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RESUMO 

 O mundo globalizado com que nos deparamos atualmente é fortemente 

competitivo e os recursos humanos são o seu grande fator diferenciador. É neste 

contexto que a educação e a formação têm um elevado protagonismo e são vistas como 

fatores que geram e melhoram os desempenhos dos trabalhadores e uma forma de 

chegar ao mercado de trabalho. 

 Portugal apresenta ainda hoje uma população ativa pouco qualificada, uma 

elevada taxa de abandono escolar precoce e um desfasamento entre as qualificações da 

população e as supostas necessidades do mercado de trabalho. Acreditando-se que este 

cenário de baixas qualificações influencia a produtividade das empresas, a rentabilidade 

e a motivação dos trabalhadores e, sobretudo, contribui para um dos principais 

problemas económicos da atualidade, o desemprego, o Estado português tem vindo a 

afirmar preocupações na área da educação e formação e tem proposto medidas que 

possam atenuar este problema, nomeadamente o Cheque-Formação. 

 Este trabalho pretende contribuir para um conhecimento detalhado desta medida, 

não só percebendo os seus objetivos e a forma como se desenvolve, como também uma 

análise mais aprofundada sobre os seus sentidos, sobretudo numa altura em que se 

acentua a responsabilização do indivíduo pelo seu trajeto formativo e profissional. 

 Para levar a cabo os objetivos deste trabalho, desenvolveu-se uma abordagem 

próxima do estudo de caso, que permitiu uma análise detalhada das candidaturas 

realizadas e do impacto desta medida no âmbito da formação profissional e da educação 

de adultos em Portugal, fazendo recurso sobretudo às técnicas de análise documental e 

da entrevista. 
 

Palavras-Chave: educação, formação, cheque-formação. 
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ABSTRACT 

The globalized world which we currently confronted is highly competitive and 

human resources are its big differentiation factor. It is in this context that education and 

training have a high protagonism and they are seen as factors that generate and 

improves the performance of workers and they are also a way to get to the labor market. 

 Portugal has still a poorly qualified workforce, a high school dropout and a 

mismatch between qualifications of the population and the supposed needs of the labor 

market. Believing that this scenario of low skills influence the productivity of 

companies, profitability and motivation of workers, contributes to one of the main 

economic problems of the present time, unemployment. The Portuguese State has been 

saying concerns in education and training and has proposed measures that may attenuate 

this problem, namely the Check-Training. 

 This work intends to contribute to a detailed understanding of this measure, not 

only realizing its goals and how it develops, as well as a more in-depth analysis of your 

senses, especially at a time that increases the accountability of the individual for its 

formative and professional path. 

 To accomplish the objectives of this study, developed an approach similar of the 

case study, which allows a detailed analysis of candidacies made and the impact of this 

measure in vocational training and adult education in Portugal, making use mainly to 

document analysis techniques and of the interview. 
 

Key-Word: education, training, check-training. 
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Introdução 

A importância dada à formação nem sempre foi aquela que a sociedade lhe 

atribuí hoje. Não há muito tempo, a formação era vista por parte das entidades 

empregadoras como apenas uma obrigatoriedade presente no código do trabalho e para 

os trabalhadores como uma perda de tempo sem resultados efetivos no posto de trabalho 

que desempenhavam.  

Hoje considera-se uma mais-valia quer na inserção no mercado de trabalho quer 

na manutenção de um posto de trabalho, pois acredita-se que permite o aumento da 

produtividade e rentabilidade dos trabalhadores, reaviva conhecimentos e diferencia os 

profissionais. Para além da formação, também a educação em Portugal tem estado no 

centro da esfera política e tem sido uma das principais áreas alvo de atenção por parte 

do Governo.  

Segundo dados do Pordata, a taxa de abandono escolar precoce em 2015 era de 

13,7%, valor ainda longe dos 10% que se pretende atingir até 2020, mas já muito 

melhor daquele registado em 2010, que era 28,3%. Se fizermos uma análise por sexo 

aferimos que o sexo masculino tem ao longo dos anos uma taxa de abandono escolar 

precoce mais elevada que o sexo feminino, 16,4% contra 11,0% em 2015.  

Quando à escolarização do ensino superior, pretende-se atingir os 40% de 

diplomados em 2020, valor que segundo o INE em 2002/2003 se situava nos 27,2% e 

que chegou aos 32,2% em 2012/2013. Também através do INE, é nos possível concluir 

que a preocupação em aprendizagem ao longo da vida tem aumentado nos últimos anos, 

subindo de 30,9% para 48,8% a proporção de população que participou em atividades 

de aprendizagem ao longo da vida de 2007 para 2011. 

Como vemos, nos últimos anos Portugal tem feito um esforço no sentido de 

qualificar a sua população, no entanto, o país mantém um défice de formação e 

qualificação que o coloca atrás da média da União Europeia e que deve ser combatido 

rapidamente. 

É neste contexto de preocupação crescente com o investimento em formação e 

educação que surge a medida Cheque-Formação, em Outubro de 2015, regida pela 

Portaria nº 229/2015, que tem exatamente como principal objetivo o incentivo à 

formação profissional e desta forma melhorar a produtividade e a economia do país, 

assim como ser um instrumento que permite a redução do desemprego, destinando-se 

por isso a toda a população ativa, empregados e desempregados.  
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 Esta medida surge na sequência do Portugal 2020, nomeadamente, no Programa 

Operacional Temático da Inclusão Social e Emprego (POISE), sendo o IEFP (Instituto 

de Emprego e Formação Profissional), o órgão de gestão e o Portal do Net-Emprego o 

local da apresentação das candidaturas. 

Assim, o relatório apresentado de seguida, baseado na intervenção em contexto 

real de estágio e realizado no âmbito do 2º ano do Mestrado em Educação, 

nomeadamente, na área de especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos 

apresenta-se como o culminar de um processo de formação e auto-formação aliado a 

uma pequena investigação. 

Este trabalho tem como grande propósito o de apresentar e discutir o Cheque-

Formação, entender o contexto europeu e particularmente o português no âmbito da 

educação e formação em que esta medida surge e todas as particularidades que lhe estão 

subjacentes. Para além do retrato da educação e formação em Portugal e de abordar 

algumas das medidas tomadas neste âmbito, o relatório terá uma componente de análise 

e investigação sobretudo relacionada com a medida Cheque-Formação.  

 Do ponto de vista pessoal, a escolha desta temática prendeu-se com o facto de 

ser fundamental entender aquilo que é feito em Portugal nas àreas da educação e 

formação, num cenário de baixas qualificações, de abandono escolar precoce e de um 

suposto desfasamento entre as qualificações da população e as necessidades do mercado 

de trabalho, que contribuem para elevadas taxas de desemprego, um dos principais 

problemas económicos com que o nosso país e a população em geral se depara.  

 São variadíssimas as medidas que nos últimos anos têm sido lançadas pelos 

governos portugueses que tentam combater este problema das qualificações, que se tem 

vindo a arrastar pelas últimas décadas e que coloca Portugal num lugar pouco favorável 

em relação à União Europeia, o Cheque-Formação é uma das medidas lançadas e como 

contém algumas particularidades que o distinguem das demais será por isso 

aprofundado de uma forma detalhada ao longo deste trabalho. 

Tendo em conta, o percurso académico trilhado até este momento, iniciando-se 

com a Licenciatura em Sociologia e neste momento a frequência no Mestrado em 

Educação, torna-se pertinente explorar um tema que possa ligar estas duas àreas de 

estudo distintas mas que muito têm em comum. O estágio em contexto real de trabalho 

permite uma aproximação à àrea da formação e o conhecimento em sociologia permite 

uma reflexão sobre o tema que vai para além da sua descrição, fazendo uma análise 

sobre os seus sentidos, significados e impactos no indíviduo e na sociedade em geral.  
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Este trabalho pretende debruçar-se não só sobre a forma como a medida se 

desenvolve, os objetivos que prossegue mas também uma reflexão mais aprofundada 

sobre o sentido atribuído por aqueles que beneficiam dela e os objetivos subjacentes 

com que foi criada, trazendo para a discussão a ideia da responsabilização individual 

pela formação e consequentemente a responsabilização pela trajetória profissional de 

cada um. Este tema tem particular interesse num período onde se discute a excessiva 

responsabilidade atribuída aos indivíduos no que toca à formação e à aprendizagem ao 

longo da vida e que, sobretudo, desresponsabiliza o governo neste âmbito.  

Esta abordagem para além do interesse pessoal e do interesse académico para a 

área de especialização em questão, mostrou-se também fundamental do ponto de vista 

do estágio, pois a instituição acolhedora depara-se com uma nova medida de formação 

financiada que é necessário explorar e fazer chegar aos seus clientes habituais e à 

população em geral que se apresentam como potenciais beneficiários. 

Desta forma, não existiu um diagnóstico de necessidades propriamente dito, a 

temática abordada surgiu depois de um período de ambientação ao local de estágio e 

depois de se entender a pertinência da exploração deste tema. 

O estágio decorreu na Open Space-Formação e Soluções Empresariais, LDA, em 

Viana do Castelo, cuja caracterização será realizada mais adiante, assim como do 

departamento de formação profissional, onde se desenrolou o estágio. 

Visto que este trabalho pretende ser um relatório de estágio contempla uma 

descrição de todas as actividades desenvolvidas nesse contexto, incluindo a descrição de 

tarefas vocacionadas para a gestão de recursos humanos, tarefas relacionadas com a 

formação e sem nunca dissociar o trabalho, que são as três grandes áreas da 

especialização do Mestrado em questão. 

  No que foca à componente de investigação baseou-se no paradigma qualitativo, 

tendo sido a recolha de dados efetuada, sobretudo, através da análise documental que 

permite uma descrição detalhada do processo de cada candidatura e do impacto desta 

medida em Portugal e ainda uma entrevista que torna possível entender a visão de uma 

entidade formadora sobre os moldes em que esta medida de desenvolve. 

O presente relatório será organizado em 6 capítulos, sendo que no capítulo 1 é 

feito o enquadramento contextual do estágio, com uma caracterização detalhada da 

instituição de estágio, a Open Space, e, em particular, uma caracterização do 

departamento de formação profissional, onde decorreu o estágio e a investigação, assim 

como uma explicitação das finalidades e os objetivos do estágio.  
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O capítulo 2 será dedicado ao enquadramento teórico da problemática em 

questão, onde serão trabalhados alguns autores e estudos que se revelaram uma mais-

valia para o processo de intervenção/investigação desenvolvido. São abordados temas 

centrais que não podem dissociar-se da formação, tais como, a aprendizagem ao longo 

da vida e a sociedade do conhecimento.  

De seguida, o capítulo 3 dará lugar ao enquadramento metodológico da 

investigação, onde são justificados o paradigma e o método escolhido, assim como 

explicitadas as técnicas mobilizadas, nomeadamente a observação, a análise documental 

e a entrevista. 

Segue-se o capítulo 4 dedicado ao Cheque-Formação e à sua contextualização. É 

analisado o programa do XXI Governo e o orçamento de estado 2016, que permite 

perceber a crescente preocupação atribuída à educação e à formação, assim como uma 

abordagem ao Programa Portugal 2020, no qual se enquadra o Cheque-Formação. É 

ainda neste capítulo que são apresentadas as candidaturas feitas a esta medida no âmbito 

do estágio, assim como é explorada a proporção que a Formação Profissional e em 

particular o Cheque-Formação têm em Portugal em Julho de 2016.  

O capítulo 5 apresenta uma reflexão do estágio realizado, destacando os 

contributos pessoais e institucionais que daí advieram, assim como são detalhadas todas 

as tarefas realizadas. 

