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Introdução 

 

 

O balanço da actividade formativa da Associação Recreativa e Cultural de 

Sousel, que aqui é apresentado, analisa os aspectos ligados à prática de actividade 

formativa, levada a cabo desde 2005 a 2014.  

Procurou-se desenvolver uma estrutura que englobasse a análise dos aspectos 

mais relevantes para a aferição da qualidade da formação ministrada. 

Inclui-se neste documento a descrição da formação executada, dos objectivos 

fixados, a caracterização dos intervenientes e meios envolvidos, a análise dos 

resultados alcançados através da informação produzida pelos indicadores de 

acompanhamento, bem como a análise dos dados provenientes dos instrumentos de 

avaliação aplicados.  

Tratou-se de mais um momento de reflexão da entidade a cerca da sua prática 

formativa procurando constituir-se como um elemento de apoio á implementação de 

procedimentos que incrementam uma planificação mais eficiente e a melhoria contínua 

da qualidade dos serviços prestados pela associação. 
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1. Execução Física da Formação 
 

1.1. Ações desenvolvidas 

 

Designação Duração Data de Realização 
Nº. 

Formandos 
Local 

HACCP – Análise de perigos e 
controlo de pontos críticos 

57 Horas 07/01/2008 A 31/01/2008 14 ARCSousel 

Marketing e Certificação de 
Produtos Regionais 

57 Horas 07/01/2008 A 31/01/2008 14 ARCSousel 

Gestão Empresarial de Micro e 
Pequenas Empresas 

93 Horas 13/02/2008 A 28/03/2008 14 ARCSousel 

Quadro 1 

 

 Ações desenvolvidas em projectos de “outros operadores”: 

Designação Duração Data Realização 
Nº. 

Formandos 
Local 

HACCP – Análise de perigos e 
controlo de pontos críticos 

57 Horas 07/01/2008 A 31/01/2008 14 Casa do Povo Santiago Maior 

Marketing e Certificação de 
Produtos Regionais 

57 Horas 07/01/2008 A 31/01/2008 14 Casa do Povo Santiago Maior 

Iniciação ás tecnologias da 
informação 

75 Horas 11/02/2008 A 14/03/2008 14 Casa do Povo Santiago Maior 

Gestão Empresarial de Micro e 
Pequenas Empresas 

93 Horas 13/02/2008 A 28/03/2008 14 Casa do Povo Santiago Maior 

Quadro 2 

 

 Ações iniciadas em 2008 até 2014: 

Designação Duração Data Realização 
Nº. 

Formandos 
Entidade 

Formadora 
Entidade Promotora / 

Local 

Preparação e transformação de 
produtos cárneos (EFA B3 + CT) 

1910 
Horas 

06/10/2008 A 28/12/2009 14 ARCSousel ARCSousel/Matadouro 

Pastelaria/Panificação   
(EFA B2+ CT) 

810 Horas 28/11/2008 A 05/06/2009 14 ARCSousel ARCSousel 

Apoio à Comunidade e Serviço 
ao domicílio 
(Formação para a inclusão, 
tipologia 6.1. POPH) 

750 Horas 10/11/2008 A 22/05/2009 14 ARCSousel ARCSousel 

Acompanhante de Crianças  
(EFA B3) 

2020 
HORAS 

10/10/2008 A 5/02/2009 14 ARCSousel Casa do Povo de 
Santiago maior  

Agente em Geriatria (B2+CT) 840 Horas 28/11/2008 A 12/06/2009 14 ARCSousel Casa do Povo de 
Santiago maior  

Acompanhante de Crianças  
(EFA B3 + CT) 

2235 
Horas 

08/10/2008 A 24/02/2010 14 ARCSousel Casa do Povo de 
Santiago maior  

S3-tipo A - Técnico/a de Acção 
Educativa 

2020 
Horas 

09/10/2008 A 13/01/2010 14 ARCSousel Centro Social de Azurva 
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Apoio á comunidade e serviços 
ao domicílio  
(Formação para a inclusão, 
tipologia 6.1 POPH) 

