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1. INTRODUÇÃO
O objetivo do guião prático é implementar e utilizar o quadro de referência EQVET-US
dos para promover a melhoria contínua da sua organização na perspetiva de atingir a
sustentabilidade em termos ecológicos, sociais e económicos.
O guião prático é composto por 3 partes:
1. Quadro referência para o desenvolvimento sustentável,
2. Ferramenta de autodiagnóstico,
3. Guia de implementação.
O quadro de referência para desenvolvimento sustentável revela os aspetos e
questões que devem ser consideradas por uma organização de Educação e Formação
Profissional (e possivelmente a ser melhorados nas etapas a seguir) numa matriz.
Com essa matriz derivam questões para a avaliação do estado atual da sua empresa,
utilizando a ferramenta de autodiagnóstico. As respostas para as perguntas podem ser avaliadas de forma pré-definida. Poderá calcular os indicadores de qualidade
sobre o estado da organização de forma global e os resultados identificam as possibilidades de melhoria contínua de forma detalhada.
A ferramenta de autodiagnóstico está incorporada no guia de implementação, que lhe
permite adotar uma série de passos de forma sistemática para realizar a melhoria de aspetos importantes que tenham sido detetados com a ferramenta autodiagnóstico. A estrutura cíclica das fases da aplicação do guia de implementação permitem-lhe monitorizar os seus resultados e adotar novas medidas no sentido de uma melhoria contínua.

Instruções para avaliar medidas e atividades no sentido de melhorar o nível EQVET-US da organização
relativamente ao ciclo de qualidade PDCA.
Matriz de indicadores e estrutura dos conteúdos
EQVET-US
Avaliação dos resultados obtidos e geração de respostas de suporte à preparação de medidas de melhoria contínua.

As páginas seguintes explicam como utilizar as ferramentas para a implementação do
quadro referência EQVET-US.
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2. GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
O guia de implementação é composto por uma série de etapas de um ciclo. A ferramenta de autodiagnóstico está incorporada nas etapas que são descritas no próximo capítulo. Com o guia de implementação pode
-

Identificar em que fase se encontra a sua organização relativamente ao quadro
referência EQVET-US,
Detetar os aspetos a melhorar,
Adotar as medidas necessárias para a melhoria,
Acompanhar os resultados e o novo estado da sua organização no sentido da melhoria contínua.

Etapas de implementação

1. Autoavaliação
Este primeiro ponto é um sistema de controlo de qualidade para saber o estado da sua
organização relativamente ao quadro referência EQVET-US, para obter uma visão geral sobre a situação e preparar os seguintes passos. É composto de 3 etapas:
1.1 Ler e compreender a estrutura.
Para a aplicação, é necessário saber o que significa o quadro referência EQVET-US. No
quadro referência pode encontrar as explicações e as definições que precisa para compreender o significado do quadro referência EQVET-US, para utilizar a ferramenta autodiagnóstico e também para acompanhar as medidas de melhoria.
1.2 Escolher e responder às perguntas da ferramenta autodiagnóstico.
Estas perguntas são derivadas da matriz de indicadores do quadro referência. As respostas mostram a situação pormenorizada da sua organização, de acordo com os indicadores gerais que são considerados pelo quadro referência EQVET-US. Para o sucesso é absolutamente necessário dar respostas precisas e honestas (é uma autoavaliação , as
respostas serão tratadas internamente).
1.3 Avaliar as respostas
Para esta etapa são necessárias as instruções sobre como utilizar a ferramenta de autodiagnóstico que é descrita no capítulo 3 .
2. Planeamento de melhoria
O segundo ponto é o de desenvolver consequências a partir da autoavaliação e consiste
em 4 etapas:
2.1 . Detetar os aspetos mais importantes e a distância a que se encontra do nível "excelente".
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Para esta etapa são também necessárias as instruções sobre como utilizar a ferramenta
de autodiagnóstico que constam do capítulo 3. Como resultado poderá ver o que fazer
no sentido de melhorar detalhes nas etapas a seguir.

2.2 Definir prioridades e listar os aspetos e questões que pode melhorar num período de
tempo definido.
Nesta etapa têm de ser selecionados e colocados em ordem os aspetos e questões de
acordo com a etapa 2.1, que realmente pode melhorar num período definido de tempo .
Os critérios para isso podem ser:
-

A importância do aspeto,
A urgência do aspeto (por exemplo também novas condições definidas pelos serviços do ambiente e assim por diante).
O esforço que é necessário para concretizar as medidas - o trabalho, o tempo e a
capacidade (necessidade de ajuda externa).
As despesas.

2.3 Formular objetivos de qualidade para estes aspetos e questões.
Nesta etapa os resultados das suas ações de melhoria de forma precisa têm ser antecipados. Desta forma tem exatamente o resultado que deseja atingir como um comando variável.
2.4 Desenvolver um plano de ação com conteúdo, orçamento, datas, prazos e responsabilidades.
Agora terá que formular um plano detalhado sobre como atingir os objetivos através de
medidas.
No anexo encontrará uma ficha de trabalho que pode ser usado como capa para a documentação das suas medidas. Recomenda-se fazer um plano para cada medida. As
medidas podem ser muito diferentes, como indicado na matriz do quadro, por isso, só
podem ser descritas de um modo geral.
3. Realização
O terceiro ponto é o de realizar as medidas previstas no ponto 2 e é composto por 2
etapas:
3.1, Colocar em prática o seu plano de medidas; especificar as etapas do seu plano operacional.
Nesta etapa, operacionaliza o seu(s) plano(s). Use o plano de medidas da etapa 2,4
como instrução.
Talvez não seja possível prever todas as etapas das suas medidas ou mesmo alterações
das condições ou outras dificuldades possam ocorrer. Por esse motivo deverá especificar
as etapas do seu plano operacional o que significa que também poderá alterar o plano
sempre que necessário. Mas tem que se certificar de que não põe em risco o(s) objetivo(s) do passo 2,3.
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3.2 Verificar a eficácia das medidas realizadas.
Depois de terminar o plano de ação terá que comparar os resultados alcançados com os
objetivos de qualidade do passo 2,3. É a sonhada melhoria alcançada ou não, apenas
em parte? Anote o resultado na ficha de trabalho (passo 2.4 ).
4. Nova autoavaliação
O quarto ponto é o retorno para o passo 1.2. Após a implementação das suas medidas,
faça uma nova autoavaliação e agora pode ver em detalhe e visão geral a melhoria comparando a avaliação inicial e a nova avaliação que ficam automaticamente documentadas.
Agora o ciclo começa novamente, pode planear novas medidas da sua lista (passo ponto
2.2 .) e, desta forma, melhorar continuamente a sua organização.
Caso tenha realizado todas as medidas e alcançou um excelente resultado EQVETUS, pode efetuar uma autoavaliação a cada ano para monitorizar a eficácia de suas medidas e seu estado em geral. As condições, regras, leis e tecnologias, etc., podem mudar e por isso, as medidas eficazes podem tornar-se obsoletas. Isso pode ser facilmente
controlado com a ferramenta de autodiagnóstico.