 Para terminar, o capítulo 6 contempla as considerações finais, onde é feita uma 

análise crítica de todo o processo, fazendo um balanço sobre as dificuldades 

encontradas e os resultados obtidos quer no processo interventivo (estágio), quer no 

relatório que de seguida se apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Enquadramento Contextual do Estágio 
 
1.1. Caracterização da Instituição  

O local escolhido para a realização deste projeto de intervenção e investigação 

foi a Open Space-Formação e Soluções Empresariais, LDA, que surgiu no decorrer de 

2007 e tem sede no distrito de Viana do Castelo e uma filial em Paços de Ferreira, no 

distrito do Porto. Situada numa cidade que não chega aos 90000 habitantes e que 

segundo dados disponibilizados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) tem uma 

taxa de desemprego que ronda os 13%, e uma taxa de analfabetismo de 3% e 35,9% de 

taxa de escolarização no ensino superior, número que se encontra acima do valor 

nacional, dados estes que se tornam pertinentes tendo em conta o ramo de actividade da 

empresa. 

A Open Space é uma empresa de pequena dimensão, com uma equipa jovem, e 

um ambiente bastante acolhedor, localizada na marina do Rio Lima e usufruindo de uma 

das mais belas paisagens de Viana do Castelo e que tem como mascote uma gata, a 

Zuca. 

Fazem parte desta equipa nove trabalhadores, que na sua maioria ingressou na 

Open Space em 2010, ano em que a empresa mais cresceu, sendo que as funções 

passam por quatro consultores, dois licenciados em gestão, uma em economia e uma em 

recursos humanos, na parte da formação, dispõe de uma coordenadora de formação 

licenciada em serviço social e uma técnica de Formação licenciada em recursos 

humanos. No que toca à contabilidade fazem parte duas trabalhadoras, uma 

desempenhando a função de técnica oficial de contas (TOC), licenciada em 

contabilidade e a outra com a função de técnica de contabilidade, possuindo um curso 

profissional de contabilidade equivalente ao 12ºano. Para terminar existe ainda uma 

trabalhadora com a função de empregada de limpeza que detém o 9ºano de escolaridade.  

Segundo o manual de qualidade das atividades formativas desenvolvido pela 

Open Space, esta rege-se segundo os valores da responsabilidade, transparência, 

melhoria contínua e ética.  

 Em relação aos serviços prestados, a Open Space oferece aos seus clientes, 

desde consultoria, formação, contabilidade e gestão de recursos humanos. No que toca à 

formação tem como principal finalidade melhorar as competências dos indivíduos e 

dotá-los das ferramentas essenciais para o mercado de trabalho. Tem 178 cursos 

disponíveis, de um vasto leque de áreas: apoio a crianças e idosos, audiovisual e 



6 
 

multimédia, coaching, contabilidade, energia e construção, fiscalidade, formação de 

formadores, gestão comercial, gestão de pessoas, informática, línguas, legislação, 

logística, marketing e gestão, qualidade e sistemas de gestão, segurança e higiene no 

trabalho, transportes e turismo, lazer e utilidades. 1 

No manual de qualidade das atividades formativas apresenta-se como uma 

organização que encara a formação profissional como um indivíduo, focando-se na 

forma como o pode potenciar, sempre com o pensamento nas capacidades individuais 

de cada um ou não fosse o seu lema ser uma empresa de pessoas que trabalha para 

pessoas. Tem uma visão focada na inovação e na capacidade empreendedora de cada 

um, valorizando as pessoas e as organizações e a satisfação constante dos seus clientes é 

o seu principal objetivo. 

 Numa tentativa de se adaptar à realidade tecnológica em que vivemos e às 

necessidades dos seus clientes, a formação disponibilizada pode ser em regime 

presencial, e-lerning e b-learning e quanto ao horário desenvolve-se em laboral, pós-

laboral, sábado ou horário misto e contempla formação que pode ser financiada ou 

especializada.  

 A Open Space está certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT) que reconhece a qualidade das metodologias utilizadas e facilita os 

projectos de formação co-financiados nas seguintes áreas: desenvolvimento pessoal, 

formação de professores e formadores de áreas tecnológicas, audio-visuais e produção 

dos media, comércio, contabilidade e fiscalidade, gestão e administração, secretariado e 

trabalho administrativo, enquadramento na organização/empresa, ciências informáticas, 

metalurgia e metalomecânica, electricidade e energia, indústrias alimentares, saúde- 

programas não classificados noutra área de formação, serviços de apoio a crianças e 

jovens, trabalho social e orientação, turismo e lazer, serviços de transporte e segurança e 

higiene no trabalho. 

O curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores é um dos grandes focos 

de formação na Open Space nos últimos anos, que atesta que determinado indivíduo 

tem as competências necessárias para exercer a atividade profissional de formador e está 

aprovado pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional que atribui o 

Certificado de Competências Pedagógicas (CCP). 

                                                           
1 Fonte: www.open-space.com 
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 Enquanto serviços de consultoria, a Open Space realiza incentivos ao 

investimento, em conjunto com Partners4life, empresa de serviços de gestão, fornece 

apoio à criação de novas empresas e ajuda no desenvolvimento e crescimento do 

negócio. O objetivo é que as empresas tenham conhecimento dos programas de 

incentivo existentes e possam fazer uso deles de modo a beneficiar os seus negócios. A 

Open Space presta ainda apoio à gestão para proporcionar o sucesso dos negócios dos 

seus clientes, fazendo avaliações de apoio a empresas e implementando objetivos 

estratégicos.   

Outro dos serviços prestados às empresas é a contabilidade, a análise da 

evolução da empresa, o processamento de salários e a informação sobre os benefícios 

fiscais de que podem usufruir são alguns dos exemplos de algumas das tarefas que o 

departamento de Contabilidade da Open Space executa.  

Mas o papel da Open Space vai mais longe, passando também pela gestão de 

recursos humanos nas empresas suas clientes, fazendo um diagnóstico da empresa e 

operacionalizando tarefas como o recrutamento e selecção, gestão do desempenho, 

comunicação, sistema de recompensas, satisfação de trabalhadores e descrição e análise 

de funções.  

A Open Space considera uma mais-valia trabalhar com outras entidades e por 

isso tem parceria com o grupo SGS Portugal, MindCoach, CEVAL (Confederação 

Empresarial do Alto Minho), Associação Comercial e Industrial do Conselho de 

Esposende, ACIAB (Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte 

da Barca), Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, 

Escola Secundária de Monserrate, Escola Profissional do Lima, ECOAGRI- projectos e 

serviços florestais, Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes, Ferreira da 

Silva, Prorating e para terminar com a Apple.  2 

A Open Space possui uma vasta carteira de clientes que se mostram fiéis às suas 

políticas e à sua forma de trabalhar, dispondo de clientes individuais que chegam à 

empresa pela divulgação de formações através da Internet ou de panfletos ou através de 

outros clientes satisfeitos. Os restantes clientes são Associações, Empresas e IPSS´s que 

vêem a Open-Space como o parceiro para atingirem os seus objetivos.  

                                                           
2 Fonte: www.open-space.com 
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Figura 1: Organograma geral da Open Space 

 

1.2. Caracterização da Divisão de Formação Profissional 
 

A divisão de formação profissional é constituída por três trabalhadores 

permanentes e foca-se sobretudo nas qualificações e no desenvolvimento de 

competências dos seus clientes, que podem ser empresas que recorrem a formação para 

os seus trabalhadores, ou pessoas que a título particular procuram aprofundar 

conhecimentos em determinada área. 

A estratégia passa por responder às necessidades formativas dos mercados, 

preparando ativos empregados e desempregados para os desafios que são colocados pela 

sociedade e pelo mercado de trabalho.  

 Os serviços disponibilizados por este departamento são: a formação financiada 

com percursos modulares, formações modulares certificadas, desenvolvimento pessoal, 

segurança e higiene, cuidados pessoais e TIC e a formação não financiada que integra as 

áreas da gestão, línguas, direito, formação de formadores, entre outros.  

 A formação em b-learning e e-learning são uns regimes de formação bastante 

procurados na Open Space e surgiram como uma necessidade de mercado, pois capta 

formandos de várias áreas geográficas e ainda porque as empresas externas solicitavam 

este tipo de formação. Nem todas as áreas de formação são disponibilizados nestes 

regimes à distância, no entanto, cursos em Excel, comunicação interpessoal, como 

construir um CV e o curso de formação inicial de formadores já são possíveis de 

frequentar em b-learning e e-learning.  



 

A Open Space disponibiliza ainda “formação à medida” das empresas, onde 

inicialmente se realiza um diagnóstico de necessidades de formação, atr

questionário entregue aos trabalhadores 

entrevista realizada à gerência ou aos directores de departamento. 
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 No período de realização do estágio, de Ou

Open-Space mediou 78 ações de formação de 20 àreas distintas que estã

gráfico abaixo. Como é possível verificar
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e comunicação interpessoal, todas com 8 ações realizadas. 

de formação chegou a mais

trabalhadores de empresas e instituições mas também clientes individuais.
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1.3 Finalidades e Objetivos do Estágio  
 

O Mestrado em Educação, com especialização em Formação, Trabalho e 

Recursos Humanos é um Mestrado profissionalizante e por isso integra no seu plano de 

estudos, um estágio de 450h durante um ano letivo que será complementado com um 

relatório de estágio.  

A oportunidade de um estágio quando bem fundamentado e bem orientado 

apresenta-se como uma experiência única de aprendizagens académicas e profissionais e 

permite a participação em contextos reais de trabalho, que possibilita uma aplicação da 

parte teórica adquirida durante o percurso académico, facilitando uma posterior inserção 

no mercado de trabalho. Oliveira (2009:345) defende que “durante os estágios os 

estudantes estreitam a sua relação com o mercado de trabalho e embora possam ter 

alguma experiência anterior, os estágios são reconhecidos como o momento em que o 

trabalho e a profissão se vinculam”.  

Não são raras as vezes que percebemos que aquilo que aprendemos sentados nas 

secretárias das escolas e universidades são aprendizagens totalmente distintas daquelas 

proporcionadas pelo contexto de trabalho, da teoria à prática está um longo percurso que 

muitas vezes dificulta a integração dos recém estudantes no mercado de trabalho. A 

verdade é que frequentemente encontramos ofertas de emprego em que se exige um 

número mínimo de anos de experiência, daí a extrema importância que um estágio tem 

num percurso académico.  

 No entanto, existem alguns fatores que podem empobrecer o processo de 

estágio, como a falta de acompanhamento e supervisão aos estagiários e as expectativas 

que muitas vezes não se cumprem de os locais de estágio se apresentarem como locais 

de emprego efetivo, posteriormente. 

Como o percurso académico durante a licenciatura já tinha permitido um estágio 

curricular do qual resultou uma boa experiência, quer em termos de aprendizagens, quer 

na aplicação prática de conhecimentos, e até na convivência com os outros, as 

expectativas para este estágio estavam altas.  

O objetivo passava por adquirir o máximo de conhecimentos possíveis numa 

área que se apresentava como nova, a formação, e poder colocar em prática a bagagem 

de aprendizagens adquiridas ao longo do percurso académico e sendo ao mesmo tempo 

um contributo positivo e inovador para a empresa acolhedora.  
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 A este objetivo liga-se também o de crescer a nível pessoal, aprender a trabalhar 

em equipa e em cooperação, desenvolver o sentido de responsabilidade, planeamento, 

gestão e organização de tarefas, fomentar a iniciativa e a autonomia, desenvolver o 

relacionamento interpessoal quer no contato com clientes quer com colegas de trabalho 

e até mesmo a resistência ao stress e tolerância à pressão. Características consideradas 

essenciais para a construção de um bom profissional.  

 O facto de nos inserirmos numa empresa ou instituição para realizar estágio 

permite-nos por variadas vezes o contato com outras empresas que nos desenvolvem 

enquanto profissionais e que se podem revelar posteriores oportunidades de emprego. 

Todos estes fatores positivos que podemos associar à experiência de estágio são 

aqueles que motivam os estudantes a procurar esta oportunidade e a agarrem-na com 

grandes expetativas de crescimento académico e pessoal.  

