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6. FAX

11.2. TELEFONE11.1. EMAIL

10. ATIVIDADE PRINCIPAL



12. JUSTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ACREDITAÇÃO

13. LIDERANÇA  (Descrição da Missão, Visão e Valores da Entidade)

*ANEXO N.º
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14. MELHORIA CONTÍNUA  (Descrição do modo como a Gestão de Topo promove a melhoria 
       contínua dos processos operacionais da Entidade)

*ANEXO N.º

15. MOTIVAÇÂO  (Descrição dos mecanismos de motivação e reconhecimento dos colaboradores 
       da Entidade)

*ANEXO N.º
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16. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  (Descrição dos elementos que constituem a base do 
       "Planeamento Estratégico" da Entidade. Descrição da frequência com que o "Plano  
        Estratégico" é avaliado e revisto. Descrição do modo como a Gestão de Topo comunica o 
       "Plano Estratégico" aos seus colaboradores)

*ANEXO N.º

17. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  (Descrição do processo de recrutamento, "Plano de  
       Formação" e metodologia de avaliação de desempenho e satisfação dos colaboradores da  
       Entidade. Exemplos de incentivos atribuídos pela Entidade aos seus colaboradores para 
       estimular o compromisso e envolvimento destes) 
       

*ANEXO N.º
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18. COMUNICAÇÃO INTERNA  (Descrição dos instrumentos de comunicação utilizados pela 
       Entidade para divulgar a sua Política e Estratégia no interior da organização)

*ANEXO N.º

19. GESTÃO DE PARCERIAS EXTERNAS  (Exemplos de parcerias externas estabelecidas pela  
       Entidade e seu repetivo impacto na Sociedade)

*ANEXO N.º
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20. GESTÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA (Descrição da forma como a Entidade avalia o cumprimento 
       dos objetivos económico-financeiros definidos na planificação da sua atividade e os  
       resultados obtidos com a mesma, em cada período de atividade)

*ANEXO N.º

21. GESTÃO TECNOLÓGICA  (Descrição dos tipos de Tecnologias de informação e Comunicação que 
       suportam a atividade da Entidade)

*ANEXO N.º

MOD-CDN-GQ-FC 22
Page 6 of 14



22. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO  (Descrição da forma como a Entidade 
       gere a informação e o conhecimento com a sua atividade)

*ANEXO N.º

23. ANÁLISE DA PROCURA (Descrição da metodologia utilizada pela Entidade para identificar as 
       necessidades de formação dos indivíduos, empresas e outras partes interessadas)

*ANEXO N.º
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24.PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO  (Descrição dos elementos que constituem a base do  
      "Planeamneto da Formação" da Entidade, bem como a frequência com que este é avaliado 
      e revisto)

*ANEXO N.º

25. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA (Descrição da metodologia e frequência com que a Entidade 
       analisa os seus concorrentes, nomeadamente se aplica o benchmarking)

*ANEXO N.º
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26. COMUNICAÇÃO E MARKETING  (indicação dos meios comerciais e de Marketing utilizados 
       pela Entidade na promoção da sua oferta formativa)

*ANEXO N.º

27. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (Descrição do modo como a Entidade gere as suas infraestruturas 
      e recursos logísticos. Descrição da metodologia de seleção e avaliação de fornecedores)

*ANEXO N.º
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28. GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA (Identificação e descrição dos procedimentos 
       administrativos e financeiros da Entidade, bem como dos respetivos indicadores de avaliação)

*ANEXO N.º

29. CONTROLO DE QUALIDADE (Descrição da metodologia de avaliação de satisfação dos  
       formandos e do modo como a Entidade dá seguimento aos resultados obtidos por aplicação 
       dessas metodologias. Identificação dos aspetos submetidos à avaliação de satisfação dos 
       formandos. Descrição dos indicadores utilizados pela Entidade para monitorizar a qualidade 
       dos seus processos operacionais)

*ANEXO N.º
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30. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  (Descrição dos elementos do sistema de avaliação de 
       aprendizagem da Entidade, bem como a frequência com que este é avaliado e revisto)

*ANEXO N.º

31. APOIO AO FORMANDO (Descrição dos meios de apoio técnico e pedagógico disponibilizados 
       pela Entidade aos formandos, durante e após a formação)

*ANEXO N.º
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32. IMAGEM PÚBLICA  (Exemplos de pedidos de pareceres técnicos solicitados à Entidade por 
       instituições públicas e/ou privadas. Exemplos de participação da Entidade em atividades com 
       impacto na Sociedade)

*ANEXO N.º

33.RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE (Exemplos de práticas de Responsabilidade 
      Social e Sustentabilidade desenvolvidas pela Entidade)

*ANEXO N.º
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34. INOVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO (Descrição de práticas de Inovação e diversificação desenvolvidas 
       pela Entidade)

*ANEXO N.º

35. AUDITORIAS (Descrição do "Plano de Auditorias" da Entidade e do modo como é dado  
       seguimento às principais não-comformidades detetadas no âmbito das auditorias)

*ANEXO N.º
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36. OBSERVAÇÕES

*Referente a documentação complementar que adicione valor à resposta em causa
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*Referente a documentação complementar que adicione valor à resposta em causa
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