6
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

3. FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO
O princípio da ferramenta é responder às perguntas e avaliar as respostas. As perguntas
são provenientes do quadro referência de desenvolvimento sustentável (cf. capítulo 1).
A ferramenta é o principal componente dos passos 1,2, 1,3 e 2,1 do guia de implementação.

Como usar a ferramenta de autodiagnóstico
A ferramenta é uma tabela; o cabeçalho desta tabela possui a seguinte estrutura:

Pergunta

Resposta

Relevância
(Sim/não)

fraco
(0)

Avaliação
básico
bom
(1)
(2)

excelente
(3)

A tabela mostra a ferramenta de autoavaliação em versão básica. As perguntas podem
ser adicionadas e eliminadas.
Em primeiro lugar, tem de decidir se a questão é relevante para sua organização ou não.
É possível que existam perguntas às quais não pode responder seriamente no caso específico de sua organização (por exemplo, se a sua organização é um escritório e é questionado sobre a água, o solo e a poluição do ar e a sua organização não tem qualquer referência a estas). Neste caso descreva de forma resumida o motivo pelo qual a questão
não tem relevância (você pode responder "não existe poluição de qualquer forma", por
exemplo) e escrever "não" no campo da coluna Importância. Em seguida, esta questão
é eliminada para futuras avaliações. A avaliação é somente para os aspetos relevantes.
Da mesma forma, você pode opcionalmente escolher perguntas adicionais do
xo (B) a fim de adaptar a ferramenta melhor para as condições da sua organização.
Em segundo lugar, escreva a resposta da pergunta específica no campo de dados. Pode
responder em palavras-chave, não é necessário formular um texto elaborado. Mas a resposta tem de ser tão precisa quanto possível, porque ela é a chave para a melhoria dos
objetivos e as medidas. Transfira a questão para a situação atual da sua organização. O
que significa a pergunta relativamente ao aspeto correspondente da sua organização em
particular?

Por favor, note também as instruções do guia de implementação, passo 1,2.
Em terceiro lugar, avalie as respostas. O princípio da avaliação é identificar o estado da
sua solução em referência à resposta dada à pergunta. Não há nenhuma solução até
agora ou há um plano para uma solução ou é uma solução em andamento ou já existe
uma solução eficaz que é monitorizado? Neste caso utilize a seguinte chave de avaliação:
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Nível "pobre" (0 pontos): Item é relevante, mas não considerado até agora, e
não existem atividades.
Nível " básico" (1 pontos): Item é relevante, as medidas e as atividades são planeadas.
Nível "bom" (2 pontos ): Item é relevante, realização no início, em execução ou
quase a terminar.
Nível "excelente" (3 pontos ): Item é relevante, uma medida eficaz/processo é
implementado e monitorizado.

Escreva os pontos nos domínios das colunas de avaliação e ligue os pontos para obter
um gráfico:

Agora pode calcular o número de classificação (indicador de qualidade):
O número obtido em termos percentuais (soma de todos os pontos acessíveis = 100%) é
o indicador de qualidade e mostra-lhe uma visão geral do estado EQVET-US da sua organização em geral.
Exemplo:
Talvez tenha respondido "excelente" em 40 perguntas, (3 pontos) que é o nível mais alto, em seguida, 40 x 3 pontos = 120 pontos (maior pontuação no presente caso) ≙ 100
%.
Se atingir 76 pontos na avaliação (porque nem todas as respostas estão no nível “excelente”), o indicador de qualidade EQVET-US é de 63,3 %. Agora pode classificar este indicador de qualidade por via da seguinte escala de qualidade:

No nosso exemplo 63,3% seria nível "bom" na visão geral.
De acordo com o guia de implementação agora tem as informações e os dados de que
precisa para definir os objetivos de qualidade e planear as medidas de melhoria.
Se chegar ao ponto 4 do guia de implementação e realizar uma nova autoavaliação, irá
ver o sentido do indicador de qualidade com o gráfico da avaliação das respostas:
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Primeira avaliação

Segunda avaliação

A melhoria é claramente mostrada e também facilmente documentada. E agora, poderá
planear novas medidas da sua lista no passo 2.2. do guia de implementação e o ciclo
começa novamente.
No anexo encontrará a tabela completa de autodiagnóstico da ferramenta de autodiagnóstico numa versão básica e a tabela com perguntas adicionais, que podem ser escolhidas e adicionadas à versão básica da ferramenta de autoavaliação ferramenta. Desta
forma a ferramenta de autodiagnóstico pode ser adaptada às condições específicas da
sua organização.
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4. RESUMO
O resumo a seguir mostra a combinação da ferramenta de autodiagnóstico e do guia de
implementação numa breve apresentação dos passos que já estão explicados em detalhe.
Base: guia de implementação (capítulo 2)
1. Autoavaliação
1.1 Ler e compreender a estrutura.

→ QUADRO REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CF. CAPÍTULO 1)
1.2 Escolher e responder às perguntas da ferramenta de autodiagnóstico.

→ FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO (CF. CAPÍTULO 3 E ANEXO)

1.3 Avaliar as respostas

→ FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO (CF. CAPÍTULO 3 E ANEXO)

2 Planeamento de melhoria.
2.1 2.1 . Detetar os aspetos mais importantes e a distância a que se encontra do nível
"excelente".

→ FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO (CF. CAPÍTULO 3 E ANEXO)
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2.2 Definir prioridades e listar os aspetos e questões que pode melhorar num período de
tempo definido.
2.3 Formular objetivos de qualidade para estes aspetos e questões.
2.4 Desenvolver um plano de ação com conteúdo, orçamento, datas, prazos e responsabilidades.

→ Plano de ação com medidas (anexo)
3. Realização
3.1, Colocar em prática o seu plano de medidas; especificar as etapas do seu plano operacional.

→ Plano de ação com medidas (anexo)
3.2 Verificar a eficácia das medidas realizadas.

→ Plano de ação com medidas (anexo)
4. Nova autoavaliação

FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO (CF. CAPÍTULO 3 E ANEXO)
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5. ANEXOS
A) Tabela da ferramenta de autodiagnóstico (versão básica)
B) Tabela com perguntas opcionais (adaptação da versão básica)
C) Plano de ação com medidas (modelo)
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AUTODIAGNÓSTICO (FERRAMENTA BÁSICA)
Organização: ..........................................................................................................................................................................

Nº.