675 Horas 30/4/2010 A 19/10/2010 15 ARCSousel ARCSousel 

Cozinheiro /a – EFA B3 + CT 
2160 
Horas 

26/04/2010 A 26/08/2011 15 ARCSousel ARCSousel 

Cozinheiro /a – EFA B3 + CT 
2160 
Horas 

03/05/2010 A 26/08/2011 15 ARCSousel 
Casa do Povo de 
Santiago Maior  

Serviço de apoio á comunidade 
e ao domicílio – “organização e 
gestão de serviços domésticos” 
(Formação para a inclusão, 
tipologia 6.1) 

775 Horas 08/11/2011 A 21/05/2012 15 ARCSousel ARCSousel 

Serviço de apoio á comunidade 
e ao domicílio – “organização e 
gestão de serviços de cozinha” – 
(Formação para a inclusão, 
tipologia 6.1) 

775 Horas 04/12/2013 A 17/06 /2014 20 ARCSousel ARCSousel 

Quadro 3 

 

Nos termos da intervenção da Associação Recreativa e Cultural de Sousel, 

afirmamos sinteticamente que foram desenvolvidas actividades desde 2004 em todas as 

freguesias do concelho de Sousel, na sua maioria de carácter social e de formação 

profissional, não como Entidade Formadora, mas como Entidade Promotora das quais se 

destacam: 

 

 Promoção de um Curso de Formação de Adultos «Acompanhamento e Animação de 

Idosos» (B1 + B2) de equivalência escolar ao 1º. E 2º. Ciclo. 
 

 Promoção de um Curso de Formação de Adultos «Assistente Familiar e de Apoio à 

Comunidade» (B3) de equivalência escolar ao 3º. Ciclo, de 1232 Horas de Formação de 09 

de Agosto de 2004 a 13 de Outubro de 2005, sendo a Multialentejo – Projetos de 

Formação e Investimentos, Lda., a Entidade Formadora. 
 

 Promoção de um Curso de Formação de Adultos «Acabamentos de Mobiliário e Madeiras» 

(B3) de equivalência escolar ao 3º. Ciclo, de 2007 Horas de Formação de 01 de Abril de 

2005 a 18 de Julho de 2006, sendo a Multialentejo – Projetos de Formação e 

Investimentos, Lda., a Entidade Formadora. 
 

 Promoção de um Curso de Formação de Adultos «Práticas Administrativas» (B3) de 

equivalência escolar ao 3º. Ciclo, de 1465 Horas de Formação de 12 de Setembro de 2005 

a 09 de Maio de2007, sendo a Multialentejo – Projetos de Formação e Investimentos, Lda., 

a Entidade Formadora. 

 Promoção de um Curso de Formação de Adultos «Electricidade de Instalações» (B3) de 

equivalência escolar ao 3º. Ciclo, de 1835 Horas de formação de 14 de Agosto de 2006 a 
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24 de Outubro de 2007, sendo a Multialentejo – Projetos de Formação e Investimentos, 

Lda., a Entidade Formadora. 

 

As acções levadas a cabo em 2008 tiveram por base a estratégia definida no plano 

de intervenção desse ano que englobava não só candidatura a acções destinadas a 

adultos desempregados mas também a implementação de acções para ativos 

empregados, em áreas que fossem de encontro às expectativas da população, das 

entidades empregadoras e às prioridades de financiamento por parte do PorAlentejo e 

POPH. Tendo ficado definido em plano de intervenção três áreas de actuação: higiene e 

segurança alimentar, práticas e processos dos produtos regionais e reforço das 

competências de gestão do tecido empresarial dominante, as acções implementadas 

distribuíram-se entre HACCP – análise de perigos e controlo de pontos críticos, Marketing 

e Certificação de Produtos Regionais e Gestão Empresarial de Micro e Pequenas 

Empresas, que englobaram um total de 42 formandos que se haviam pré-inscrito tendo 

sido seleccionados após entrevista individual. O volume de formação inicial foi de 2898 

horas que gerou um volume de formação assistido de 2658 horas em três acções que 

decorreram entre 7 de Janeiro de 2008 e 28 de Março de 2008. Tratou-se de fato de um 

projecto alvo de candidatura ao programa PorAlentejo que foi considerado como pertinente 

tenso merecido aprovação na totalidade das acções candidatadas. (Quadro 1) 

 

As acções desenvolvidas para a Casa do Povo de Santiago maior ocorreram a 

pedido desta entidade que no âmbito das reuniões ocorridas decidiu apresentar uma 

candidatura semelhante ao PorAlentejo, dado que essa entidade considerou que o seu 