Foram estes os propósitos e as motivações que moveram toda esta experiência, 

sobretudo o de tornar um profissional e uma pessoa melhor capaz de corresponder às 

expetativas de um exigente mercado de trabalho. 
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2. Enquadramento Teórico 
 
De uma forma geral, a problemática em questão gira em torno das políticas 

educativas e formativas em Portugal e pretende-se neste capítulo uma exploração de 

várias temáticas relacionadas, nomeadamente, a aprendizagem ao longo da vida, a 

formação em contexto de trabalho, entre outras, trazendo para a discussão autores com 

contributos relevantes nestas áreas. 

 

2.1 Aprendizagem ao Longo da Vida 

 
Num contexto em que a educação e a formação têm cada vez mais importância e 

são uma das maiores preocupações dos indivíduos, a aprendizagem ao longo da vida 

passa a ser um conceito central e um tema amplamente debatido na esfera política e a 

nível mundial e ganha um protagonismo a partir da década de 70 nunca antes visto no 

âmbito das políticas educativas. 

 Começando por uma discussão mais simplista sobre o tema, a verdade é que os 

indivíduos aprendem ao longo de toda vida, não só nas escolas ou universidades, mas 

em contextos de trabalho, com amigos, a pesquisar na internet, a ler livros ou a ver 

televisão. A aprendizagem é por isso um processo que nunca termina.  

 Valente e Wochnik (2008) dizem-nos que na Europa a formação profissional 

passou por três distintas fases, sendo que a primeira tentava uma harmonização dos 

diferentes modelos nacionais que com o tempo se mostrou impraticável. A segunda fase 

procurou um ajustamento, criando o modelo dos cinco níveis em 1963 e uns anos mais 

tarde lançaram-se programas de formação com financiamento da Comunidade 

Económica Europeia (CEE), mais tarde União Europeia. A terceira fase deu-se a partir 

de 1992, dura até à atualidade e está assente no princípio da aprendizagem ao longo da 

vida em que o grande objetivo é, segundo os autores (2008:3), “a estandardização e 

harmonização das qualificações”, ou seja, uma tentativa de aproximar os diferentes 

modelos nacionais.  

Em 1972, com a publicação pela UNESCO do relatório "Aprender a Ser" (Faure 

et al., 1972), defende-se uma nova ideia de alfabetização, assente na ideia de que a 

educação de adultos, ou a aprendizagem ao longo da vida, vem na sequência da 

educação escolar. Faure et al. (1972) veem a educação como algo contínuo onde se 
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cruzam o cognitivo, o afetivo, o social e o cultural. Este relatório é um importante 

contributo para se começar a entender a aprendizagem como algo contínuo, que para 

Faure et al (1972:31) é visto como algo que “permite ao homem ser ele próprio 

suscitando-lhe um desejo permanente de aprender e de se formar”. 

Uns anos mais tarde, Dubar (2000) considera que a aprendizagem é do ponto de 

vista antropológico, pedagógico e social uma condição da existência, deixando assim 

clara a ideia que viver implica uma constante aprendizagem nos mais variados 

contextos.  

O Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão das 

Comunidades Europeias, [CEE] (2000:4), estabelecido no contexto da Estratégia 

Europeia para o Emprego, define a aprendizagem ao longo da vida como “toda a 

actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar 

os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, 

cívica, social e/ou relacionada com o emprego”. Esta ampla definição mostra que a 

aprendizagem pode ser de vários tipos, formal, informal e não formal e que decorre 

desde a infância até ao final da vida. 

 Cavaco (2009:125) diz que a aprendizagem ao longo da vida “exige às pessoas 

uma postura de responsabilização, mesmo que não estejam reunidas as condições 

necessárias e suficientes para que tal ocorra”, fazendo assim uma crítica que tende a ser 

partilhada por outros investigadores, tais como Licínio Lima que fala da excessiva 

responsabilidade atribuída ao indivíduo na aprendizagem ao longo da vida e reduzindo o 

papel do Estado nesta matéria. Lima (2007:17) defende a ideia anteriormente discutida 

dizendo que “a ideologia vocacionalista dominante, capaz de imputar boa parte da 

responsabilidade pelo desemprego ao sistema educativo e à sua ineficiência (...) o 

desemprego passa a ser visto como um problema de aprendizagem que deveria ser 

resolvido por cada indivíduo”.  

 Lima (2007) traz para discussão a ideia de “mercado da aprendizagem”, no qual 

as instituições pretendem vender o seu produto, as aprendizagens e os indivíduos 

(clientes) adquirem consoante o seu estilo de vida, os seus interesses e a sua capacidade 

de aquisição. Neste sentido, a educação, ou seja, as aprendizagens obtidas passam a ser 

vistas como uma “vantagem competitiva” que trará “empregabilidade, competitividade, 

adaptabilidade e mobilidade” e são por isso tratadas como um atributo individual que 

permite a competição. Com esta linha de pensamento, recai sobre o indivíduo as 
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consequências de uma boa ou má escolha e os sucessos ou fracassos no mercado de 

trabalho, desresponsabilizando o Estado e as suas políticas. 

 O Memorando sobre aprendizagem ao longo da vida, CEE (2000:3) diz que “a 

aprendizagem ao longo da vida deixou de ser apenas uma componente da educação e da 

formação, devendo tornar-se o princípio orientador da oferta e da participação num 

contínuo de aprendizagem, independentemente do contexto”, deixando o pensamento de 

que os países Europeus deveriam pôr em prática esta ideia e para isso criar 

oportunidades aos seus cidadãos de tornar a aprendizagem ao longo da vida uma 

realidade. Segundo este mesmo memorando esta preocupação por parte dos estados-

membros da União Europeia tem que ver com o facto de estarmos a construir uma 

sociedade assente no conhecimento com vista na competitividade, melhoria da 

empregabilidade e uma melhor adaptabilidade da força de trabalho, características que 

se acredita obter com um reforço da aprendizagem constante. 

 A aprendizagem ao longo da vida é uma impulsionadora não só de um 

crescimento económico como da coesão social, tal como foi concluído pela Presidência 

do Conselho Europeu de Lisboa (2000:24) “a aprendizagem ao longo da vida é uma 

política essencial para o desenvolvimento da cidadania, da coesão social e do emprego.”  

 No entanto, incutir a aprendizagem ao longo da vida na nossa sociedade não tem 

sido uma tarefa simples, sobretudo no caso português, em que temos uma população 

adulta com baixos níveis de qualificação, que não têm enraizada a cultura da constante 

aprendizagem, pelo que, primeiramente, tornar-se-á importante consciencializar a 

população adulta para a aprendizagem ao longo da vida, para que desta forma tenhamos 

cidadãos que realmente querem aprender porque só assim serão obtidos os resultados 

esperados. Torna-se igualmente importante que os organismos de poder político criem 

as condições e facilitem as oportunidades para que a população adulta possa ter acesso à 

aprendizagem e tendo em conta, por exemplo, os custos e os interesses dos cidadãos.  

Ideia defendida por Sitoe (2006:287) que diz que “a aprendizagem ao longo da 

vida significa que, se uma pessoa tem o desejo de aprender, ela terá condições de fazê-

lo, independentemente de onde e quando isso ocorre (…) é necessária a confluência de 

três factores: que a pessoa tenha a predisposição de aprendizagem, que existam 

ambientes de aprendizagens adequadamente organizados e que haja pessoas que possam 

auxiliar o aprendiz no processo de aprender”. 

Dentro desta temática, o INE fornece-nos os resultados obtidos no inquérito à 

Educação e Formação de Adultos que apresenta dados sobre a aprendizagem ao longo 
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da vida (educação formal e não formal) referentes a 2011 e que mostram que a 

participação em aprendizagem ao longo da vida na nossa região, o Norte, corresponde a 

45,9% da população, igualando a média do país, sendo apenas ultrapassada pelo Centro 

e Lisboa.  

 Estes dados indicam-nos ainda que a percentagem de pessoas que participam na 

aprendizagem ao longo da vida vai diminuindo com a idade, ou seja, são os mais jovens 

os mais preocupados com a aprendizagem, sendo que no grupo etário 18-24, 79,3% 

participam em algum tipo de aprendizagem, ao passo que na população com mais de 55 

anos são apenas 22%. No que concerne às habilitações e como seria de esperar quanto 

mais escolaridade os cidadãos apresentam mais preocupação têm com a aprendizagem 

ao longo da vida, mostrando que têm enraizada a cultura da aprendizagem permanente e 

o gosto de adquirir conhecimentos constantemente. Em relação ao sexo, há uma ligeira 

diferença de mais 0,6% no sexo feminino em relação ao sexo masculino. 

 

2.2 Educação e Aprendizagem  
 

Aquilo a que temos vindo a assistir é a uma mudança nos conceitos utilizados, se 

até à década de 1960/70 vigorava a ideia da educação ao longo da vida ou educação de 

adultos, hoje valoriza-se cada vez mais a expressão de aprendizagem ao longo da vida. 

Há uma clara rutura nos conceitos utilizados e a tónica deixa de estar na educação para 

passar a estar na aprendizagem. Lima (2010:30) constata uma “transição radical do 

conceito de educação para o conceito de aprendizagem, atribuindo a este uma conotação 

marcadamente individualista e pragmatista”. 

Tal como já referido anteriormente ao discutir o conceito de aprendizagem ao 

longo da vida, a ideia partilhada por vários investigadores é a da excessiva 

responsabilidade que se atribui ao indivíduo na sua própria formação, e por isso 

desresponsabilizando o Estado desse papel, o que leva variadas vezes a discursos 

políticos que focam o desemprego como um problema de aprendizagem e não como um 

problema estrutural e económico do país, mais uma vez dando a responsabilidade a cada 

indivíduo pelo seu estado de desemprego. Ideia corroborada por Alves (2010:20) que 

defende a probabilidade de “a educação arriscar tornar-se, essencialmente, um campo 

em que se investe visando, apenas e sobretudo, benefícios económicos individuais e 

coletivos, ao mesmo tempo que se torna uma responsabilidade de cada sujeito ilibando-

se a responsabilidade das organizações”. 



17 
 

Licínio Lima (2007) recorda-nos que foi a partir do conceito de educação 

permanente que foram associados os conceitos de educação, de formação e de 

aprendizagem que passaram a ser tratados praticamente como sinónimos na literatura, 

mas que o autor faz questão de diferenciar. Lima (2007:16) defende que a educação 

remete para “esforços sistemáticos, ações deliberadas, para decisões e estratégias 

racionalmente planeadas, no contexto de organizações formais (escola), de que se 

espera que resultem aprendizagens”, por sua vez a aprendizagem “tem um significado 

mais comportamental e individual” constituída não só de “ações de educação formal ou 

não formal, mas também de situações experienciais sem carácter estruturado e 

intencional”, tendo portanto o conceito de aprendizagem um sentido mais amplo e 

considerando as aprendizagens resultantes da experiência social e do dia-a-dia de cada 

um.  

O conceito de aprendizagem coloca a responsabilidade de adquirir 

conhecimentos no indivíduo, cada um é livre de escolher a formação que quer obter de 

acordo com as suas aspirações, já a educação tem subjacente a ideia que os organismos 

políticos devem criar os recursos necessários para o acesso aos conhecimentos. A 

expressão anteriormente mais utilizada de “educação ao longo da vida” dá a 

responsabilidade ao Estado de criar a todos os indivíduos de forma igualitária garantias 

de acesso à formação. A educação que é e deveria sempre ser vista como um direito 

social que o Estado deve garantir, passa a ser encarada como algo que o indivíduo deve 

procurar e obter caso seja do seu interesse. 