1

2

3

4

5

6

7

8

9º

10

Pergunta
(Indicador)

Resposta

Relevância
(Sim/não)

Autodiagnóstico: ....................................................................... Por:.....................................................................................
(Data)
(Nome e assinatura)
Avaliação
fraco
(0)

básico
(1)

excelente
(3)

bom
(2)

Qual é o seu plano estratégico e de
inovação e é o desenvolvimento sustentável um aspeto importante para a
estratégia de investimento da sua organização?
(P. A. 1)
Como consulta as partes interessadas
no âmbito da sua política sobre a oferta de formação profissional? (P. A. 1)
Como tem em consideração as especificidades de clientes em especial das
populações desfavorecidas na conceção de programas de formação e currículos formativos?
(P. A. 2.1)
O seu plano de formação prevê programas de formação para grupos desfavorecidos?
(P. A. 2.2)
Como identifica os riscos de saúde e
segurança e que consulta os recursos
humanos para identificar esses riscos?
(P. A. 3)
Conhece o impacto da sua atividade
de formação sobre o meio ambiente,
como este é tido em consideração e
que ações são criadas?
(P. A. 4)
A sua organização tem um Código de
Conduta ou qualquer outro documento
interno que aborde as práticas éticas
de negócios e estão lá, seja num desses códigos, ou em orientações ou outros regulamentos ou normas de pessoal, disposições que instruem formadores sobre como proceder em situações em que eles se encontrem em situação de conflito de interesses?
( P. A. 5)
A sua organização tem um departamento e/ou uma pessoa responsável
para lidar com a formação dos consumidores e serviços de consulta e fornece aos potenciais clientes informações claras e suficientes sobre os preços, os objetivos, termos e condições
da formação?
(P. A. 6)
A sua organização tem parcerias estabelecidas com organizações locais
(universidades e laboratórios de pesquisa) e / ou está envolvida no desenvolvimento científico / educacional com
parceiros da comunidade local, como
parte da implementação vários projetos?
( P. A. 7)
Está a necessidade de uma dimensão
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pergunta
(Indicador)

Resposta

Relevância
(Sim/não)

Nº.

Avaliação
fraco
(0)

básico
(1)

excelente
(3)

bom
(2)

multicultural expressa nas práticas organizacionais e é obrigatório na organização a conceção de currículos multiculturais?
(P. B. 1)
Planeia adaptar os seus conteúdos de
formação, a fim de torná-los acessíveis
para os clientes mais desfavorecidas
(em caso afirmativo, como, se não,
porquê)?
(P. B. 2)
Como tem em consideração as questões de saúde, segurança e condições
de trabalho na formação e consulta
nas especificações dos equipamentos
se há qualquer referência à informação
ambiental?
(P. B. 3)
Como seleciona os materiais a serem
utilizados na formação?
( P. B. 4)
A sua organização tem identificado em
todos os materiais de aprendizagem a
referência ao autor?
( P. B. 5)
A sua organização tem currículos formativos concebidos para pessoas com
necessidades educativas especiais?
( P. B. 6)
Os conteúdos de formação são atualizados de acordo com a evolução do
mercado de trabalho, mudanças e inovações técnicas e as necessidades
das empresas em termos de competências?
(P. B. 7)
A sua organização tem algum plano
para fornecer subsídios para pessoas/grupos específicos e existe algum
mecanismo de aplicação?
(I.A 1)
A sua organização considera abordagens pedagógicas específicas?
(I.A.2)
A sua organização implementa medidas para controlar os riscos para a saúde e segurança do trabalho / formação e medidas para prevenir doenças
ocupacionais, acidentes e emergências utiliza tecnologias e práticas ambientalmente amigáveis e seguras?
(I.A.3)
É uma prática comum na sua organização reutilizar recursos e reciclar materiais usados?
(I.A.4.1)
Que tipo de medidas ou meios estão
implementados na sua organização
com o objetivo de reduzir os resíduos e
organizar a sua seleção? (I.A.4.2)
A sua organização tem um Código de
Conduta ou de qualquer outro documento interno que aborde as práticas
de comportamento ético?
(I.A.5)
Como são selecionados os materiais
de aprendizagem e fornece o perfil dos
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24

25

26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Pergunta
(Indicador)

Resposta

Relevância
(Sim/não)

Nº.

Avaliação
fraco
(0)

básico
(1)

excelente
(3)

bom
(2)

formandos aos seus formadores antes
do início de um percurso de formação?
(I.A.6)
A sua organização envolve ou promove a participação empresas na implementação dos cursos de formação?
(I.A.7.1)
Tem acordos com organizações locais
/ regionais para a implementação de
percursos formativos de aprendizagem
com base no trabalho?
(I.A.7.2)
Como são selecionados os métodos
de avaliação da aprendizagem? (I.B.1)
Os formandos sabem como será feita
a avaliação da aprendizagem no início
do percurso formativo? (I.B.2.1)
Como podem os formandos ser reavaliados em caso de insucesso? (I.B.2.2)
Os formandos conhecem as questões
relevantes de segurança ocupacional,
direito a condições de trabalho e aplicam esse conhecimento? (I.B.3)
A sua organização utiliza ferramentas
de avaliação on-line ou suportadas em
TIC?
(I.B.4)
A sua organização tem definida uma
estratégia de formação anti-suborno e
anti-corrupção / política (medidas e
práticas de avaliação de risco)? (I.B.5)
Como assegura a sua organização o
comportamento não discriminatório e
práticas dos profissionais (formadores,
técnicos, etc.) que realizam avaliações? (I.B.6)
A sua organização promove o envolvimento das empresas e ramos profissionais na avaliação do progresso de
aprendizagem dos participantes e das
competências adquiridas?
(I.B.7)
Com que frequência é realizada a avaliação de satisfação realizada e o que
faz a organização com os resultados
recolhidos?
(E. A. 1)
Tem um questionário de satisfação para os formandos que meça as suas
perceções dos resultados da aprendizagem?
(E. A. 2)
Quais são as ferramentas utilizadas
para medir a satisfação dos participantes e dos profissionais de formação?
( E. A. 3.1.)
A sua organização tem um questionário de satisfação para os formadores?
( E. A. 3.2.)
a sua organização tem um questionário de satisfação para formandos /
consumidores com uma secção dedicada à medição das perceções resultados da aprendizagem?
(E. A. 6)
Que ferramenta utiliza para avaliar a
satisfação dos participantes em rela-
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52.

53

54

Pergunta
(Indicador)

Resposta

Relevância
(Sim/não)

Nº.

