
 

 

 

 

Referencial 2 | ACREDITAÇÃO DE ENTIDADES PROMOTORAS 

CRITÉRIOS DE ACREDITAÇÃO DESCRIÇÃO 
1a. Desenvolvimento de visão e missão  A gestão de topo definiu a missão, visão e valores da 

organização. 

1b. Melhoria contínua  A gestão de topo promove a melhoria contínua do 
modelo/sistema de gestão da organização. 

1c. Liderança e relações externas A organização interage frequentemente com os formandos, 
formadores, parceiros estratégicos e outras partes 
interessadas. 

1d. Liderança e motivação A organização possui mecanismos de motivação e 
reconhecimento dos seus colaboradores. 

2a. Necessidades das partes interessadas As necessidades e expectativas das partes interessadas 
(formadores, formandos, empresas, organizações, 
colaboradores e sociedade) são tomadas em consideração 
no “planeamento estratégico” da organização. 

2b. Indicadores de desempenho A avaliação dos indicadores de desempenho dos 
formandos, colaboradores e outras partes interessadas é a 
base do “planeamento estratégico” da organização. 

2c. Conceção, comunicação e validação do plano estratégico   O “plano estratégico” é definido, implementado, avaliado e 
revisto, para garantir a sua efetiva implementação. 

2d. Implementação de políticas e estratégia e atualização do 
plano estratégico 

A gestão de topo comunica e executa as estratégias e 
políticas definidas. 

3a. Gestão de recursos humanos A organização possui procedimentos de recrutamento e 
gestão de recursos humanos. 

3b. Desenvolvimento de competências do staff A organização possui procedimentos para melhorar as 
competências individuais e organizacionais dos seus 
colaboradores. 

3c. Envolvimento e compromisso do staff A organização atribui incentivos para estimular o 
compromisso, envolvimento e responsabilidade dos seus 
colaboradores. 

3d. Comunicação interna A organização possui instrumentos de comunicação interna 
(intranet, eventos internos, caixa de sugestões, atividades 
lúdicas, entre outros). 

4a. Gestão de parcerias externas 
 
 

A organização desenvolve parcerias externas com outras 
organizações (instituições públicas e privadas, redes de 
cooperação, entre outras). 

4b. Gestão económico- financeira A organização gere os seus recursos económicos e 
financeiros visando o crescimento e a sustentabilidade. 

4c. Gestão tecnológica As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apoiam 
a gestão de topo, colaboradores, formadores e formandos. 

4d. Gestão da informação e do conhecimento A organização reúne e gere a informação e conhecimento 
na área da formação contínua, de modo a apoiar as suas 
políticas e estratégia. 

5a. Análise da procura A organização identifica as necessidades de formação dos 
indivíduos, empresas e outras partes interessadas. 

5b. Planeamento e prestação da formação As ações de formação contínua são planeadas e ministradas 
tendo em vista a satisfação das necessidades dos 
formandos. 

5c. Análise da concorrência A organização analisa a oferta formativa e o público-alvo 
dos seus concorrentes. 

5d. Comunicação e marketing A organização recorre a ferramentas de marketing, de 
modo a promover eficazmente a sua imagem e oferta 
formativa. 

5e. Infraestruturas e logística A organização gere os seus recursos logísticos (plataforma 
e-learning, websites, salas de formação, equipamento 
audiovisual, material académico, segurança, parques de 
estacionamento, entre outros) de modo a garantir a 
qualidade da sua oferta formativa. 

5f. Gestão financeira e administrativa A organização está equipada com um sistema eficiente e 
eficaz de gestão administrativa e financeira. 



5g. Controlo da qualidade A satisfação dos formandos é avaliada em todas as áreas 
fundamentais relacionadas com a formação (ensino, 
infraestruturas, serviços administrativos, entre outros).  

5h. Certificação 
 
 
 

O sistema de avaliação da aprendizagem da organização 
assegura que os formandos adquiriram as competências 
transmitidas pelos formadores e que foram submetidos a 
controlos rigorosos na aquisição dessas competências. 

6a. Conteúdos programáticos A organização mede a satisfação dos formandos e de outras 
partes interessadas com os conteúdos programáticos da sua 
oferta formativa. 

6b. Prestação da formação A organização mede a satisfação dos formandos e de outras 
partes interessadas com o modo como a formação é 
prestada, nomeadamente com os formadores, organização 
das ações de formação contínua, métodos pedagógicos, 
materiais didáticos e equipamento tecnológico. 

6c. Serviços de apoio ao formando A organização possui serviços de apoio aos formandos, os 
quais integram colaboradores especializados em 
atendimento e esclarecimento de dúvidas. 

6d. Ambiente de aprendizagem A organização assegura um ambiente de aprendizagem que 
promove uma cultura de desenvolvimento profissional 
contínuo. 

6e. Apoio logístico à formação A organização possui processos que facilitam a preparação 
da formação, a inscrição dos formandos e a acreditação da 
sua oferta formativa. 

6f. Atendimento ao formando 
 
 

A organização mede o nível de atendimento aos formandos 
em todas as fases associadas à formação, nomeadamente o 
tempo de espera para resposta a pedidos de informação 
colocados por estes. 

7a. Satisfação do staff A organização mede a satisfação dos seus colaboradores no 
que diz respeito às funções desempenhadas, ao 
reconhecimento das chefias, ao ambiente de trabalho, 
entre outros. 

7b. Desempenho do staff A organização avalia o desempenho dos seus 
colaboradores, tendo em consideração a contribuição 
individual para a concretização dos objetivos 
organizacionais e o retorno dos clientes (reclamações, 
elogios e inquéritos de satisfação). 

8a. Imagem pública A organização disfruta de boa visibilidade e reputação no 
meio industrial e empresarial, essencialmente devido à 
qualidade da sua oferta formativa e da sua equipa 
formadora, sendo ocasionalmente procurada para 
aconselhamento técnico.  

8b. Responsabilidade social A organização promove uma política de responsabilidade 
social, a qual está presente nos seus processos 
operacionais. 

8c. Impacto na sociedade A organização tem um impacto positivo na sociedade, 
interagindo favoravelmente com as partes interessadas 
(locais, regionais, nacionais e internacionais). 

8d. Sustentabilidade A organização promove uma política de sustentabilidade, 
presente no modo como gere o seu consumo energético e 
resíduos.  

9a. Indicadores de qualidade A organização possui indicadores para monitorizar a 
qualidade dos seus processos operacionais. 

9b. Benchmarking A organização compara a sua atividade com a concorrência. 

9c. Inovação  A organização promove a inovação dos seus processos 
operacionais. 

9d. Diversificação A organização explora “novos mercados”, aproveitando 
sinergias comerciais, tecnológicas e financeiras. 

9e. Auditorias  A organização é regularmente auditada por entidades 
externas. 

 