âmbito geográfico de actuação possuía características muito semelhantes ao nível do 

tecido económico-social e por consequência das necessidades de formação da sua 

população activa, tendo no entanto acrescentado uma acção em iniciação às Tecnologias 

de Informação. Estas acções envolveram um total de 56 formandos, tendo o processo de 

recrutamento e selecção sido acompanhado pela Associação Recreativa e Cultural de 

Sousel e desenvolvido segundo a mesma metodologia aos formandos pré-inscritos que 

foram depois seleccionados após entrevista individual, para verificação da adequação do 

seu perfil inicial. (Quadro 2) 

 

No fundo, esta parceria que resultou na prestação de serviços de formação para 

uma entidade externa, tratou-se de uma actividade que, não tendo sido prevista 

inicialmente, foi incluída no plano de intervenção de 2008 como uma primeira experiência 

de trabalho com os chamados «outros operadores», dando um novo âmbito á actividade 
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de formação da Associação Recreativa e Cultural de Sousel. Aliás, este trabalho conjunto 

tem vindo a ser continuado tendo dado lugar a uma nova parceria que iniciou em 2008 e 

terminou em 2011 com a implementação de cursos EFAS. (conforme descritos no Quadro 

3). Em relação ao Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) - Eixo Prioritário 6, 

Medida 6.1 – Formação para a inclusão, este projecto é assumido inicialmente como uma 

ferramenta de combate à exclusão social, tendo como objectivo principal a quebra de 

ciclos de exclusão social no seu público-alvo. A formação profissional constitui-se portanto 

como uma ferramenta essencial que permitirá aos formandos dotar-se de competências 

que, pela estrutura da formação, vão muito além das competências de nível técnico. De 

facto, pretende-se que os formandos, oriundos de famílias desfavorecidas e em risco ou 

em situação efectiva de exclusão social, possam adquirir também um leque vasto de 

competências, de forma a conseguirem pensar, organizar e projectar os seus projectos de 

vida e por conseguinte, colmatar carências ao nível da sua formação pessoal, social e 

profissional. 

 

 

1.2. Formandos 

 
As acções desenvolvidas e finalizadas em 2008 pela Associação Recreativa e 

Cultural de Sousel, conforme consta dos Quadros 1 e 2, envolveram um total de 98 

formandos, com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos, empregados, 

distribuindo-se por 37 homens e 61 mulheres. Considerando a globalidade das acções, o 

volume de formação previsto inicialmente foi de 6846 horas de formação, tendo sido 

executadas 6603 horas, distribuídas por 7 acções em grupos de 14 formandos cada. Este 

primeiro indicador transpõe para a esfera dos resultados uma taxa de execução de 

96,45%, resultado considerado bastante satisfatório, traduzindo uma forte assiduidade dos 

formandos e um diminuto índice de desistências. Para este resultado terá contribuído 

também as elevadas expectativas iniciais dos formandos que apostavam nestas formações 

como forma de melhorar as competências profissionais em áreas consideradas por eles 

como deficitárias ou, como no caso da acção em HACCP, como uma necessidade sentida 

por força das obrigações legislativas das suas profissões. 

A actividade formativa a iniciar em 2008 e concluída em 2010, é aqui indicada por 

ter sido alvo de uma candidatura aprovada. Contempla assim 7 acções incluídas no plano 

de intervenção de 2008, com total de 98 formandos e 10585 horas de volume de formação, 

que após candidatura ao POPH foram aprovadas por este organismo em Julho e Agosto 

do mesmo ano, tendo 4 acções sido iniciadas no mês de Outubro de 2008. Destas 4 



Associação Recreativa e Cultural de Sousel 
 

8 
Balanço de Atividade Formativa Associação Recreativa e Cultural de Sousel  

 

acções de formação, 2 foram implementadas em prestação de serviços para a promotora 

Casa do Povo de Santiago Maior, 1 para o Centro Social de Azurva e, as restantes 3 para 

o Centro de Artes e Ofícios da Associação Recreativa e Cultural de Sousel. 

 

O curso de modalidade de formação: Formação Profissional destinado a 

desempregados, maiores de 18 anos, com habilitações mínimas de 6º ano completo 

realizou-se um no Centro de Artes e Ofícios da Associação Recreativa e Cultural de 

Sousel, na Estrada da Circunvalação, em Sousel no período de 26/04/10 a 26/08/11, e 

outro na Casa do Povo de Santiago Maior, no Alandroal com inicio a 03/05/10 e termino a 

26/8/11, com a duração de 2160 horas cada. 