Sitoe (2006) argumenta que a aprendizagem ao longo da vida é muitas vezes 

usada para se referir à educação de adultos, e isto leva a que se criem cada vez mais 

formas de as pessoas obterem certificados em detrimento de se criarem oportunidades 

que tornem as pessoas mais autónomas e com competências que respondam ao exigido 

pela sociedade. A visão de Sitoe mostra que hoje a sociedade encontra-se claramente 

preocupada com o acumular de certificados, porque essa é a forma mais nítida de 

mostrar o acumular de conhecimentos e não está tão preocupada em mostrar 

efectivamente as competências que tem. Do ponto de vista das organizações, a verdade 

é que estas também exigem os certificados de forma a comprovar as competências dos 

trabalhadores, a sociedade tem apenas respondido a esta imposição.  

A UNESCO (1976:2) uma das principais responsáveis pelo uso do conceito de 

aprendizagem ao longo da vida diz-nos com esta expressão que “homens e mulheres são 

os agentes de sua própria educação, por meio da interação contínua entre seus 
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pensamentos e ações; ensino e aprendizagem, longe de serem limitados a um período de 

presença na escola, devem se estender ao longo da vida, incluindo todas as 

competências e ramos do conhecimento, utilizando todos os meios possíveis, e dando a 

todas as pessoas oportunidade de pleno desenvolvimento da personalidade (…) ”. 

Definitivamente estamos a caminhar para sociedades onde o individualismo é 

fomentado e onde cada um deve ser responsabilizado pelas suas decisões nos mais 

variados âmbitos. No caso da formação e da educação é clara esta passagem de 

responsabilidade aos indivíduos por parte do Governo que claramente quer 

descomprometer-se de resultados menos satisfatórios que possam aparecer.  

 Podemos também concluir que o conceito de aprendizagem tal como é utilizado 

hoje para além de trazer consigo a responsabilidade individual traz também a ideia da 

aprendizagem em qualquer lugar e em qualquer momento, retirando da escola a 

exclusividade do local de aprendizagens.  

 

2.3 Sociedade do Conhecimento/Informação 
 

Falando de aprendizagem ao longo da vida não podemos dissociar o conceito de 

sociedade do conhecimento, sendo este o grande incitador de uma aprendizagem que se 

quer ao longo de toda a vida.  

Bell (1978) trouxe para discussão, pela primeira vez, o tema das alterações 

proporcionadas pela tecnologia. Este acreditava que o desenvolvimento e a inovação 

tecnológica seriam centrais para os países que procuram o desenvolvimento e defendia a 

criação de uma “elite do conhecimento”, constituída por aqueles que possuem o 

conhecimento. 

Por aquilo que temos vindo a assistir a tese de Bell encontra-se comprovada, 

pois hoje temos sociedades baseadas no conhecimento, em que este é um dos principais 

trunfos ao dispor das empresas e da sociedade em geral. Tal como defende Sitoe (2006), 

os conhecimentos e as competências são um importante catalisador para o crescimento 

económico e por consequência para o desenvolvimento de determinado país. 

A internet e todas as tecnologias que surgiram nos últimos anos têm contribuído 

para a emergência de um novo paradigma social que Hargreaves (2003) chama de 

sociedade do conhecimento, onde a informação circula por todo o lado e onde as 

hipóteses de aprendizagem são inúmeras e os locais que até então eram vistos como 
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exclusivos para adquirir conhecimento (escola) deixam de o ser pois hoje é possível 

obter aprendizagens em qualquer lugar e a qualquer momento.  

Lucci (2000:1) fala-nos da sociedade do conhecimento da seguinte forma: “essa 

nova sociedade que está se formando, e que tem por base o capital humano ou 

intelectual, é chamada de Sociedade do Conhecimento. Nessa sociedade onde as ideias, 

portanto, passam a ter grande importância, estão surgindo em várias partes do mundo os 

Think Thanks, que nada mais são do que grupos ou centros de pensamento para a 

discussão de ideias. Esses centros têm por objetivo a construção de um mundo, de uma 

sociedade mais saudável do ponto de vista económico e social, que possa desfrutar de 

uma melhor qualidade de vida.” 

No memorando sobre aprendizagem ao longo da vida, CEE (2003:8) afirma-se 

que são” os próprios indivíduos os atores principais das sociedades do conhecimento”, 

mostrando que o importante é a capacidade do ser humano adquirir conhecimento e usá-

lo de forma eficaz.  

Para além da utilização da expressão “sociedade do conhecimento” há alguns 

autores que preferem denominar estas alterações dos últimos anos nas sociedades como 

“sociedades da informação”, porque de facto aquilo que presenciamos é a informação 

que circula por todo lado. Castells (1999) debruçou-se também sobre esta temática e 

fala-nos em “sociedade informacional”, destacando que o conhecimento é o principal 

fator de produção no mundo contemporâneo. Castells (1999:46) justifica o uso da 

expressão informacional com algo que “indica o atributo de uma forma específica de 

organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação 

tornam-se fontes fundamentais de produtividade e poder, devido às novas condições 

tecnológicas surgidas nesse período histórico”. 

Mais recentemente Borges (2008:179) não faz qualquer distinção nos termos 

conhecimento e informação mostrando que estes estão relacionados e retratam a 

sociedade que se tem vindo a construir nas últimas décadas, afirmando “a sociedade da 

informação e do conhecimento é reconhecida pelo uso intenso da informação e do 

conhecimento e das tecnologias de informação e da comunicação, na vida do indivíduo 

e da sociedade, em suas diversas atividades.” 

Conhecimento e informação não são certamente sinónimos, pode considerar-se o 

conhecimento uma sequência da proliferação da informação, no entanto, podemos 

afirmar que ambas as expressões são adequadas para descrever as alterações constantes 

da sociedade que se devem em grande parte à revolução tecnológica. 
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Esta sociedade do conhecimento ou da informação que temos discutido coloca 

sérios desafios à educação que deve ser capaz de criar indivíduos aptos para se 

integrarem num mundo globalizado e com capacidade de compreender que a 

aprendizagem é uma necessidade e uma constante ao longo de toda a vida.  

Outro dos desafios apontado por Ausubel (1982) é saber como utilizar e reter 

toda a informação que nos dias de hoje nos é disponibilizada, porque apesar de a 

informação se encontrar acessível a praticamente todos através da Internet por exemplo, 

aceder a informação nem sempre resulta em aprendizagens, é necessário que a pessoa 

esteja predisposta à aprendizagem e que tire o melhor proveito da informação existente.  

Também Lévy (2010:18) se debruça sobre esta questão afirmando: “não se deve 

fabricar pessoas que consomem informação previamente empacotadas por terceiros”, 

deixando clara a ideia de que as pessoas devem ter sentido crítico e perceber qual a 

informação que é confiável e por isso deve ser consumida e considera que o 

conhecimento deve estar acessível a todos e não só a algumas elites do poder, “se nossas 

sociedades contentarem-se em ser inteligentemente dirigidas, com certeza falharão em 

seus objetivos. Para ter alguma chance de viver melhor, elas devem se tornar 

inteligentes na massa.”  
Pelizzari et al (2002) defendem a capacidade reflexiva e define o conhecimento 

como a capacidade que determinada pessoa tem de, mediante a informação a que tem 

acesso, desenvolver uma capacidade reflexiva e possivelmente estabelecer conexão com 

outros conhecimentos e depois poder utilizá-los diariamente.  

O aumento das desigualdades sociais tem vindo também a ser apontado como 

um desafio desta sociedade baseada no conhecimento, pois a difusão e proliferação da 

informação que proporciona a aquisição de conhecimento não está acessível a todos de 

igual forma. A verdade é que sabemos que é a tecnologia a grande impulsionadora da 

obtenção de aprendizagens em qualquer lugar e a qualquer momento, mas também 

sabemos que esta não esta ao alcance de todos 

 
2.4 A Formação 
A formação e a educação são a par da aprendizagem ao longo da vida, um dos 

pilares fundamentais da sociedade do conhecimento.  Amaral (2006:9) corrobora esta 

ideia dizendo que “na sociedade do conhecimento, a educação ocupa um lugar central, e 

as novas tecnologias apoiam a sua disseminação”. 
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Embora a formação esteja normalmente ligada aos percursos profissionais e ser 

usualmente uma forma de aprofundar os conhecimentos na área de trabalho, ou uma 

forma de atingir cargos de maior relevo, Silva (2005) diz que a manutenção do trabalho 

é um objetivo importante e até prioritário e por isso a formação está interligada com o 

conteúdo do trabalho realizado, mas a verdade é que a formação é também realizada 

diversas vezes com o intuito do enriquecimento pessoal. Silva (2005) também 

comprova isso dizendo que a formação é, em grande medida vista como um 

investimento pessoal, um desafio e uma condição de desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

A formação é, conforme reconhece Barbier (1996:22), um investimento 

consentido, cujo sentido “está intimamente ligado ao significado que se atribui 

globalmente à sua dinâmica de mudança”.  

A formação é um campo que tem sido alvo de sucessivas mudanças e tem ganho 

cada vez mais importância, o que se deve em grande parte às alterações progressivas 

que o trabalho e as relações de trabalho têm sofrido. Hoje multiplicam-se as formas e as 

relações de trabalho e a formação é desenvolvida nas mais variadas modalidades. 

Correia (2010:20) declara que “as relações entre os mundos do trabalho e da 

formação têm, nas duas últimas décadas, sido objeto de transformações de tal forma 

profundas que parecem pôr em causa o papel atribuído a estas duas esferas da vida 

social nos processos de produção das espacialidades e temporalidades responsáveis pela 

estruturação de narrativas pessoais e profissionais relativamente estabilizadas”. 

A formação é vista como algo capaz de aumentar a produtividade de 

determinado setor e dessa forma aumentar o seu lucro e não encarada como algo de 

elevado custo para as empresas e que poucos ou nenhuns impactos trazia nos postos de 

trabalho. Como referem Saraiva e Maia (1999:2) “a formação é considerada como 

essencial para todos na mobilização de capacidades para as novas situações, é 

finalmente e cada vez mais o meio organizacional de referência para a aquisição e o 

desenvolvimento de competências” e desta forma “é agora e cada vez mais uma clara 

contribuição para a produtividade organizacional”. 

No entanto, e tendo em conta o anteriormente exposto sobre a importância da 

formação e da aprendizagem ao longo da vida nos percursos profissionais dos 

indivíduos e no acesso ao emprego, o que temos verificado no caso Português e apesar 

de ser um dos objetivos do país aumentar o úmero de diplomados, assistimos a valores 

de desemprego jovem e de recém-licenciados relativamente altos. Isto é definitivamente 
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um paradoxo nas sociedades atuais. Fomenta-se a cultura da aprendizagem constante, 

mas não é possível que todas estas pessoas desempenhem funções de acordo com as 

suas habilitações. Mas também é verdade que quem tem mais qualificações tem níveis 

de desemprego mais baixos e auferem salários mais altos, pontos fundamentais que 

fazem com que os indivíduos não desistam das aprendizagens.  

Evidentemente estamos apenas a olhar para a questão das qualificações do ponto 

de vista do investimento no percurso profissional ou na actividade profissional, o que 

nem sempre são os únicos fatores motivacionais; pode pretender-se apenas 

enriquecimento pessoal com a formação.  

A formação em contexto de trabalho é hoje e cada vez mais uma realidade, a 

verdade é que os recursos humanos são o fator de maior competitividade nas 

organizações e torna-se essencial um investimento na valorização dos trabalhadores.  

Se antes a formação era encarada pelas empresas como mais um custo do qual 

não tiravam retorno, hoje as empresas começam a olhar para a formação de outra forma, 

investindo em cursos de formação, acreditando que isto trará trabalhadores mais bem 

preparados para desempenhar as tarefas que exercem no seu posto de trabalho.  

Atualmente, a formação é uma obrigatoriedade presente na lei 35/2004, de 24 de 

Julho, onde ficou estipulado que as entidades empregadoras são obrigadas a prestar aos 

seus trabalhadores o direito à formação, cada trabalhador tem direito a 35h de formação 

profissional anual.  