Avaliação
fraco
(0)

básico
(1)

excelente
(3)

bom
(2)

ção à colaboração e envolvimento de
empresas?
(E. A. 7)
A organização prevê a avaliação da
eficiência a curto, médio e longo prazo?
(E. B. 1)
Em que proporção cada um dos objetivos identificados no início e durante o
percurso formativo foram alcançados
para cada participante? ( E. B. 2.1.)
Ocorreram melhorias significativas nas
condições de acesso ao mercado de
trabalho após a participação dos formandos na formação?
( E. B. 2.2 .)
Há evidências claras de melhoria como
impacto da formação na sua organização em relação às condições de trabalho?
( E. B. 3)
Há evidências claras de melhoria como
impacto da formação na sua organização em relação ao consumo ambiental?
(E. B. 4)
A sua organização tem relações contínuas e duradouras com empresas para
prestação de serviços de formação?
( E. B. 5)
A sua organização avalia a relação entre a formação ministrada e o desempenho no trabalho dos formandos desde o seu regresso da formação?
(E. B. 6)
A sua organização mede o impacto da
formação através das relações que
desenvolve com empresas e partes interessadas?
( E. B. 7)
Existe um departamento de inspeção e
de controlo interno na sua organização? Se sim, com que frequência é a
organização avaliada?
(R.A.1)
Como são registadas as observações
e comentários dos participantes e dos
formadores (formalmente)? (R.A.2)
Como pode a sua organização envolver todos os funcionários no processo
de autoavaliação?
(R. A. 3.1.)
A sua organização tem iniciativas de
conciliação e equilíbrio entre a vida
profissional e familiar implementadas?
(R. A. 3.2.)
Como monitoriza a sua organização o
consumo de energia e (se necessário)
existem medidas para diminuir / otimizar o consumo?
(R.A.4)
Como são comunicados os resultados
da autoavaliação a todos os funcionários?
(R.A.5)
Como lida a sua organização com as
reclamações?
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55

56

57

58

59.

60

61

62

Pergunta
(Indicador)

Resposta

Relevância
(Sim/não)

Nº.

Avaliação
fraco
(0)

básico
(1)

excelente
(3)

bom
(2)

(R.A.6)
Foram iniciativas que envolvam a comunidade implementadas?
(R.A.7)
Que potencial de desenvolvimento
consta nos produtos e serviços existentes, bem como processos?
(R. B. 1)
A sua organização identifica e desenvolve ações de melhoria na avaliação
da inspeção de segurança? (R. B. 3.1.)
O que pode ser melhorado nas suas
instalações, a fim de promover uma
formação mais eficiente e confortável
para os seus formandos?
(R. B. 3.2.)
Que medidas ambientais podem ser
adicionadas para reduzir o impacto
ambiental negativo da sua atividade?
(R. B. 4)
A sua organização tem uma seção de
feedback sobre no website ou tem outras fontes para obter pontos de vista
dos clientes?
(R. B. 5)
A sua organização realiza reavaliações
da sua estratégia de preços? Se sim,
com que base e com que frequência?
(R. B. 6)
A sua organização realiza um diagnóstico do nas necessidades formativas
do território e de clientes e partes interessadas como ponto de partida para a
conceção de ofertas e programas de
formação?
(R. B. 7)

Pontos alcançáveis (respostas relevantes x 3) = … … … …… ≙100%

Pontos atingidos: … … … ….

EQVET-US indicador de qualidade= (pontos atingidos x 100%) : pontos alcançáveis = … … … … …%
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TABELA COM PERGUNTAS OPCIONAIS (ADAPTAÇÃO DA VERSÃO BÁSICA)
Na tabela a seguir constam todas as perguntas do quadro referência para o desenvolvimento sustentável dispostas no sistema da matriz de indicadores (cf.
capítulo 1). Muitas dessas questões fazem parte da versão básica (identificadas em negrito) da autoavaliação de forma individual ou combinada, mas não todas. Assim, irá encontrar ainda mais perguntas que pode escolher e adicionar à versão básica e avaliar da mesma forma, a fim de adaptar de forma mais específica a versão às condições da sua organização.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

P. DESENHO DA OFERTA DE FORMAÇÃO | P.A. PLANEAMENTO E DESENHO DO PLANO DE FORMAÇÃO

Qual é a estratégia e plano de inovação da sua organização?
Qual é a política sobre a formação que ministra?
Como consulta as partes interessadas na definição da sua política de oferta de formação?
P.A.1 Processo e
estrutura de tomada de decisão

Definição das necessidades principais entre os
Qualitativo & Quantitativo
trabalhadores e as estratégias utilizadas para a
elaboração do projeto da oferta de formação:
questionários, plano para a implementação do
calendário, plano financeiro, etc., contendo o
âmbito e alcance

Tem um plano financeiro para apoiar o planeamento dos percursos de formação?
Quantos novos percursos de formação estão a ser introduzidos?
Quais são os planos específicos / estratégias de investimento já existentes?
Quais são as razões / objetivos/estratégias para os (novos) investimentos?
É o desenvolvimento sustentável e o impacto uma questão para a organização estratégia de investimento?

P.A.2.1 Acessibilidade a programas
e projetos de formação

Programa de formação adaptado ao perfil dos
grupos alvo
Qualitativo
Programas e projetos de formação acessíveis
para grupos desfavorecidos

Como é que tem em consideração as especificidades dos clientes, em particular os
grupos desfavorecidos ao planear programas de formação e currículos?
Promove a igualdade de oportunidades para a inserção dos cursos de formação?

O plano de oferta de formação prevê programas para grupos desfavorecidos?
Quantitativo
P.A.2.2 Programas
Tem programas específicos de formação
de formação diriProgramas de Formação dirigidos a grupos vulgidos a grupos
neráveis / desfavorecidos
Nr. de programas de formação diSe a resposta for sim: quantos?
desfavorecidos
rigidos a grupos desfavorecidos
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

Se não: por quê?

dirigida a NEETs?
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Como identifica os riscos?
P.A.3 Tabela de
risco de saúde e
segurança

Qualitativo & Quantitativo
Identificação de riscos associados e ações de
mitigação correspondentes

Nr. de riscos Vs Nr. de
ações de mitigação

Consulta os profissionais de formação para identificar riscos de segurança e saúde?
Como escolhe as medidas de mitigação?
São os funcionários envolvidos na definição de medidas de mitigação?

Conhece o impacto da sua atividade de formação sobre o meio ambiente, como este é
tido em consideração e que ações são criadas?

P.A.4 Plano de
impacto ambiental

Estratégias para reduzir o impacto ambiental
contendem âmbito e objetivo

Qualitativo

Existem emissões poluentes para a atmosfera e/ou solo e/ou água no âmbito da sua atividade
de formação?
Existem emissões de gases que contribuam para o efeito estufa na atmosfera?
Como são tidas em consideração e que ações são criadas?
Como lida a sua organização com os seus resíduos?