Dado a nova responsabilidade que se exige a cada individuo na construção e 

gestão do seu próprio percurso, onde se impõe novas atitudes e competências para que 

este exercício se faça de forma mais sustentada e autónoma. Foi nosso objectivo conduzir 

ao desenvolvimento de competências profissionais. Salientamos que a maioria dos 

formandos, nomeadamente 59%, foram inseridos no âmbito da medida do Estágios 

Profissionais. 8% inseridos no mercado de trabalho e desempregados continuaram 33% 

dos formandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da tipologia 6.1 – Formação para a Inclusão (Eixo Prioritário 6 do POPH) 

– a Associação Recreativa e Cultural de Sousel realizou desde Abril de 2010 até Junho de 

2014, três cursos de formação “Serviços de Apoio à Comunidade e ao Domicílio” com 

início a 30 de Abril de 2010 e termino a 19 de Outubro de 2010; “Organização e Gestão de 

0

20
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22% 

8% 
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Resultados do Acompanhamento  

Inseridos no mercado de trabalho

Estágio Profissional

Inactivos

Gráfico 1: Resultados do Acompanhamento efectuado aos formandos da acção de Educação de Formação para Adultos – EFA B.3 – Cozinheiro/a. 
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Serviços Domésticos” com inicio a 8 de Novembro de 2011 e termino a 21 de Maio de 

2012 e por fim “Organização e Gestão de Serviços de Cozinha” com inicio a 4 de 

Dezembro de 2013 e termino a 17 de Junho de 2014. 

Estes cursos destinados a desempregados com mais de 18 anos, tiveram lugar no 

Centro de Artes e Ofícios da Associação Recreativa e Cultural de Sousel, na Estrada da 

Circunvalação, com um volume de 2225 horas e com a totalidade de 50 formandos. 

Com a realização destes cursos pretendeu-se alcançar dois grandes objectivos, por 

um lado combater a exclusão social e profissional de públicos socioeconomicamente 

desfavorecidos, e por outro desenvolver as capacidades pessoais, sociais, escolares e 

profissionais de indivíduos em situação de exclusão social. 

 Foram realizadas na altura, sessões colectivas promovidas pela técnica do GIP, de 

modo a fazer um acompanhamento pós-formação, no qual foram desenvolvidas as 

estratégias de técnicas de procura activa de emprego; apoio para qualificação; promoção 

de estágios profissionais e contactos com os empresários de modo a facilitar a sua 

inserção na vida activa. No âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social 

(CLDS) fizeram-se sessões com a técnica da empregabilidade com o objectivo de informar 

os apoios existentes à criação do seu próprio posto de trabalho. Destas sessões podemos 

concluir que 22% dos formandos foram inseridos no mercado de trabalho. Cerca de 36% 

foram encaminhados para a Educação de Formação de Adultos, formação profissional. 7% 

fizeram estágio profissional e cerca de 35% ficaram inactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Recrutamento de Formandos 
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Gráfico 2: Resultados do Acompanhamento efectuado aos formandos das Acções de Serviços de Apoio à Comunidade e ao 

Domicílio. 



Associação Recreativa e Cultural de Sousel 
 

10 
Balanço de Atividade Formativa Associação Recreativa e Cultural de Sousel  

 

Formandos 

Residentes em Sousel

Residentes em Santo Amaro

Residentes em Cano

Residentes em Casa Branca

O recrutamento de formandos tem por base o processo de sinalização efectuado 

sempre pela Associação Recreativa e Cultural de Sousel, no âmbito da sua intervenção ao 

nível da comunidade. Posteriormente são realizadas entrevistas de selecção dos 

formandos.  

Em termos do recrutamento e selecção de formandos todos os indivíduos têm igual 

oportunidade de acesso a esta acção, afastando qualquer factor gerador de desigualdade. 

Uma vez que previsivelmente a esmagadora maioria dos candidatos são do sexo feminino 

procuramos sempre acentuar e reforçar a divulgação das acções junto da população 

masculina. De salientar ainda que o horário das acções possibilita aos formandos a gestão 

do seu tempo, assegurando uma compatibilidade entre a sua vida familiar e formativa. 