A formação em contexto de trabalho para além dos conhecimentos essenciais 

para o posto de trabalho que certamente transmitirá, vai também permitir uma 

aproximação entre os trabalhadores e a sua entidade empregadora, o que a longo prazo 

conduzirá a uma maior motivação por parte dos trabalhadores por sentirem que o seu 

trabalho é valorizado.  

A formação em contexto de trabalho pretende aliar a formação escolar à prática 

em situações reais, mostrando-se assim uma técnica de formação bastante eficaz e cada 

vez mais utilizada.  

 

2.5 A Educação Formal, Informal e não Formal 
 
 A educação é um conceito bastante amplo e complexo, normalmente associado 

aos espaços de transmissão de aprendizagens (escola), mas por se tratar de um conceito 
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tão abrangente hoje utilizam-se adjetivos que possam caracteriza-la de uma forma mais 

detalhada. 

 A forma de educação mais conhecida e para muitos a única verdadeiramente 

reconhecida é a educação formal, que segundo Gadotti (2005:2), define-se por ter 

“objetivos claros e específicos e é representada principalmente pelas escolas e 

universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, 

com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos 

fiscalizadores dos ministérios da educação”. 

 A educação formal é portanto aquela que tem reconhecimento oficial e que é 

oferecida pelas instituições destinadas às aprendizagens, as escolas, cujos cursos são 

reconhecidos e resultam na obtenção de um grau ou diploma. No caso Português, a 

educação formal é regulada pelo Ministério da Educação, tem uma hierarquia e 

objetivos bem definidos, sendo obrigatória até um determinado grau de ensino.  

 Torres e Palhares (2008:101-102) dão um importante contributo para esta 

discussão afirmando que a escola é ao mesmo tempo um local de educação formal e de 

educação não formal e informal, dando este exemplo: “Suponhamos uma determinada 

situação escolar, no contexto da sala de aula, onde se confrontam simultaneamente o 

currículo oficial, o estatuto formal do professor e as disposições normativas-legais, por 

um lado, e o modo como são geridas as interacções entre professor e alunos, o modo 

como está organizado o espaço, o modo como se processa a aprendizagem, por outro 

lado. Inserindo-se a escola num modo predominantemente formal, torna-se evidente que 

as suas actividades recobrem uma série de características que ultrapassam largamente o 

cânone burocrático-formal do currículo, sendo previsível a construção de um percurso 

paralelo de aprendizagens proporcionadas por vivências e experiências de tipo não-

formal e informal ocorridas no quotidiano da organização escolar”. 

 Já a educação não formal, conceito que ganha cada vez mais espaço no âmbito 

da educação, começou a ganhar maior destaque na década de 70 com a crise da escola e 

Gadotti (2005:2) define-a como sendo “mais difusa, menos hierárquica e menos 

burocrática. Os programas de educação não-formal não precisam necessariamente 

seguir um sistema sequencial e hierárquico de progressão. Podem ter duração variável, e 

podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem”. 

La Belle (1982:161) define educação não-formal como “toda a atividade 

educacional organizada, sistemática, executada fora do quadro do sistema formal para 

oferecer tipos selecionados de ensino a determinados subgrupos da população”.  
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Gadotti (2005:2) acrescenta ainda que a educação não formal pode ser oferecida 

pelas “organizações não-governamentais, as igrejas, os sindicatos, os partidos, os mídia, 

as associações de bairros, etc”, mostrando que a educação não formal está presente nos 

mais variados locais, ao contrário da educação formal que se encontra cingida aos locais 

habituais associados às aprendizagens, levando a que defenda que “uma das 

características da educação não-formal é sua flexibilidade tanto em relação ao tempo 

quanto em relação à criação e recriação dos seus múltiplos espaços”, sendo portanto um 

tipo de educação que não tem um tempo nem um lugar para acontecer.  

Estas afirmações de Gadotti leva-nos a perceber o caminho estreito que separa a 

educação não formal da educação informal, podíamos arriscar afirmar que estes 

conceitos são variadas vezes utilizados como sinónimos na literatura e aquilo que 

Gadotti define estará para outros autores mais próximo da educação informal do que da 

educação não formal como o autor a retrata. 

A educação não formal faz-nos trazer novamente para a discussão o conceito de 

aprendizagem ao longo da vida, pois é desta forma que esta tem sido divulgada pelo 

mundo nos últimos tempos. Mas também não podemos dissociar o conceito de 

sociedade da informação também já discutido, porque as tecnologias da informação 

proporcionam-nos diversas oportunidades de aprendizagem em diversos espaços, sendo 

portanto uma importante impulsionadora da educação não formal. 

Falta ainda escrutinar o conceito de educação informal que é também trazido a 

debate por alguns autores, sendo variadas vezes confundido com o de educação não 

formal. Neste tipo de educação não há horários, certificados, nem lugar para adquirir 

aprendizagens. As aprendizagens ocorrem naturalmente nos mais variados tempos e 

espaços e na maioria das vezes os indivíduos nem têm consciência de que aprendizagem 

está efetivamente a acontecer, não é organizada nem sistemática. 

A educação informal é a mais velha das educações, existiu desde sempre e há-de 

existir para sempre, porque os indivíduos adquirem conhecimentos, habilidades e 

comportamentos todos os dias, nas suas relações uns com os outros e na relação com o 

meio onde se inserem. Gaspar (2002) utiliza uma expressão que parece retratar 

plenamente este tipo de educação que é “ a escola da vida”, dizendo que dá origem a 

conceitos espontâneos.  

Rogers (2010:1) fala-nos em aprendizagem informal e define-a como “o 

processo de aprendizagem ao longo da vida pelo qual qualquer pessoa adquire e 

acumula conhecimentos, competências, atitudes e perspectivas a partir das experiências 
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quotidianas e da exposição ao seu meio, em casa, no trabalho, nos tempos livres, com 

base no exemplo e nas atitudes de familiares e amigos, em viagens, lendo jornais e 

livros ou ouvindo rádio, vendo filmes e televisão”. O autor prefere utilizar o conceito de 

aprendizagem informal e não educação informal por se tratar de uma aprendizagem ao 

longo de toda a vida que não é organizada. 

É uma aprendizagem acessível a todos e que muitas vezes é chamada de 

“aprendizagem experiencial”, Rogers (2005), porque se baseia nas experiências 

quotidianas.  

Aquilo que podemos concluir é que a educação formal é no âmbito da educação 

o conceito mais consensual entre os autores, aquele que parece estar mais bem definido 

na literatura e o tipo de educação que ainda hoje se previligia, tal como referem Torres e 

Palhares (2008:101) “a forma escolar continuou, todavia, a exercer a sua hegemonia no 

processo global da educação”. Já os conceitos de educação não formal e educação 

informal por serem muito semelhantes e muitas vezes utilizados como sinónimos, 

originam mais discussão e são alvo de um maior debate no âmbito da educação. 

No entanto, podemos declarar que todos estes tipos de educação estão presentes 

na vida dos indivíduos, embora com intensidades distintas e reforçam-se mutuamente. 

 

2.6 Formação em Contexto de Trabalho 
 

Hoje e cada vez mais as instituições escolares encontram-se em contato com a 

comunidade em geral e com as entidades empregadoras em particular, os estágios são 

cada vez mais frequentes nos mais variados níveis de ensino e fazem parte curricular de 

vários cursos. 

Vigora atualmente a ideia de que a escola não deve estar fechada em si mesma e 

deve preparar os seus alunos para o exigente mercado de trabalho. Aliada à parte teórica 

que é transmitida nas instituições escolares valoriza-se a prática e a aplicação dessa 

mesma teoria em contexto de trabalho. A experiência em contexto profissional permite 

adquirir conhecimentos e experiências que complementam aquilo que é adquirido nas 

escolas e cria por isso indivíduos mais preparados para inserir no mercado de trabalho.  

Surge desta forma o conceito de “formação em contexto de trabalho”que Silva 

(2002: 1) diz que “pressupõe o estabelecimento de uma cooperação formativa entre as 

escolas e as empresas/instituições que reúnam as condições necessárias à viabilização 
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de experiências de prática profissional, demonstrando, com este facto, o seu carácter de 

organizações qualificantes”. 

De uma forma sucinta, a formação em contexto de trabalho é uma forma de 

conciliar os ensinamentos académicos com a prática em contextos reais de trabalho, 

onde também ocorrem aprendizagens significativas, conceito utilizado por Ausubel 

(1963) e que o define como um mecanismo que adquire e armazena ideias e 

informações sobre um determinada campo de conhecimento. Moreira (2011:26) discute 

a aprendizagem significativa segundo Ausubel e define-a como o “processo através do 

qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não 

arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz”. A não 

arbitrariedade e a substantividade são para Ausubel (1963) duas características das 

aprendizagens significativas, querendo dizer com o primeiro que as aprendizagens 

adquiridas se relacionam com os conhecimentos prévios e com o segundo que as 

aprendizagens incorporadas são as substâncias e não as palavras, assim o mesmo 

conhecimento pode ser representado por diversos símbolos.  

Sobretudo num contexto de grande concorrência no mercado de trabalho em que 

a experiência é um dos fatores determinantes no acesso a um posto de trabalho, faz todo 

o sentido que sejam cada vez mais os cursos superiores a optar por ter uma parte 

curricular que inclui um estágio e que possibilita um contacto direto com um possível 

contexto de trabalho, contribuindo não só para aplicar os conhecimentos adquiridos, 

como para conhecer a realidade do posto de trabalho e como pode até resultar numa 

oportunidade de emprego. Silva (2002) afirma que cursos que incluem a componente de 

formação em contexto de trabalho impõem que as escolas partilhem a responsabilidade 

formativa que tem com outros agentes, que podem ser empresas ou instituições que 

sejam capazes de resultar em aprendizagens práticas que as escolas não conseguem 

proporcionar. Silva (2002:3) acrescenta ainda que este relacionamento entre escolas e o 

contexto de trabalho é “capaz de influenciar de forma decisiva e positiva a qualificação 

profissional obtida”. 

Torres e Palhares (2008:102) falam na abundância de aprendizagens obtidas no 

local de trabalho “a empresa uma instituição de carácter formal, tende a propiciar aos 

seus actores uma multiplicidade de experiências de aprendizagem que tanto pode 

ancorar na prática quotidiana do trabalho, portanto de um modo informal, como pode 

resultar da adesão e/ou imposição a programas de formação visando, sobretudo, a 
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melhoria do processo produtivo. Neste caso, o dia-a-dia da empresa é fértil em 

solicitações educativas de cariz não-formal, interna ou externamente promovidas”. 

Normalmente esta colaboração entre escolas e as empresas/instituições 

traduzem-se naquilo a que recorrentemente chamamos de estágios que acontecem tal 

como diz Silva (2002:4) “normalmente no final de um ano letivo ou curso, com duração 

limitada, assumindo a empresa, essencialmente, o papel de "hospedeira" e a escola o de 

supervisora do processo”.  

A empresa acolhe o estagiário e propõem-se a fornecer todas as ferramentas 

necessárias para a sua aprendizagem e a escola garante que este processo ocorre de 

forma conveniente e que as funções desempenhadas pelo estagiário estão de acordo com 

a sua formação académica.   

Os estágios quando são realizados de forma adequada com o devido 

acompanhamento, quer pelo acompanhante da instituição acolhedora, quer pelo 

acompanhante da instituição escolar, são uma oportunidade de aprendizagem e de 

acesso ao mercado de trabalho muito importantes para o aluno estagiário. Para além de 

todas as aprendizagens do ponto de vista académico e profissional que vai desenvolver, 

os estágios proporcionam o desenvolvimento de competências pessoais importantes, tais 

como, a responsabilidade, o trabalho em equipa, a organização do trabalho e a gestão do 

tempo, a comunicação, a autonomia e o relacionamento interpessoal.  