Como calcula o preço para as suas ações de formação?
Os preços são estabelecidos com base no público endereçado?
Consulta os seus formadores no que se refere a preços estabelecidos?

P.A.5 Práticas
operacionais justas

Práticas operacionais justas com base nos preços, qualidade e serviço, bem como a formação
prevista, tendo em conta os interesses de tais
Qualitativo
práticas competitivas e que não envolvam práticas condenadas pela lei como inimigas do interesse público.

Quais são os seus objetivos financeiros? Que outros objetivos, (financeiros) são definidos?
Existe uma política/estratégia de formação anti-suborno e anti-corrupção (avaliação de riscos
medidas e práticas)?
Existe código de conduta ou qualquer outro documento interno que aborde as práticas éticas de negócios na sua empresa?
Há, nesse código, ou nas diretrizes ou outros regulamentos ou estatutos, as disposições que instruam os formadores sobre como proceder em situações em que estes
encontrem sujeitos a um conflito de interesses?
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Existem inquéritos para avaliar necessidades de seus clientes?
Fornece aos seus potenciais clientes informações claras e suficientes sobre os preços, os objetivos, os termos e as condições da formação?
P.A.6 Marketing
honesto & Práticas
de publicidade

Informação clara e acessível sobre preços, objeQualitativo
tivos, termos e condições da formação.

Existe um departamento/pessoa responsável que tratam com a formação do consumidor e serviços de consulta?
Há práticas de fair marketing e práticas de publicidade?
A sua organização presta especial atenção às necessidades de informação das pessoas vulneráveis (por exemplo, aquelas com deficiências físicas ou mentais, incluindo
visão ou audição limitada)?
Há especificidades regionais/exigências comunitárias integradas nos programas de formação?

Qualitativo & Quantitativo
Número de reuniões com representantes da comunidade
Pedido da opinião da comunidade
P.A.7 Ações de
comprometimento
da comunidade

Há novos desenvolvimentos provenientes de outros mercados transferidos para os programas
locais/regionais?
Promove encontros numa base regular com a comunidade/comunidades para trocar informae definir objetivos?

Envolvimento direto da comunidade local no deções
senho do programa Formativo / programas de Trabalhar regularmente com redes
formação
profissionais

Tem estabelecido parcerias com as organizações locais (universidades e laboratórios
de investigação) e/ou está envolvido em desenvolvimento científicos/educativos
Número de boas práticas aplicadas com os seus parceiros da comunidade local como parte de vários projetos de implementação?
Número de parcerias / projetos

A sua organização aplica as melhores práticas/transferência de conhecimentos, com vista a
contribuir para o desenvolvimento a longo prazo da comunidade local?

L
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

P. DESENHO DA OFERTA DE FORMAÇÃO | P.B. DESENHO DO PROGRAMA FORMATIVO

Está a necessidade de uma dimensão multicultural expressa nas práticas organizacionais?
P.B.1 Existência
de dimensão Multicultural

Desenho do programa formativo tendo em conQualitativo
ta a dimensão multicultural

Os funcionários têm acesso a formação em ambientes multiculturais?
É obrigatória a conceção de currículos multiculturais?

P.B.2 Conteúdos
de formação de
fácil acesso e
compreensão

Conteúdo formativo adaptado ao nível de conhecimento do cliente em termos de linguagem,
vocabulário, referências culturais, uso de imagens, etc…
Qualitativo
Conteúdo formativo acessível à distância .

Existem planos para adaptar os conteúdos de formação, de forma a torná-los acessíveis aos clientes mais desfavorecidos ? Se sim, de que forma? Se não, por quê?

Formação parcialmente organizada à distância
em contexto formal ou informal de aprendizagem, a fim de reduzir viagens e deslocações.

Como são tidas em consideração as questões de saúde, segurança e condições de
trabalho na formação?
P.B.3 Definição de
materiais de formação prática

Lista com critérios referentes a materiais de
formação e aspetos técnicos

Qualitativo

Como seleciona os materiais a serem utilizados na formação?
São consultadas as especificações dos equipamentos, relativamente à existência de informação
ambiental?
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P.B.4 Critérios
ambientais para
selecionar os materiais de formação

Como são selecionados os materiais a serem utilizados na formação?
Seleção dos materiais de formação tendo em
atenção o impacto ambiental

Qualitativo
Lista de critérios ambientais

Qualitativo

P.B.5 Compromisso com direitos de
propriedade

Informação transparente acerca da origem dos
materiais para a formação e os direitos de autor.

P.B.6 Programas
desenhados para
pessoas com necessidades educativas especiais

Proporcionar oportunidades de formação para
pessoas com limitações (por exemplo, com defiQualitativo & Quantitativo
ciências físicas ou mentais, incluindo a visão ou
audição limitada, dificuldades de leitura)

P.B.7 Conteúdos
de formação
adaptados à comunidade e as
necessidades das
empresas.

Conteúdos de formação que devem ter em conta
a evolução de carreira e novas competências re- Qualitativo
queridas.

São consultadas as especificações dos equipamentos, relativamente à existência de informação
ambiental?

Que materiais de formação/serviços são produzidos internamente por formadores e que adquiridos externamente e por quê?
Está identificada a referência ao autor em todos os materiais de aprendizagem?

Existem currículos concebidos dirigidos a pessoas com necessidades educativas especiais?
Se sim, quantos?

Os conteúdos de formação são atualizados de acordo com a evolução do mercado de
trabalho, os trabalhos técnicos e inovações e necessidades das empresas em termos
de competências?
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

I. OFERTA FORMATIVA| I.A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO

Existe algum plano para fornecer subsídios para grupos específicos?

I.A.1 Atribuição de
bolsas de formação

Fornecer subsídios ou descontos financeiros a
pessoas com nenhumas ou poucas condições
económicas ou por reconhecimento de mérito

O que é tido em consideração para a atribuição de subsídios?
Qualitativo

Existe algum mecanismo de aplicação?
São os critérios e os resultados públicos?

Abordagem pedagógica apropriada e relevante
para o público-alvo

I.A.2 Abordagens
pedagógicas específicas

Como é que é avaliada a especificidade e limitação dos grupos-alvo?

Adaptação às limitações e condições dos participantes, fornecimento de um lugar-comum para
almoço, adaptação das horas de formação, forQualitativo
necimento de documentos com informação de
apoio.
Promover a aprendizagem informal e exercícios,
evitando o cenário tradicional do ensino recorrente

As condições de realização da formação são adaptadas aos clientes? Em que se baseia para
poder fazer tal afirmação?
São consideradas abordagens pedagógicas específicas?

