicável) 

Disponibilização do teste de avaliação e da tarefa global na plataforma do centro de formação. 

Deverá ser preparado e ministrado um número adequado de questões, a serem introduzidas no teste, 

para cada módulo da ação de formação. O tempo disponível para resposta é ilimitado e é permitido, 

somente, uma tentativa. Este ficará disponível na plataforma de apoio à aprendizagem com um prazo 

não superior a sete dias uteis. 

Relativamente à tarefa global será realizado posteriormente ao términus do módulo, com um prazo 

não superior a sete dias uteis. A base de dados e o guião da tarefa são disponibilizados na plataforma 

de apoio à aprendizagem. Após a execução do exercício o formando deverá submeter a base de dados 

e/ou os ficheiros requeridos com a resolução na plataforma. 

 Fase 9: Preparação/Elaboração do Relatório do módulo lecionado. 

Este relatório MD-08-05-07 deverá ser preparado pelo Formador e pelo Assistente Administrativo 

após a realização do módulo lecionado e armazenado em diretória própria na rede de formação. 

 Fase 10: Revisão do Relatório da ação de formação 

 Este relatório MD-08-05-07 será revisto pelo GF. 

 

http://formacao.artsoft.pt/
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2.6. Avaliação e certificação (PF06) 

Objetivo: Avaliar os formandos participantes, o formador responsável e a ação de formação. 

Certificar competências de Parceiros. 

Responsável: GF, CPFP e CPFD 

Entradas: 

 Testes de avaliação 

modular; 

 Tarefa Global; 

 Avaliação Formativa; 

 Inquéritos de avaliação (de 

satisfação) modular. 

Atividades: 

 Análise dos elementos de 

avaliação dos formandos; 

 Análise aos Inquéritos de 

avaliação modular; 

 Análise às situações 

identificadas e registadas 

pelo formador; 

 Análise de causas de 

reclamações/sugestões. 

Saídas: 

 Divulgação dos resultados da 

avaliação dos formandos; 

 Relatório de fim de 

formação; 

 Emissão de certificado dos 

Parceiros; 

 Registo de 

reclamações/sugestões. 

Documentação de suporte: 

PO-08-05-06 – Formacao 

DTP – Dossier Tecnico-Pedagogico 

Indicadores de desempenho: Nível de eficácia da formação; Nível de satisfação dos formandos. 

 

a) Análise dos elementos de avaliação dos formandos 

 Avaliação (quando aplicável) 

a) Avaliação Formativa 

 Em regime presencial 

Apontamento em ficha de observação ao longo da ação de formação, relativamente aos aspetos 

definidos na escala de Avaliação Formativa. A escala de avaliação para cada comportamento a 

observar varia entre 1 - Fraco e 5 – Muito Bom. A média aritmética da nota atribuída aos 

comportamentos observados será convertida em percentagem. 
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O valor anterior representará 10% da nota final a atribuir a cada formando. Esta avaliação deverá ser 

mencionada no relatório com o MD-08-05-07. 

 Em regime e-Learning 

 Não é aplicável. 

Avaliação Sumativa 

Consiste na realização de um teste escrito e de uma tarefa global (caso se aplique) com questões 

específicas acerca de cada módulo ou tema ministrado em cada ação de formação. 

a) Avaliação do Teste e da Tarefa Global (se aplicável) 

Cada FOR fornecerá ao CPP/CPFD as questões de avaliação e respostas referentes a cada ação de 

formação, as quais serão alvo de revisão pelo CPP/CPFD. Os testes consistem em questões de escolha 

múltipla, emparelhamento ou resposta livre agrupadas por tema. As questões de resposta livre 

carecerão de classificação manual pelo FOR que ministrou a ação de formação. 

Relativamente à tarefa global, cada FOR procederá à correção e classificação manual da tarefa ou se 

for passível de aplicação fornecerá ao CPP/CPFD um documento de apoio com a resolução do exercício 

juntamente com a grelha de classificação, para que este possa proceder à correção e classificação 

do exercício. 

 Correção do Teste, Tarefa Global e divulgação dos Resultados 

Após a realização de todos os testes e tarefa global, estes serão revistos e corrigidos pelos FOR 

implicados. O registo das notas de correção será efetuado no ARTSOFT no documento relativo à 

ação de formação e na pauta da plataforma de apoio à aprendizagem de acesso a todos os 

formandos. A escala de avaliação é percentual de 0 a 100. 

 Em regime presencial 

O valor anterior representará 90% da nota final a atribuir a cada formando. Esta informação deverá 

contar no relatório com o MD-08-05-07.  