Contudo, é certo que nem sempre os estágios decorrem da forma mais 

conveniente, por vezes existem divergências entre os propósitos atribuídos ao estágio 

por parte da entidade acolhedora, o estagiário e a instituição escolar e desta forma a 

experiência acaba por ficar aquém do expectável. O problema mais comum encontrado 

nestes processos são o facto de a instituição/empresa não se focar na articulação das 

aprendizagens obtidas nas escolas com as tarefas no contexto de trabalho e dão uma 

maior importância às suas carências, algo que Billet (1998:387) constatou ao concluir 

que “as empresas dão muito maior ênfase às suas necessidades imediatas e específicas”. 

Onstenk (1991:1-2) diz que a aprendizagem no local de trabalho “não é uma 

aprendizagem desprovida de estrutura. Esta não só se adquire num ambiente 

pedagógico, mas também em circunstâncias reais de trabalho, enquanto ambiente de 

aprendizagem, cuja estruturação assenta nas características e na estrutura da prática 

laboral em que a aprendizagem tem lugar”. As tarefas e a organização do trabalho são o 

ambiente da aprendizagem em que os trabalhadores adquirem conhecimentos da prática 
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laboral, o próprio trabalho é considerado uma aprendizagem que se obtém através da 

execução de várias ações. 

Matthews (1999) afirma que as aprendizagens no local de trabalho abrangem a 

aprendizagem formal e informal, ou seja, incluem as aprendizagens adquiridas para 

realização das tarefas inerentes à função desempenhada, que pode incluir formação, mas 

também os significados, os comportamentos e as relações ocorridas no contexto de 

trabalho.  

 Esta aprendizagem adquirida em contexto de trabalho é naturalmente 

influenciada pela instituição/empresa recetora do estágio e condicionada pelo seu 

contexto, pela sua forma de organização e de trabalho e também pela sua cultura que 

terão também forte impacto na experiência vivenciada. Torres e Palhares (2008: 104) 

falam da forma como a cultura organizacional se instala nos indivíduos afirmando “a 

cultura das organizações desenvolve-se e sedimenta-se no tempo, através das 

metamorfoses quotidianas operadas pelos actores em relação a um conjunto de 

condicionamentos internos e externos aos seus contextos organizacionais. Destas 

reacções (colectivas ou sectoriais) aos constrangimentos estruturais nascem e instalam-

se progressivamente os costumes, os hábitos, as rotinas, os rituais, enraizando-se e 

difundindo-se ao todo organizacional”. 

Butler & Brooker (1998:80) referem que “todos os contextos favorecem certas 

aprendizagens e excluem outras”, defendendo desta forma um complemento entre as 

duas aprendizagens que temos vindo a discutir, a aprendizagem em contexto de trabalho 

e a aprendizagem académica para uma formação mais completa do indivíduo. 
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3. Enquadramento Metodológico  
 

Neste ponto torna-se imperativo definir e fundamentar o caminho metodológico, 

nomeadamente os métodos de investigação, as técnicas de recolha e tratamento da 

informação, levadas a cabo na investigação de forma a recolher os dados pretendidos.  

Albarello et al. (1997:50) refere que “qualquer metodologia deve ser escolhida 

em função dos objetivos de investigação, em função do tipo de resultados esperados, do 

tipo de análise que desejamos efetuar”.  

No entanto, importa ressaltar que este trabalho é um relatório de estágio, com 

uma componente de intervenção em contexto real de trabalho, não tendo por isso um 

processo de investigação muito acentuado, possuindo apenas a recolha de algumas 

informações consideradas pertinentes para um melhor aprofundamento do tema em 

questão. 

 

3.1 Paradigma Qualitativo  
 

O trabalho de investigação desenvolvido centrou-se numa abordagem 

qualitativa, assente no paradigma construtivista. O paradigma significa um 

compromisso do investigador com um quadro teórico e metodológico preciso e uma 

partilha de experiências e concordância quanto à natureza da investigação (Pacheco, 

1993). 

De uma forma particular, o paradigma construtivista ou qualitativo, tem uma 

ontologia relativista (múltiplas realidades), uma epistemologia subjetiva (investigador e 

sujeito criam conhecimento) e um conjunto de procedimentos metodológicos (Denzin & 

Lincoln, 1994). Guba (1990:17) considera o paradigma interpretativo como, “um 

conjunto de crenças que orientam a acão”. É uma abordagem que tem como principais 

critérios: a fidelidade, a credibilidade, a transferibilidade e ainda a confirmabilidade 

(Denzin e Lincoln, 1994). 

Para Coutinho (2005) tem como pressupostos básicos a compreensão, o 

significado e a acção, porque se a ação humana é intencional deve interpretar-se e 

compreender os seus significados num determinado contexto social. E Mertens 

(1998:11) diz-nos que a prespetiva construtivista pretende “compreender o mundo 

complexo do vivido desde o ponto de vista de quem vive”.  
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 Na realidade o objetivo desta investigação passa por uma interpretação 

aprofundada do Cheque Formação, que tenta compreender a medida do ponto de vista 

de quem trabalha com ela de perto e de quem usufrui dela, apresentando-se por isso, a 

prespetiva construtivista, o caminho metodológico mais lógico a seguir nesta 

investigação.    

 

3.2 Método de Investigação 
 
 No que diz respeito ao método prosseguido, tendo em conta os objetivos 

pretendidos, centramo-nos no estudo de caso, por ser uma abordagem de investigação 

que se adequa sobretudo quando o objetivo é compreender, escrever ou explorar certos 

acontecimentos. 

O estudo de caso é um dos métodos mais utilizados na investigação qualitativa e 

para Ponte (2006:2) “é uma investigação que se assume como particularística, isto é, 

que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspetos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenómeno de interesse”. Esta definição dada por Ponte (2006) mostra claramente a 

adequação do estudo de caso a este trabalho, porque o objetivo passa por explorar uma 

medida de formação ao detalhe, nomeadamente as candidaturas apresentadas e os 

resultados obtidos. 

Também Bogdan e Biklen (1992), destacam o detalhe do estudo de caso 

afirmando que consiste num exame detalhado de uma situação, sujeito ou 

acontecimento. Já Guba e Lincoln (1994) consideram o estudo de caso como uma 

metodologia válida capaz de produzir importantes informações sobre a realidade que se 

está a estudar.  

Um caso para diversos autores pode ser algo bem definido como um indivíduo, 

um grupo, uma instituição ou algo menos definido como decisões, mudanças ou 

programas (Yin, 1993). Stake (2007:18) tenta definir aquilo que é considerado um caso 

e afirma “o caso é uma coisa específica, uma coisa complexa e em funcionamento” e 

acrescentando que no caso da educação os casos de interesse são “as pessoas e os 

programas”. Tendo em conta estes pressupostos, foi eleita para estudo de caso neste 

relatório de estágio uma medida política, o cheque-formação, considerando na sua 

dimensão formal (legislação), na sua operacionalização (estatísticas nacionais) e na sua 
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contextualização local (análise dos processos de candidatura submetidos pela Open 

Space). 

Quanto aos grandes objetivos do método de estudo de caso Guba e Lincoln 

(1994) dizem que é relatar os factos, descrever situações, criar conhecimento sobre o 

fenómeno estudado. Para Ponte (1994) o grande objetivo é descrever e analisar e 

Merriam (1998) acrescenta que tem também o objetivo de avaliar. 

 

3.3 Técnicas de Investigação  

 
Neste trabalho foram consideradas como técnicas a pesquisa bibliográfica, a 

análise documental, o inquérito por entrevista e a observação não participante. 

Uma abordagem multi-metodológica, ou seja, a utilização de várias técnicas de 

recolha de dados na mesma investigação, apresenta várias vantagens, nomeadamente o 

permitir utilizar diversas fontes de evidência, trazendo resultados mais amplos e 

aprofundados.  

A pesquisa bibliográfica é uma técnica de recolha de informação presente em 

todos os trabalhos de pesquisa científica e que neste caso concreto ocorreu ao longo de 

todo o estágio e do respetivo relatório, tendo sido mais intensa na sua fase inicial, 

momento em que foi necessário explorar a temática abordada, identificar e analisar os 

diversos referenciais teóricos sobre a área de intervenção, reunindo várias teorias de 

autores de referência sobre a educação e a formação e outras temáticas relacionadas. No 

entanto, a pesquisa bibliográfica esteve sempre presente e foi uma constante em todos 

os momentos do processo, ajudando a criar uma linha de pensamento que norteará a 

investigação até ao fim. Esta forma de recolha de informação, a pesquisa bibliográfica 

foi obtida por fontes distintas, nomeadamente, livros, documentos electrónicos e artigos 

publicados.  

Quanto à análise documental, esta distingue-se da anterior porque os materiais 

ainda não foram tratados, consiste na análise dos documentos com uma finalidade 

específica, permitindo um complemento às restantes informações obtidas pelo uso de 

outras técnicas e Albarello et al. (1997:30) definem a análise documental como “um 

método de recolha e verificação de dados: visa o acesso às fontes pertinentes, escritas 

ou não”.  
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Quivy e Campenhoudt (1995:226) defendem que o investigador acede a 

documentos por duas razões distintas “ou tenciona estudá-los por si próprios (…), ou 

espera encontrar neles informações úteis para estudar outro objeto” e segundo os autores 

podem ser variadas as fontes, tal como aconteceu neste trabalho, “pode tratar-se de 

documentos manuscritos, impressos ou audiovisuais, oficiais ou privados, pessoais ou 

provenientes de um organismo, contento colunas de números ou textos”.  

Quanto às vantagens apresentadas por esta técnica Quivy e Campenhoudt (1995) 

destacam a economia de tempo e dinheiro, visto que não é necessário estar a recolher 

dados, é apenas necessário analisá-los e ainda a valorização dada aos documentos que 

ajudarão na pesquisa e que já existem. Como desvantagens os autores apresentam a 

dificuldade sentida muitas vezes no acesso aos documentos ou na obtenção da 

autorização de divulgação dos dados, limitação que não foi sentida no caso concreto 

desta pesquisa, pois foi fácil o acesso aos documentos considerados pertinentes.  

Neste trabalho em particular a análise baseou-se em documentos escritos, 

registos da instituição de estágio, relacionados com a sua história, dados sobre os 

trabalhadores, dossiês técnico-pedagógicos de várias ações e, sobretudo, as candidaturas 

realizadas ao Cheque-Formação, assim como todos os documentos relacionados com as 

entidades empregadoras e os respetivos trabalhadores candidatos, ainda, a base de dados 

criada para controlo das candidaturas e outros documentos que se tornaram relevantes 

para o desenrolar deste trabalho.  

A entrevista, uma das técnicas mais utilizadas nos trabalhos científicos foi 

também utilizada como técnica nesta pesquisa porque permite obter um grande volume 

de informação, embora com uma dimensão diferente da inicialmente prevista.  

Ribeiro (2008:141) define a entrevista como “ a técnica mais pertinente quando 

o pesquisador quer obter informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer 

sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento”. 

Já Bodgan e Biklen (1988:134) afirmam que a “entrevista permite ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspetos do mundo”. Gil (1999) chega mesmo a constatar que a entrevista é a 

mais flexível de todas as técnicas de recolha de dados de que dispõem as ciências 

sociais. De uma forma simplista, a entrevista tratar-se de uma técnica que permite 

recolher informações válidas com vista nos objetivos pretendidos com base em 

conversas.  
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Neste trabalho e face aos objetivos que se pretendem alcançar optou-se por uma 

entrevista focalizada, com um guião adaptável que permite um ajustamento ao 

entrevistado e ao decorrer da conversa.  

Inicialmente estavam previstas quatro entrevistas, no entanto, devido ao atraso 

nos resultados das candidaturas e à indisponibilidade dos entrevistados, foi apenas 

possível a realização de uma entrevista à responsável de uma empresa de formação. 

 Por fim, outra das técnicas utilizadas foi a observação participante, realizada ao 

longo de todo o processo de intervenção, com o principal objetivo de perceber e analisar 

as dinâmicas ocorridas na instituição acolhedora de estágio. 