De facto a Associação Recreativa e Cultural de Sousel encontra-se numa posição 

privilegiada para o desenvolvimento de estratégias de encaminhamento profissional e 

integração social dos formandos na sua comunidade, seja pela experiência e capacidade 

técnica no desenvolvimento deste tipo de projectos ou pelo enquadramento institucional 

que a rede de parcerias que integra permite operacionalizar a favor dos projectos que 

desenvolve. 

Constata-se que 48% dos formandos que fizeram pré-inscrição e que foram 

inseridos nas acções de formação desenvolvidas pela Associação Recreativa e Cultura de 

Sousel, são residentes em Sousel, 26 % residem em Santo Amaro, 19% em Cano e 7% na 

Casa Branca. 

 

 

 

1.4 - Metodologias de formação e avaliação dos formandos 

48% 

26% 

19% 

7% 

Gráfico 3: Resultados do Acompanhamento efectuado aos formandos das Acções do Centro de Artes e Ofícios em Sousel. 
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Os mecanismos de acompanhamento dos formandos pressupõem a articulação de 

meios entre os diversos agentes envolvidos no processo. Desta forma, as técnicas e as 

metodologias utilizadas são seleccionadas com vista a privilegiar a participação e o 

envolvimento emocional, social e cognitivo dos Formandos, quer na vertente teórica quer 

na vertente prática da formação. O acompanhamento dos formandos é estabelecido numa 

base diária, de forma a aferir a conformidade em relação aos objectivos definidos, qual a 

adesão e satisfação, o controlo da concretização de expectativas, a necessidade de 

ajustamentos, a efectiva aquisição de conhecimentos e competências e o desempenho dos 

formadores. Neste sentido, as reuniões de equipa pedagógica (mediador, formadores, 

coordenador técnico-pedagógico e formandos) assume um carácter privilegiado no 

processo, no sentido de programar as actividades a desenvolver, de operacionalizar os 

ajustamentos necessários em função das especificidades do grupo de formação. Para 

além de constituírem momentos de balanço intercalar as reuniões de equipa assumem um 

papel fundamental na definição de estratégias e metodologias transversais de intervenção, 

permitindo melhorar a articulação entre as diversas componentes. 

Quanto às dimensões de avaliação da aprendizagem a Avaliação Formativa, 

permite o conhecimento da progressão na aprendizagem, assumindo um carácter 

processual e orientador que, ao devolver a informação ao formando acerca da sua 

aprendizagem, permite-lhe obter dados para a sua auto-avaliação. Noutro sentido, a 

produção de informação regular e sistematizada nas reuniões de equipa e na entrega de 

relatórios qualitativos e descritivos periódicos, permite aprofundar o conhecimento dos 

diversos intervenientes sobre o progresso da aprendizagem do grupo e auxiliar os 

processos de tomada de decisão.  

A Auto-avaliação é outra técnica privilegiada na avaliação estimulando o formando 

a concentrar-se no alcance das suas próprias expectativas em relação à formação 

tornando-o mais consciente dos seus progressos bem como, das áreas onde necessita de 

desenvolver mais esforços.  

Por fim a Avaliação Sumativa tem como objectivo servir de base às decisões sobre 

a certificação, constituindo-se como síntese e conjugação de todos os instrumentos de 

avaliação. Ao longo de todo o processo formativo a Avaliação conjugará ainda técnicas de 

suporte como a observação sistemática e a análise de tarefas. O tratamento integrado de 

toda a informação será consubstanciado num Relatório de Avaliação dos Resultados 

Globais do Curso. 

 

1.5 - Recrutamento de Formadores 
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Os Formadores serão recrutados da Bolsa de Formadores da Associação 

Recreativa e Cultural de Sousel, tendo em consideração as seguintes características: 

o Possuírem Certificado de Aptidão Profissional de Formador; 

o Possuírem Formação Académica e/ou Profissional decorrente do exercício 

de funções em áreas compatíveis. 

 

É de salientar, que os formadores da área profissional deverão apresentar uma 

vasta experiência formativa bem como, os formadores de «Cidadania e Sensibilização 

Ambiental», «Linguagem e Comunicação», «Inclusão Digital», e «Matemática para a Vida» 

dada a importância que a componente de formação base assume para o sucesso da oferta 

formativa. 