Em regime e-Learning  

O valor anterior representará 100% da nota final a atribuir a cada formando. Esta informação 

deverá contar no relatório com o MD-08-05-07. 

Avaliação final 

 Em regime presencial 

A avaliação final de cada formando é calculada da seguinte forma: 

o Avaliação Formativa = 10% 
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o Avaliação Sumativa = 90% (40% teste + 50% tarefa global se aplicável) 

 Em regime e-Learning 

A avaliação final de cada formando é calculada da seguinte forma: 

 Avaliação Sumativa = 100% (50% teste + 50% tarefa global se aplicável) 

 

O formando só se considera certificado, para as ações de formação de Nível I e Nível II, se obtiver 

uma avaliação igual ou superior à média aritmética dos módulos de 70%, contudo se em algum dos 

módulos obtiver uma classificação inferior a 55% não obterá a certificação desejada. 

Nas ações de formação de Nível Inicial e Temáticas, o formando só se considera certificado se obtiver 

uma avaliação igual ou superior a 70%. Posteriormente será enviado o respetivo certificado MD-08-

05-01. 

b) Análise aos Inquéritos de avaliação modular 

No final de cada módulo o GF/CPFP/CPFD analisa o inquérito de avaliação modular e apresenta 

uma análise e as possíveis ações de melhoria na reunião semestral de formadores. 

Qualquer avaliação com cotação igual ou inferior a Três valores, na escala de um a cinco, fica 

sujeita a ações de melhoria. Esta avaliação deverá ser mencionada no relatório com o MD-08-05-

07. 

c) Análise às situações identificadas e registadas pelo formador 

No final de cada ação de formação, o formador deverá elaborar um relatório de fim de formação (MD-

08-05-07) onde registará todas as situações identificadas ao nível do comportamento do software, 

dificuldades não previstas e sugestões de melhoria, da participação e motivação dos formandos, da 

responsabilidade e pontualidade dos formandos (Lista de Ocorrências). 

d) Análise de causas de reclamações/sugestões 

Será efetuado um tratamento estatístico dos dados recolhidos dos inquéritos de avaliação modular, 

do relatório de fim de formação e qualquer outra reclamação ou sugestão registada de outra origem. 

Todas as reclamações ou sugestões são registadas no ARTSOFT através do sistema de Eventos 

implementado para tal efeito, qualquer colaborador pertencente ao departamento de formação pode 

registar reclamações ou sugestões, sendo posteriormente efetuada uma análise e elaborado um 

relatório onde ficarão registadas todas as causas de reclamações/sugestões que evidenciarem 

relevância para a melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade da atividade formativa. 
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2.7. Medição, Análise e Melhoria (PF07) 

Objetivo: Medir, analisar e monitorizar a atividade formativa com vista a uma melhoria contínua dos 

seus processos. 

Responsável: GF 

Entradas: 

 Relatório final de formação; 

 Registo de 

reclamações/sugestões; 

 Indicadores de desempenho 

de todos os Processos 

Formativos. 

Atividades: 

 Análise e segmentação dos 

dados recolhidos; 

 Reunião de avaliação de 

formação e formadores; 

 Tratamento de 

reclamações/sugestões. 

Saídas: 

 Ata da reunião de 

avaliação de formadores e 

formação; 

 Ações corretivas e 

preventivas. 

Documentação de suporte: 

PO-08-02-09 – Tratamento de Reclamacoes; 

IT-08-05-07 – Sugestao de Formacao; 

IAM  – Inquerito Avaliacao Modular; 

MD-08-05-07 – Relatorio Fim Formacao. 

Indicadores de desempenho: N.º de ações corretivas tratadas; N.º de ações preventivas propostas. 

 

a) Análise e segmentação dos dados recolhidos 

Nesta atividade serão recolhidos todos os dados e as análises realizadas nos processos PF05 e PF06. 