 A observação participante valoriza a interação e consiste na integração do 

pesquisador no contexto que pretende observar, fazendo parte das suas rotinas e 

interagindo com os sujeitos e para Gil (1999:113) “consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”. Para 

Ludke & André (1986:45) “ a observação permite que o observador chegue mais perto 

da perspectiva dos sujeitos e revela-se de uma extrema utilidade na descoberta de 

aspectos novos de um problema”. 

 Normalmente a observação é utilizada como um complemento a outras técnicas 

e foi esse o caso neste processo. 
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4. O Cheque- Formação e o seu Enquadramento 
 
É neste capítulo que a medida Cheque-Formação será tratada com mais pormenor, 

para além do seu enquadramento na política educativa portuguesa, nomeadamente no 

Programa Portugal 2020, serão apresentadas as candidaturas efetuadas detalhadamente, 

assim como será estudada a dimensão que esta medida teve em Portugal e o público a 

que chegou.  

 

4.1 O “advento” do Cheque 

 
 O surgimento da medida “Cheque-Formação” faz-nos refletir sobre a 

responsabilidade que é colocada no indivíduo sobre a sua própria formação e, até indo 

mais longe, sobre o seu percurso profissional, mostrando-nos que o Estado cria o acesso 

à formação, mas é o próprio indivíduo que a deve procurar e fazer o uso que lhe parecer 

mais conveniente do apoio concedido. 

Nos dias que correm é comum utilizar-se o conceito de cheque associado à ideia 

de “voucher” e aplicado aos mais variados âmbitos, acarretando consigo a 

responsabilização pessoal, criando as oportunidades, mas dando a liberdade de escolha a 

todos os indivíduos. São exemplo disso os Cheques-Dentista, inseridos no Programa 

Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO) do Ministério da Saúde e que permite 

que o beneficiário o utilize no médico dentista que entender. Ou até mesmo os Cheques-

Prenda que retiram a responsabilidade de escolher o presente a quem está oferecer, para 

dar essa possibilidade a quem o vai receber. 

Alguns destes cheques resultantes de medidas políticas colocam todo o enfoque 

no indivíduo e na sua liberdade de escolha, retirando a responsabilidade às instituições e 

ao próprio poder político de decidir sobre o futuro de cada um. 

Esta particularidade do Cheque-Formação é destacada durante a entrevista 

realizada à responsável da entidade formadora que nos diz “acaba por ser uma formação 

financiada, mas de uma forma diferente da forma que tem surgido anteriormente” e 

reforça esta ideia da responsabilização dizendo que “o Cheque-Formação é uma 

candidatura que quer a própria entidade quer o indivíduo em particular pode fazer e que 

lhe permite ter digamos um “plafond”, uma verba para… que é totalmente diferente, 

depois a pessoa opta por fazer a formação que pretende com esse cheque, com esse 



36 
 

montante, é nesse aspeto que difere, no fundo acaba por ser um cheque em branco para 

formação que ele pode usufruir como entender”. 

Esta “era” do cheque, se assim lhe podemos chamar vem de encontro com as 

ideias neoliberais que ganham cada vez mais espaço nas nossas sociedades, defendendo 

a pouca intervenção do Estado na economia e colocando a tónica nas liberdades 

individuais. O neoliberalismo inicialmente expandido nos países capitalistas foi-se 

espalhando por toda a parte e segundo Anderson (1995) estas ideias vão muito para 

além dos aspetos económicos, mas também em termos políticos e ideológicos. O 

neoliberalismo opõem-se à intervenção do estado e ao estado do bem-estar que fez parte 

de alguns países, sobretudo após a 1ªgrande guerra. Um dos seus principais mentores 

Hayek (1990) contesta o estado providência admitindo que esta forma de organização 

rejeita a iniciativa individual, da qual a sociedade necessita. Pires e Reis (1999) vêm 

corroborar a ideia anteriormente defendida dizendo que esta alternativa ao Estado 

Providência deve ser vista principalmente como um descomprometimento com as 

políticas públicas, económicas e sociais.  

Tudo isto são claros sinais da construção de sociedades cada vez mais 

individualistas, privilegiando e pensando sempre mais no indivíduo do que no colectivo, 

estando certos que nesta questão do Cheque-Formação estará subjacente a ideia de 

responsabilizar cada indivíduo pelo seu próprio trajeto profissional e pelo seu estado de 

desemprego, no caso dos que se encontram desempregados, deixando o estado de ter 

essa responsabilidade. 

Esta primazia pelo indivíduo pode levar-nos a uma análise mais profunda 

entrando no campo da Sociologia que durante muito tempo se debruçou apenas na 

sociedade, mas o individualismo que se foi espalhando fez com que sociólogos 

começassem a olhar para o indivíduo, podendo falar-se em Sociologia do Indivíduo ou 

do sujeito. Gaulejac (2007), afirma que o homem não pode ser considerado apenas 

como alguém sujeito às determinações da sociedade, mas como um ator, capaz de 

intervir e contribuir para a sociedade da qual ele pertence. 

Foucault e mais recentemente Touraine realçam o papel do sujeito no interior 

das sociedades que se tem modificado devido a transformações sociais e culturais. 

Furlin (2012:275) aborda as teorias de Foucault e de Touraine e diz-nos que “hoje as 

instituições sociais e políticas já não exercem mais total influência na formação dos 

indivíduos”, o que comprova a ideia explorada anteriormente e mostrando-nos que a 
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medida Cheque-Formação é um claro exemplo do afastamento das instituições políticas 

das decisões formativas dos indivíduos.  

 

4.2 Legislação sobre a Formação Profissional 
 

O Código do Trabalho no nº2 do art. 131º diz que todos os trabalhadores têm 

direito a 35h anuais de formação e no caso de se tratar de um trabalhador com um 

contrato de três ou mais meses tem direito a formação proporcional à duração do 

contrato. Fazem parte destas horas de formação aquelas dispensadas aos trabalhadores 

com estatuto trabalhador-estudante para frequentarem as aulas e para as provas de 

avaliação.  

Já o nº1 e 5 do art. 131º do Código do Trabalho apresenta-nos as obrigações que 

o empregador tem em relação à formação. A entidade empregadora deve assegurar que 

os seus trabalhadores têm acesso à formação através de ações que eles próprios 

desenvolvam com recurso a entidades reconhecidas para o efeito, podendo ser entidades 

formadoras certificadas ou um estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério 

da Educação, ou então ceder tempo de trabalho para que o trabalhador possa aceder a 

formação por iniciativa própria.  

As entidades empregadoras devem ter um plano de formação onde a organizam, 

que deve ser do conhecimento dos trabalhadores e esta deve abranger por ano pelo 

menos 10% dos trabalhadores e depois de ministrada deve ser valorizada por parte da 

entidade empregadora.  

O art. 133º dá-nos a conhecer o conteúdo da formação que em princípio resultará 

de um acordo entre empregado e entidade empregadora; no caso de não haver acordo, 

esta deve ser decidida pelo empregador mas deverá sempre estar relacionada com a sua 

atividade profissional.  

Para terminar o art. 134º informa-nos que no caso de um trabalhador cessar o 

Contrato de Trabalho e não tendo usufruído das horas anuais de formação, este deve 

receber a retribuição correspondente ao número mínimo de horas de formação anual. 

A lei nº105/2009, de 14 de Setembro, que regulamenta questões relacionadas 

com o Código do Trabalho, no capítulo IV, dedicado à formação profissional, reforça o 

já referido anteriormente, informando-nos que o empregador deve realizar o diagnóstico 

de necessidades de formação e o plano formativo, dando-o a conhecer aos trabalhadores 

envolvidos. Já aos trabalhadores cabe, no prazo de 15 dias, aprovar ou não esse 
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diagnóstico e o plano apresentado. O plano de formação deve conter para além das 

ações de formação, a data e o local onde se vão realizar, assim como os objetivos e as 

entidades formadoras envolvidas. No caso de ser o trabalhador a recusar a formação 

proporcionada pela entidade empregadora, o caso deve ser analisado mas pode ter 

consequências disciplinares. 

Tendo em conta o anteriormente descrito e o que consta no Código do Trabalho, 

constitui contra-ordenação grave não realizar o plano de formação ou não permitir a 

consulta deste, não assegurar formação a pelo menos 10% dos trabalhadores ou não 

conceder o número de horas de formação anuais aos trabalhadores.  

Esta obrigatoriedade de formação constante no Código do Trabalho, e prevista 

no Contrato Coletivo de Trabalho, traz anualmente elevados custos às entidades 

empregadoras. No entanto, com o surgimento do Cheque-Formação estes custos podem 

ser reduzidos substancialmente e isto foi um dos principais motivos através dos quais as 

empresas de formação conseguiram levar esta medida às empresas e instituições, tal 

como nos diz a responsável da empresa de formação na entrevista: “todas as entidades 

são obrigadas a dar as 35h de formação aos seus colaboradores por ano, por isso a 

divulgação foi muito baseada nisso, que é permitir ou dar a conhecer às entidades que 

poderiam estar a dar a formação obrigatória aos seus colaboradores por um custo muito 

inferior, só teriam de suportar 10% da formação”, acrescentando ainda um dado 

importante que mostra uma das particularidades do Cheque-Formação, “não há uma 

outra medida pelo menos até à data que permita financiar formação obrigatória”. 

 

4.3 Política Educativa em Portugal   

 Em Portugal, na área da formação profissional o Estado atua quer na oferta 

formativa quer na sua regulação e no seu financiamento através do Instituto do Emprego 

e Formação Profissional (IEFP), organismo que através das suas delegações regionais 

põe em prática as políticas de emprego e faz com que estas cheguem a todos os 

cidadãos.  

 O Cheque-Formação surge pelas mãos do XIX Governo Constitucional, um 

governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho e com Pedro Mota Soares 

como ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e por isso um dos 

principais responsáveis por esta medida. Portugal apresenta neste período dificuldades 
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económicas e financeiras, estando por isso a usufruir de assistência financeira prestada 

pela Troika e que resultou em diversas medidas de austeridade. 

No entanto, a medida acaba por avançar e obter resultados com o XXI Governo 

de Portugal, que surge de um acordo parlamentar entre o Partido Socialista (PS), o 

Bloco de Esquerda (BE), Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista- Os 

verdes depois de aprovarem uma moção de censura do programa do XX governo. 

 O governo liderado por António Costa segue as preocupações do anterior 

governo e no seu programa de Governo, no capítulo IV intitulado “ Prioridade às 

pessoas” dá enfoque ao investimento na educação de adultos e na formação ao longo da 

vida, admitindo que a população ativa portuguesa tem ainda um grande problema de 

baixa escolaridade, não sendo apenas prioritário combater o insucesso escolar jovem 

como também aumentar as qualificações da população mais velha. São nos dados a 

conhecer números que retratam o cenário das qualificações em Portugal: “62% dos 

adultos entre os 25-64 anos não completaram o ensino secundário” (programa de 

governo, p.112); e ainda a elevada taxa de desemprego da população ativa, cujas 

qualificações estão muitas vezes desadequadas em relação às necessidades do mercado.  

Este XXI Governo pretende criar um programa de educação e formação de 

adultos que tem como objetivo tornar a aprendizagem ao longo da vida numa realidade 

na próxima década. Estas medidas serão colocadas em prática através de uma rede 

nacional de centros de educação e formação de adultos que orientem e respondam às 

necessidades educacionais e formativas da população ativa.  

O orçamento de estado de 2016 aprovado pelo governo acima referido, que 

planeia as finanças públicas fazendo uma previsão das receitas e fixando as despesas 

públicas para o ano seguinte, tem como principal propósito (p.139) “fazer de Portugal 

um país de ciência, de cultura e de conhecimento”, mostrando que o investimento em 

educação é uma prioridade e o objetivo é elevar a qualificação da população e poder 

igualar os países mais desenvolvidos da Europa. E tem dois pilares fundamentais 

contemplados: “Modernizar, qualificar e diversificar o Ensino Superior” e “Reforçar o 

investimento em Ciência e Tecnologia, democratizando a Inovação”.  