É tido em consideração as condições de trabalho, espaços, etc.?
I.A.3 Existência de
condições de saúde e segurança

Condições ergonómicas nas instalações/salas de
formação
Entrega de equipamentos de proteção individual
(EPI) para formadores e formandos durante as
sessões práticas

Qualitativo

Fornece equipamentos de proteção individual aos formadores/formandos na formação prática?
Existem medidas para controlar os riscos para a saúde e segurança no trabalho/formação e medidas de prevenção das doenças profissionais, acidentes e emergências?
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Utiliza tecnologias seguras e ambientalmente amigáveis?

Sabe quais são os recursos que produzem a maior quantidade de resíduos?
I.A.4.1 Utilização
de materiais reciclados

I.A.4.2 Reciclagem de resíduos

Quantitativo
Tipos de materiais/recursos utilizados

% de materiais reciclados utilizados durante a formação vs todos
os materiais utilizados

Informações sobre a reciclagem de resíduos nas Qualitativo & Quantitativo
instalações da organização
Nr. de contentores de resíduos
separados

I.A.5 Boas práticas de Comportamento Ético

Segurança de que os mais altos padrões legais e
morais são observados nas relações da organização com os clientes / formandos. Lucro a cur- Qualitativo
to prazo à custa de perder um cliente é a morte
a longo prazo para a organização.

I.A.6 Uso de materiais estereótipos

Seleção de materiais que atendam as exigências
do mercado de trabalho, a coesão social e a
competitividade económica a nível nacional, ge- Qualitativo
ográfico, setorial, organizacional e individual.
Além disso, estes materiais devem ser adaptados à cultura de participantes, ao nível de compreensão, etc.

Que materiais reciclados são utilizados na formação?
Recicla os materiais utilizados?
Existe uma prática de reutilizar recursos na sua organização?

Que tipo de medidas ou de meios existem, a fim de reduzir os resíduos e organizar a
sua seleção?
Como são sensibilizados funcionários e formandos sobre as questões e práticas ambientais?

Existe um código de conduta ou qualquer outro documento interno que aborde o
comportamento ético nas práticas da sua organização?
Existem, nesse código, ou nas diretrizes ou outros regulamentos ou estatutos, disposições que
instruam os formadores sobre como proceder em situações em que se encontrem sujeitos a
um conflito de interesses?

Como são selecionados os materiais de aprendizagem?
Alguém revê os materiais selecionados?
Faculta o perfil dos formandos aos formadores antes do início de um percurso de
formação?
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Colaboração de empresas para contextos de
formação (períodos de estágio, tutoria, recrutamento, ações ordinárias e eventos, eventos de
comunicação, empresas de gestores que presidem algumas sessões de formação...

I.A.7.1 Parcerias e
rede de contactos

- Utilizar os municípios e as instituições locais
como locais para testar e dar apoio à aprendizagem
Qualitativo

Promove o envolvimento e participação de empresas na implementação dos cursos
de formação?

- Utilizar as instalações e património municipais
para dar suporte à formação com o intuito de
desenvolver ações de formação e alcançar resultados

Quando? Em que fase particular?

- Associar e envolver as empresas em todas as
etapas da formação

Quantitativo
I.A.7.2 Estágios
em organizações
comunitárias

Trabalhar regularmente com a rede de contactos Nr. de estágios em organizações
profissionais
comunitárias vs Nr. de planos de
formação prevendo aprendizagem
no local de trabalho

Como é feita a seleção de empresas/organizações para a componente de estágios/formação
em contexto de trabalho?
Tem acordos com as organizações locais/ regionais para implementar percursos de
aprendizagem com base no trabalho?
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INDICADOR

I.

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

OFERTA FORMATIVA| I.B AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

I.B.1 Mecanismos
de avaliação

Mecanismos de avaliação adaptados à cultura
dos participantes, ao nível de compreensão, etc.

Qualitativo

Como são selecionados os métodos de avaliação da aprendizagem?
Utiliza ferramentas de avaliação da formação "standard " ou ferramentas específicas em função
de perfis do grupo-alvo ?

Ferramentas de avaliação de aprendizagem claras e equitativas
I.B.2.1 Ferramentas para avaliar os
resultados da
aprendizagem

I.B.2.2 Mecanismos de recuperação da aprendizagem

I.B.3 Critérios de
verificação do
processo de trabalho

A avaliação da aprendizagem deve ser feito resQualitativo
peitando a dignidade humana, tendo em conta a
origem social, nacional, étnica e racial dos indivíduos e mantendo sigilo das suas informações
pessoais.

Existência de soluções alternativas para avaliar
os resultados da aprendizagem

Resultados da inspecção e análise dos critérios
da prática laboral

Os formandos sabem como será feita a avaliação da aprendizagem no início do programa de formação?

Qualitativo

Como podem os formandos ser reavaliados em caso de insucesso?

Os formandos conhecem os temas relevantes de segurança ocupacional e as condições adequadas de trabalho e eles utilizam esses conhecimentos?
Qualitativo

Os formandos têm conhecimento sobre os aspetos relevantes da proteção ambiental no âmbito
das tarefas que realizam e utilizam esses conhecimentos?
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I.B.4 Ferramentas
de avaliação amigas do ambiente

Existência de instrumentos de avaliação que são
Qualitativo
ambientalmente mais eficientes

A sua organização utiliza ferramentas de avaliação on-line ou suportadas em TIC?

Os formadores familiarizam os formandos com as regras e os critérios que serão utilizados na
avaliação da aprendizagem?

Compartilhar evidências em relação aos resultados de aprendizagem dos formandos e as atividades de avaliação.
I.B.5 Práticas de
transparência e
anticorrupção

O âmbito e conteúdo dos instrumentos jurídicos
Qualitativo
utilizados para combater a corrupção podem variar de país para país. Implementar boas práticas nesta área inclui proibir formas tanto ativa
como passiva de corrupção no processo de formação.

São fornecidas as instruções sobre os processos de examinação aos formandos?
Quem é responsável pela avaliação dos resultados de aprendizagem atingidos pelos formandos?
Existe uma política/estratégia de formação anti-suborno e anti-corrupção (avaliação
de riscos medidas e práticas)?
A sua organização possui mecanismos de controle financeiro e procedimentos disciplinares internos fortes e rígidos relativamente a situações de violação da estratégia/politica da organização ou corrupção?

A sua organização tem procedimentos de avaliação não discriminatórios adotados?

I.B.6 Avaliação
não discriminatória

Evitar a interpretação pessoal do formador no
processo de avaliação de conhecimentos e com- Qualitativo
petências que os formandos demonstraram

Como seleciona e administra os processos de avaliação e materiais de modo prevenir atitudes
racistas ou culturalmente discriminatórias?
Como assegura sua organização, práticas não-discriminatórias dos profissionais que
realizam as avaliações?