Seguidamente são segmentados por áreas de atuação: execução da ação de formação; avaliação da 

ação de formação por parte dos formandos e dos formadores. Posteriormente, será elaborada uma 

análise final de todos os elementos para apresentação na Reunião de avaliação de formação e 

formadores.  

b) Reunião de avaliação de formação e formadores 

Esta reunião é realizada trimestralmente onde será apresentada a análise dos dados recolhidos da 

atividade formativa. Serão discutidos todos os pontos apresentados e registados em ata, bem como 



 

MANUAL DA QUALIDADE DA FORMAÇÃO 

 

   36 

as ações preventivas e corretivas definidas, de modo a colmatar as reclamações/sugestão 

apresentadas.  

c) Tratamento de reclamações/sugestões 

Todas as reclamações ou sugestões são registadas no ARTSOFT através do sistema de Eventos 

implementado para tal efeito, qualquer colaborador pertencente ao departamento de formação pode 

registar sugestões, sendo que o registo de reclamações pode ser efetuado por qualquer colaborador 

da T.I. A gestão destes eventos é efetuada do seguinte modo: 

 Tratamento de reclamações 

Após o registo das reclamações no ARTSOFT, estas ficam inseridas no circuito de tratamento 

de reclamações de cliente ou de parceiro, conforme o descrito no documento PO – 72 – 022 

do Manual de Qualidade. 

i. Circuito de Reclamações de Clientes 

 

ii. Circuito de Reclamações de Parceiros 

 

 Tratamento de sugestões 
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Após o registo das sugestões dos formandos no ARTSOFT, esta ficam inseridas no circuito de 

tratamento de sugestões que é composto pelas seguintes fases: 

Registo de sugestão Análise da sugestão
Comunicação do 

estado da sugestão

Desenvolvimento da 
sugestão

Encerramento da 
sugestão

 

 

2.8. Gestão de Qualidade da Atividade Formativa (PF08) 

Objetivo: Garantir a eficácia e eficiência do sistema de gestão de qualidade da atividade formativa 

(SGQAF). 

Responsável: GF 

Entradas: 

 Objetivos estratégicos da 

Organização referentes à 

atividade formativa; 

 Relatórios finais de cada 

ação de formação; 

 Relatório de Formação de 

Ações Corretivas; 

 Atas das reuniões de 

avaliação de formadores e 

formação 

 Reclamações/Sugestões. 

Atividades: 

 Controlo e manutenção da 

Documentação do dossier 

técnico-pedagógico; 

 Análise da ata da reunião 

de avaliação da formação e 

formadores. 

Saídas: 

 Dossiers técnico-

pedagógicos completos; 

 Verificação da 

implementação de ações 

corretivas e preventivas; 

 Relatório de Revisão do 

Sistema de Gestão de 

Qualidade da Atividade 

Formativa. 

Documentação de suporte: 

PO-10-03-01 – Melhoria Continua; 

MD-08-05-09 - Relatorio de Formacao Acoes Corretivas; 

NºS_Ano – AvaliacaoFormacaoSemestral 
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NºT_ANO – Medidas de DesempenhoFOR 

Indicadores de desempenho: N.º de ações corretivas tratadas; N.º de ações preventivas propostas; 

N.º de reclamações; Nível de satisfação dos formandos;  

 
 

a) Controlo e manutenção da Documentação do Dossier Técnico-Pedagógico 

Todo o material de apoio à formação elaborada ou atualizada pelo CF é registado em documento 

próprio, MD-42-001-01, e disponibilizado na rede na diretoria do Sistema de Gestão da Qualidade. Os 

documentos estruturais, conteúdo programático e plano de sessão, têm MD’s próprios e são 

controlados pelo Sistema de Gestão de Qualidade da Organização. 

Verificação da existência e coerência dos documentos elaborados e manutenção dos Dossiers Técnico-

Pedagógicos. 

b) Análise da ata da reunião de avaliação de formação e formadores 

Visa à verificação e controlo da implementação das ações corretivas e preventivas registadas nesta 

ata. 

 

2.9. Gestão de Recursos (PF09) 

Objetivo: Garantir as competências e disponibilidade dos recursos (físicos e humanos). 

Responsável: GF e GRH 

Entradas: 

 Lista de colaboradores com 

competência e formação 

adequadas às necessidades 

do CF 

 Equipamentos de apoio 

Atividades: 

 Análise às competências dos 

potenciais formadores; 

 Gestão e Manutenção dos 

equipamentos de apoio. 

Saídas: 

 Bolsa de formadores 

 Lista de equipamentos de 

apoio disponíveis  

Documentação de suporte: 

MD-08-05-11 – Recursos Humanos;  

MD-07-01-01 – Manutenção infraestrutura. 
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Indicadores de desempenho: Nível de competência dos formadores;  

 

a) Análise às competências dos potenciais formadores 

Todos os formadores deverão ter o certificado de competências de formadores e um ano de 

experiencia na utilização da aplicação. 

b) Gestão e Manutenção dos equipamentos de apoio 

A manutenção dos equipamentos é efetuada por entidade externa com uma periocidade semanal. 
 
 