Pelas acções de Formação de 2008 até 2014 passaram pela Associação, como 

Entidade Formadora, cerca de 70 formadores, de todas as áreas de formação ministradas. 

 

 

1.6 – Espaços e Equipamentos 
 

As acções decorreram nas instalações do Centro de Artes e Ofícios de Sousel, 

portanto, instalações próprias da Associação Recreativa e Cultural de Sousel, 

consideradas como adequadas à natureza das acções, sendo colocada ao serviço de cada 

acção uma sala teórica e uma sala multimédia com uma relação de um computador por 

formando e acesso á internet. 

Qualquer uma das salas possui dimensões adequadas á composição dos grupos 

em questão, sendo servidas por luz natural, possui acesso fácil a pessoas com deficiência, 

são climatizadas por sistema de ar condicionado, cumprindo ainda as normas de higiene e 

segurança. Qualquer das salas disponibilizadas está preparada para receber equipamento 

multimédia como vídeo, televisor, videoprojector e computador. 

Nas acções promovidas pela Cas do Povo de Santiago Maior, a disponibilização 

das instalações ficou a cargo desta entidade que, assegurou duas salas de formação com 

as condições de dimensão, luz, salubridade, e equipamentos necessários. Foi também 

disponibilizado pela entidade, sempre que solicitado o equipamento de apoio pedagógico 

necessário como computador, videoprojector, etc. 
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2 - Metodologias de avaliação e acompanhamento do projecto 

 

A metodologia utilizada nas acções de formação, baseiam-se num conceito de 

interdisciplinaridade entre os vários módulos, de modo a que a avaliação produzida permita 

efectuar os ajustamentos e reformulações que garantam a sua adaptabilidade às 

necessidades dos destinatários, fornecendo as condições de interacção necessárias entre 

a análise e a intervenção. Visando o acompanhamento personalizado permanente, este 

procedimento é garantido com a realização de reuniões regulares da equipa técnica do 

projecto, formadores e parceiros, bem como visitas de acompanhamento e a avaliação 

modular. Ao dispositivo de avaliação encontram-se associados três níveis: (1) a avaliação 

da preparação e implementação; (2) a avaliação de performance, que visa medir a 

eficiência - meios alcançados / meios utilizados e sua eficácia - resultados 

programados/resultados alcançados; (3) e a avaliação de impacto visando medir o grau de 

concretização dos objectivos do projecto. 
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Considerações Finais 
 

Este documento de balanço da actividade formativa levada a cabo pela Associação 

Recreativa e Cultural de Sousel, procurou constituir-se como um elemento de reflexão da 

entidade. Procurou-se efectuar um exercício de reflexão em torno dos resultados, 

processos e conduta da entidade mais sistematizado e objectivo, com o intuito de produzir 

informação que permita identificar algumas das linhas de actuação a seguir, identificando 

também procedimentos a corrigir e erros a serem evitados. 

Pode no entanto considerar-se que a entidade tem feito um esforço de evolução da 

qualidade dos serviços prestados procurando ajustar-se aos critérios de exigência que a 

permanência no estatuto de entidade acreditada e de gestora de projectos co-financiados 

exige. 

A análise dos indicadores de acompanhamento permitiu apurar resultados positivos 

significativos, por exemplo ao nível da eficácia de seleção dos formandos, das taxas de 

aproveitamento, do volume de formação executado face ao inicialmente previsto, e da 

pertinência dos projectos candidatados para co-financiamento pelo Fundo Social Europeu. 

Ao nível da aprendizagem dos formandos, do desenvolvimento de competências e 

da satisfação das expectativas dos formandos, os resultados apurados apresentam 

também resultados bastantes positivos, registando-se a ausência de reclamações e 

detectando-se uma baixa incidência de desistências. 

Note-se que os formandos fizeram uma avaliação bastante positiva sobre a 

utilidade dos conhecimentos adquiridos para a sua actividade profissional, deixando 

antever um impacto positivo ao nível da transferência de conhecimentos para a sua vida 

profissional. 
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ANEXO I 

«Ficha Pré-Inscrição Formação» 
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ANEXO II 

«Seleção de Formandos» 
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ANEXO III 

«Metodologias de formação e 

avaliação dos formandos – ATAS 

MEDIAÇÃO» 
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ANEXO IV 

«Seleção de Formadores» 
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ANEXO V 

«Espaços e Equipamentos» 
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