I.B.7 Envolvimento e participação
de empresas e
parceiros

Envolvimento das empresas e dos parceiros nos
processos de avaliação.
Qualitativo
- Organização de um "Conselho de Avaliação"
para avaliação e acreditação de competências e
avaliação de aprendizagem nas empresas na
avaliação final do curso de formação

A sua organização envolve as empresas e profissionais da área na avaliação do progresso da aprendizagem dos participantes e das competências adquiridas?
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

E. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO| E.A. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO

Com que frequência é realizada a avaliação de satisfação?

E.A.1 Atribuição
de mecanismos de
monitorização

Definição das pessoas responsáveis e dos períodos temporais para realizar a avaliação da satis- Qualitativo
fação

O momento está formalmente definido?
Quais são as ferramentas aplicadas?
O que faz a organização com os resultados recolhidos?

E.A.2 Grau de satisfação dos participantes

Existe um questionário de satisfação para os formandos, que meças as suas perceções relativamente aos resultados da aprendizagem?
Medição de satisfação dos formandos em relação
Quantitativo & Qualitativo
aos resultados de aprendizagem alcançados

Qual é a percentagem de feedback positivo versus o negativo e neutro?
Como são utilizados os resultados?

E.A.3.1 Grau de
satisfação dos
trabalhadores

E.A.3.2 Grau de
satisfação dos
formadores

Quantitativo & Qualitativo
Avaliação da satisfação dos trabalhadores em
relação aos resultados obtidos após a implemenQuestionários, trabalho em equipa
tação da formação
e reuniões

Quantitativo
Nível de satisfação de acordo com as condições
dadas pela organização de EFP
Nr. de respostas positivas vs nr.
de questionários respondidos

Quais são as ferramentas utilizadas para medir a satisfação dos participantes e dos
profissionais de formação?

Existe um questionário de satisfação para os formadores?
Como são utilizados os resultados?
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Quais são as ferramentas utilizadas para medir a satisfação dos participantes e profissionais de
formação?

Quantitativo & Qualitativo
E.A.6 Grau de satisfação dos clientes

É avaliado em que medida a abordagem e conteúdo implementados foram relevantes e adaptados para os clientes?

Avaliação da satisfação dos participantes após o
terminus da formação, em relação às suas ex- Questionários, entrevistas e dispectativas iniciais
cussões abertas com todos os parExiste
ticipantes

um questionário de satisfação para os formandos/consumidores com uma seção que meça as suas perceções relativamente aos resultados da aprendizagem?
Qual é a percentagem de feedback positivo versus o negativo e neutro?
Como são utilizados os resultados?

E.A.7 Grau de satisfação das empresas, parceiros
e partes interessadas

Medição da satisfação entre os participantes sobre envolvimento e participação das empresas
(local de trabalho, curso de formação dirigido
por gestores ou técnicos, fóruns...)
Avaliação da abordagem e conteúdo pedagógico
a partir do ponto de vista dos formandos, formadores e empresas.

Quantitativo & Qualitativo

Que ferramenta é utilizada para avaliar a satisfação dos participantes relativamente
à colaboração e participação de empresas?
A sua organização planeia medir a relevância dos métodos e dos conteúdos selecionados e desenvolvidos no curso face às novas competências necessárias e evolução do mercado de trabalho?
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

E. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO | E.B. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA FORMAÇÃO

Com que frequência é realizada a avaliação da eficiência?
E.B.1 Mecanismos
de monitorização
da avaliação

Definição de intervalos periódicos para realizar a
Qualitativo
avaliação da eficácia.

A sua organização prevê a avaliação da eficiência a curto, médio e longo prazo?
Quais são as ferramentas aplicadas?
O que faz a organização com os resultados obtidos?

E.B.2.1 1 Percentagem de resultados positivos identificados

E.B.2.2 Melhoria
de acesso ao trabalho

Quantitativo
Medir se a decisão de ter em consideração a esNr. de programas especificamente
pecificidade dos clientes teve impacto sobre os
direcionados vs nr. de resultados
resultados.
positivos após o fim do programa
de formação

Medir o impacto da formação no que diz respeito
ao acesso ao trabalho

Em que proporção cada um dos objetivos identificados no início e durante o curso foram alcançados para cada participante ?

Os formandos têm, após a formação, melhores condições de acesso ao mercado de
trabalho?
Qualitativo

Em que proporção cada um dos objetivos identificados no início e durante o curso foram alcançados para cada participante?

E.B.3 Melhoria das
condições de trabalho

Lista de aspetos detetados de melhoria das condições de trabalho e de mudança na execução
Qualitativo
do trabalho/tarefas, e o comportamento dos
formadores e formandos

Relativamente às condições de trabalho, existem de fato, melhorias introduzidas como impacto da formação?

E.B.4 Melhoria do
consumo ambiental

Lista de aspetos detetados de melhoria da con- Qualitativo
dição ambiental e fortalecimento das considerações das condições ambientais

Relativamente às condições ambientais, existem de fato, melhorias introduzidas como impacto da formação?
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E.B.5 Parcerias de
formação a longo
prazo

Analisar os relacionamentos de longo prazo com
Qualitativo & Quantitativo
empresas de EFP.

A sua organização tem relações contínuas e duradouras com os prestadores de serviços de formação?

Nr. de contactos de parcerias

Se sim, quantos contratos de parceria tem a sua organização até agora?

E.B.6 Impacto da
formação sobre o
desempenho laboral dos formandos

Medir a satisfação dos formandos para com o
percurso de formação fornecida é um instrumento de diagnóstico útil para avaliar a eficácia
e qualidade do ensino.

A sua organização avalia o desempenho dos formandos no trabalho após o seu regresso depois da formação?

Qualitativo

Determinar a relação entre a formação e o seu
impacto sobre a qualidade do desempenho no
trabalho

Em que proporção mudou ou não o seu desempenho no trabalho relativamente à prestação de
um melhor serviço ou produtos para o cliente?

Quantitativo

E.B.7 Empregabilidade dentro da
comunidade

Em que proporção mudou ou não comportamento dos formandos no seu desempenho no trabalho após a formação?

Nr. de novos empregos como resultado directo da implementação
de percursos formativos na comunidade

A sua organização mede o impacto da formação através das relações que desenvolve
com empresas e partes interessadas?
A sua organização implementa medidas de acompanhamento após o final do percurso de formação?
Em caso afirmativo, quantas oportunidades de emprego são criadas por ano pela sua organização na comunidade local/regional como um resultado direto dos percursos de formação?
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

R. MELHORIA CONTÍNUA | R.A. AUTOAVALIAÇÃO

Quantos novos serviços/produtos de formação foram utilizados/ produzidos?
R.A.1 Ferramentas
de autoavaliação

Lista de ferramentas para autoavaliação qualitativa e quantitativa

Qualitativo & Quantitativo

O plano de formação e percursos formativos precisam de ser atualizados/modificados?
Existe um departamento de inspeção e de controlo interno na sua organização? Se
sim, com que frequência é a organização avaliada?

R.A.2 Garantia da
liberdade de expressão

R.A.3.1 Reuniões
com todos os trabalhadores

Registo do feedback recolhido dos participantes
com sugestões e observações para uma melho- Qualitativo
ria contínua da oferta formativa

Quantitativo
Ferramentas para recolher um feedback avaliaNr. de respostas aos questionários
tivo por parte de todos os colaboradores
que avaliam o desempenho da organização

Como são registadas as observações e comentários dos participantes e dos formadores (formalmente)?

Como pode a sua organização envolver todos os funcionários no processo de autoavaliação?
Quem é responsável por orientar e monitorizar o controlo e desenvolvimento?

Quantitativo
R.A.3.2 Mecanismos para uma vida equilibrada

R.A.4 Mecanismos
para monitorar o
consumo de energia e resíduos

Iniciativas para promover uma vida equilibrada
entre todos os colaboradores

Nr. instrumentos de apoio para
uma vida equilibrada (por exemplo: a implementação de horários
flexíveis, etc.)

Quantitativo

A sua organização tem iniciativas de conciliação e equilíbrio entre a vida profissional
e familiar implementadas?

Como monitoriza a sua organização o consumo de energia e (se necessário) existem
medidas para diminuir / otimizar o consumo?

Resultados do consumo de energia
e de água
Conhece

o impacto no meio ambiente dos seu resíduos?
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Quais são os impactos sobre o solo e subsolo (especialmente em conjunto com subsolo de
água) das suas atividades?
Existe, dentro da organização, uma reflexão sobre os impactos ambientais na água ou são esses impactos tidos em conta? Se sim, de que forma?
R.A.5 Feedback à
equipa de prestadores de EFP

Partilhar os resultados da avaliação com todos
Qualitativo
os funcionários garante a fiabilidade, transparência e honestidade da organização que são
uma chave para alcançar práticas institucionais
justas.

Como são comunicados os resultados da autoavaliação a todos os funcionários?

Como lida a sua organização com as reclamações?
Quantitativo
R.A.6 Gestão de
reclamações

Mecanismos/ferramentas para identificar e resolver reclamações

Nr. de reclamações vs o número
de de percursos de formação implementados

Existem procedimentos claros pelos quais os clientes podem apresentar denúncias contra as
ações de sua organização?
Quantas reclamações recebeu a sua organização no ano passado?
Quantas denúncias foram confirmadas como bem-fundadas?

Foram implementadas iniciativas que envolvam a comunidade?
Quantitativo
R.A.7 Iniciativas
com a comunidade

Medir o número de iniciativas realizadas com a
participação da comunidade

Nr. de iniciativas

Se sim, quantas por ano?
Avalia as iniciativas relacionadas com a comunidade e identifica as formas de as melhorar?
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR &
MÉTODO DE AVALIAÇÃO

QUESTÕES

R. MELHORIA CONTÍNUA | R.B. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO

Quantitativo
R.B.1 Modificações
feitas ao plano de
formação

Modificações feitas com base nos comentários/sugestões dos colaboradores, formadores,
clientes e partes interessadas

Nr. de modificações efetuadas no
plano de formação existente

Que potencial de desenvolvimento consta nos produtos e serviços existentes, bem
como processos?

Nr. de formações eliminadas

R.B.3.1 Modificações de processos
de trabalho relacionados com as
condições de saúde e segurança

Protocolo de inspeção de segurança no trabalho Qualitativo

R.B.3.2 Alterações
logísticas

Alteração nas condições das instalações com base nas sugestões dos funcionários, formadores e Nr. de alterações implementadas
clientes
nos espaços físicos destinados à

A sua organização identifica e desenvolve ações de melhoria na avaliação da inspeção de segurança?

Quantitativo

O que pode ser melhorado nas suas instalações, a fim de promover uma formação
mais eficiente e confortável para os seus formandos?

formação

Quantitativo
R.B.4 Medidas
ambientais

R.B.5 Fortalecimento do reconhecimento e reputação

Existência de medidas de melhoria ambiental

Nr. de medidas de melhoria da
eficiência ambiental

Qualitativo & Quantitativo
Análise dos comentários dos clientes e das parNr. de comentários postivos vs
tes interessadas
comentários negativos dos clientes

Que medidas ambientais podem ser adicionadas para reduzir o impacto ambiental
negativo da sua atividade?

A sua organização tem uma seção de feedback sobre no website ou tem outras fontes
para obter pontos de vista dos clientes?
Qual é o número de respostas e comentários positivos versus negativos recebidos por ano?
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ser feita. ou apenas responde a comentários negativos, mas sem solucionar os proresolve
opossa
problema

blemas?)
A organização reconhece e recompensa os formadores que receberam feedback positivo dos
formandos?

R.B.6 Reavaliação
da estratégica de
preços

Qual o tipo de fornecedor é sua organização? Trata-se de uma operadora de baixo custo? Trata-se de um fornecedor premium? Está algures no meio?
Avaliação de se os preços praticados são razoáveis, aceitáveis ou justificáveis tendo em consi- Qualitativo
deração o contexto económico atual

O preço afeta a satisfação do cliente na sua organização?
A sua organização realiza reavaliações da sua estratégia de preços? Se sim, com que
base e com que frequência?

R.B.7 Boas práticas e transferência de experiências

Qualidade
Envolvimento dos profissionais e das partes interessadas nos programas de formação e reesPesquisa prévia e análise das netruturação dos planos formativos, tendo em
cessidades para a localidade, emconta as necessidades e oportunidades da zona
presas e beneficiários finais.
geográfica.

A sua organização realiza um diagnóstico do nas necessidades formativas do território e de clientes e partes interessadas como ponto de partida para a conceção de
ofertas e programas de formação?

Investigação de programas inovaPromoção da excelência para posterior aplicação
dores e conteúdos centrados nos
para o contexto Europeu
temas e problemas a resolver.

Identificou alguma abordagem inovadora e conteúdo que responda às mesmas necessidades e
problemas que possa ser transferida para o âmbito da sua formação?
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PLANO DE AÇÃO COM MEDIDAS

PLANO DE MEDIDAS
Organização/departamento:
Medida nº:

Título:

Objetivos:

Período de tempo (a partir de - a):
Responsabilidade principal (nome):

Os participantes (nomes):

Orçamento (valor total).
As etapas de realização:
Nº.

Descrição

(Quantia/
Fração)

Prazo

Responsável

Validação

A eficácia da medida (compare com os objetivos).

Medida concluída com sucesso (data):

Assinatura do responsável chefe:
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