Em relação à despesa destinada ao Programa da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior o orçamento de 2016 (p.140) contempla o montante de 2.254 milhões de euros, 

mais 3,6% do montante de 2015. 

Podemos aferir que tanto o programa do XXI governo como o orçamento de 

estado aprovado para 2016 têm uma crescente preocupação no investimento em 
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educação e formação, mais precisamente objetivos que passam por reduzir o abandono 

escolar precoce, aumentar a escolaridade da população ativa e ampliar o número de 

licenciados tendo em vista a empregabilidade dos cidadãos em idade ativa. 

Apesar desta preocupação em educação e formação estar no centro da esfera 

política e ser alvo dos constantes discursos do governo, a realidade é que nem sempre as 

medidas lançadas cumprem as metas e os objetivos previstos, variadas vezes por 

motivos financeiros, mas também porque a operacionalização de certas medidas não 

acontece como planeado e não chegam ao público a que se destinam da forma como 

deveriam. Não basta lançar as medidas nem trazer para debate a sua importância, é 

necessário que sejam viáveis, que cheguem às pessoas e que realmente contribuam para 

a qualificação da população. 

 

4.3.1 Portugal 2020  

 O Portugal 2020 surge no seguimento desta crescente preocupação com a 

educação e formação em Portugal e emerge de um acordo de parceria entre Portugal e a 

Comissão Europeia num contexto de desequilíbrios externos, desemprego e exclusão 

social, desafios colocados pela nova evolução demográfica, assimetrias regionais e 

restrições devido às contas públicas.  

O Portugal 2020 segue os mesmos propósitos que a estratégia Europa 2020, 

nomeadamente, o crescimento inteligente, o crescimento sustentável e o crescimento 

inclusivo que promove o emprego, a inclusão social e o combate à pobreza, pretende um 

investimento no ensino e uma promoção da aprendizagem ao longo da vida, onde está 

inserida a preocupação com a formação e a educação. 

Segundo informações disponibilizadas pelo site do Portugal 2020, este vigorará 

entre 2014 e 2020 com a atuação de cinco fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, o FEDER, o Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP. Traduzindo os 

objetivos do Portugal 2020 em metas, pretende-se chegar entre 2,7% e 3,3% em 

investimento em I&D no PIB. No âmbito da educação as metas são ambiciosas, 

esperando-se reduzir a taxa de abandono escolar precoce para 10%, e subir para 40% a 

percentagem de diplomados entre os 30 e os 34 anos.  

 O Portugal 2020 opera em três regiões distintas de Portugal organizadas segundo 

o nível de desenvolvimento, sendo que temos as regiões menos desenvolvidas (Norte, 
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Centro, Alentejo e Açores), as regiões em transição (Algarve) e as regiões mais 

desenvolvidas (Lisboa e Madeira) 

Segundo o site do Portugal 2020, em termos temáticos este está dividido em 

quatro domínios, sendo eles: a competitividade e internacionalização, inclusão social e 

emprego, capital humano e sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. 

A medida Cheque-Formação surge no âmbito do Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego (POISE) e pretende um combate à pobreza, ao desemprego e às 

baixas qualificações da população desempregada através do aumento da 

empregabilidade, ajustamento das políticas de emprego às necessidades de cada 

indivíduo e às particularidades de cada região e ainda um combate à discriminação 

baseada no sexo, na etnia, religião e idade. Em termos específicos pretende-se: um 

aumento da oferta de serviços sociais e de saúde, promover a igualdade de 

oportunidades e destruição de preconceitos, potenciar o emprego sobretudo dos mais 

vulneráveis através do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e 

ainda a promoção da inovação e do empreendedorismo.   

A União Europeia intervém nos mais variados setores dos países seus 

pertencentes e a educação não é exceção, tentanto incutir objetivos comuns e boas 

práticas. No caso das qualificações e como já referido anteriormente Portugal apresenta-

se com níveis inferiores à média europeia e deve por isso melhorar essa situação. 

A União Europeia com o lançamento de medidas, como o Portugal 2020, reforça 

a dimensão europeia, incentiva a mobilidade e sobretudo apoia os Estados-Membros a 

atingir as metas propostas porque acredita-se que a educação e a formação têm sem 

dúvida alguma um papel fundamental na economia baseada no conhecimento, pois 

contribui para pessoas qualificadas que se espera que ajudem no crescimento do seu 

país.  

 

4.4 Medidas de Formação 

Nos dias que correm vivemos num período de grande incerteza em relação ao 

mundo do trabalho. Hoje vínculos laborais duradoiros já não são uma certeza e um 

diploma do ensino superior não significa que se tenha um acesso fácil e rápido ao 

mercado de trabalho. Como consequência a concorrência nos empregos aumentou 

consideravelmente, exigindo que os indivíduos façam esforços redobrados para 
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conseguir uma boa oportunidade e é neste contexto que a formação surge como uma das 

principais soluções.  

As empresas de formação proliferam-se e as formações oferecidas são dos mais 

variados âmbitos, o que permite que o potencial formando tenha um enorme leque de 

escolha e que possa frequentar uma formação que corresponda exatamente à área que 

necessita investir, no entanto, muitas destas formações têm custos elevados que nem 

todos conseguem suportar. E é neste sentido que o IEFP proporciona formação aos 

indivíduos totalmente ou parcialmente gratuita numa tentativa que o acesso ao emprego 

seja mais facilitado ou para aumentar as qualificações daqueles que já possuem um 

posto de trabalho, sobretudo quando tanto se fala na importância da aprendizagem ao 

longo da vida.  

O quadro abaixo construído com base em informações recolhidas do site do 

IEFP mostra as medidas de educação e formação em vigor neste momento, assim como 

os respetivos objetivos e a população a que se destina. 

 

Medida Objetivos Destinatários 

Cursos EFA (educação e 

formação de adultos)  

Elevar os níveis de qualificação 

para o 6º,9º ou 12º ano 

Com 4 a 12 anos 

de escolaridade 

CET (cursos de 

especialização tecnológica) 

Atribuir um nível pós-

secundário 

Quadros 

intermédios  

Formação modular Aperfeiçoar os conhecimentos 

da população adulta  

Empregados e 

desempregados 

Vida Ativa- Emprego 

Qualificado 

Participação em ações de curta 

duração 

Qualquer pessoa 

inscrita no IEFP 

PPT- Portugal para todos Melhorar as competências do 

português falado e escrito 

Todos os 

imigrantes 

Cursos de aprendizagem Conclusão do 12º ano com 

formação realizada em empresas 

Jovens entre 14 e 

24 anos 

Cursos de Educação e 

Formação 

Obtenção de competências 

técnicas, escolares e sociais. 

Jovens entre 14 e 

24 anos 

Cheque-Formação Potenciar as qualificações Indivíduos ativos 

e desempregados 
Tabela 1: Medidas de formação do IEFP 
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No caso do Cheque-Formação, medida alvo de apreciação neste relatório e que 

será explorada detalhadamente de seguida, cabe, sobretudo, às entidades formadoras 

fazer a sua divulgação de forma a chegar a potenciais beneficiários, pois de outra forma 

será difícil chegar às pessoas tendo em conta que existe pouca informação sobre a 

medida. 

 

4.4.1 Medida Cheque- Formação  

É no seguimento do Portugal 2020, nomeadamente com o programa POISE para 

as regiões Norte, Centro e Alentejo e com o programa operacional regional do algarve 

(PorAlgarve) que surge a medida Cheque-Formação regida pela portaria nº229/2015 de 

3 de Agosto e que “constitui uma modalidade de financiamento direto da formação a 

atribuir às entidades empregadoras, aos ativos empregados e aos desempregados 

inscritos na rede de centros de emprego e centros de emprego e formação profissional 

do instituto do emprego e formação profissional”. 

 Esta medida segundo o governo, facilita o acesso individual à formação que 

permitirá uma melhoria da produtividade e da economia do país, revelando-se por isso 

uma impulsionadora “da criação e da manutenção do emprego e do reforço da 

qualificação e empregabilidade” (Portaria n.º 229/2015). 
O Cheque-Formação “são uma modalidade de financiamento direto da formação 

a atribuir aos utentes inscritos na rede de centros de emprego e de centros de emprego e 

formação profissional do instituto do emprego e formação profissional, nomeadamente 

entidades empregadoras, ativos empregados e desempregados” e traduz-se numa grande 

aposta em formação para potenciar as qualificações e consequentemente a 

empregabilidade dos seus beneficiários e tem como objetivo chegar a um elevado 

número de pessoas até 2020.  

Segundo informação disponibilizada no site do IEFP “o Cheque-Formação visa 

reforçar a qualidade e a celeridade das medidas ativas de emprego” e tem como 

objetivos segundo o regulamento específico: melhorar a produtividade e 

competitividade das empresas com o reforço das qualificações dos seus trabalhadores, 

funciona como um incentivo à aprendizagem ao longo da vida, e promove a procura de 

formação por parte de ativos empregados e desempregados, responsabiliza entidades 

empregadoras, empregados e desempregados na procura por formação que potencie o 

seu desenvolvimento.  
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Tal como já referido os beneficiários desta medida e segundo o site do IEFP são 

os ativos empregados, com idade igual ou superior a 16 anos, independentemente do seu 

nível de escolaridade e desempregados que estejam inscritos no IEFP há 90 dias 

consecutivos. 

No entanto, para além dos beneficiários anteriormente expostos, as entidades 

empregadoras podem também apresentar candidatura ao Cheque-Formação, 

relativamente aos seus trabalhadores, podendo propor vários trabalhadores no mesmo 

pedido. Entidades estas que devem reunir algumas condições tais como estarem 

registadas no portal do NetEmprego, ter a situação contributiva regularizada e uma 

contabilidade organizada, não apresentar salários em atraso e não ter sido condenada 

por processo-crime. 

Esta medida apresenta-se, sobretudo como, uma mais-valia para as entidades 

empregadoras pois permite que estas beneficiem dos cheque-formação para os seus 

trabalhadores e desta forma possam prestar a formação adequada, potenciando assim os 

seus recursos humanos a um custo mais reduzido. 

A formação realizada no âmbito desta medida tem de ser ministrada por uma 

entidade formadora certificada pela DGERT e deve de preferência basear-se em 

unidades de formação de curta duração (UFCD) de nível 2 ou 4 constantes no catálogo 

nacional de qualificações. 

Os apoios concedidos por esta medida podem ser utilizados por um período de 

dois anos e no caso dos ativos empregados o apoio que o trabalhador pode usufruir é de 

um máximo de 50h, num valor máximo por hora de 4€ e que não pode exceder os 175€, 

sendo que o apoio prestado é de 90% do total da formação, tendo por isso o formando 

de assegurar pelo menos 10% do custo total. Já no caso dos desempregados estes podem 

usufruir de um máximo de 150h de formação com um montante máximo de 500€ ao 

qual ainda pode acrescer a bolsa de formação, subsídio de refeição e despesas de 

transporte. Estes apoios sociais que podem vir a ser atribuídos estão dependentes dos 

comprovativos e serão pagos por transferência bancária no final da formação. 

As candidaturas processam-se da seguinte forma: inicialmente é apresentada a 

candidatura no portal NetEmprego, sendo necessário que o candidato já esteja inscrito 

no portal, caso não esteja terá de o fazer, é necessário fundamentar a escolha da ação da 

formação e devem ser anexados os documentos solicitados, depois disso a candidatura 

está pronta a ser submetida.   
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Cabe ao IEFP e às suas delegações regionais a análise e a aprovação ou não das 

candidaturas feitas ao Cheque-Formação, tendo em conta a sua pertinência, a sua 

qualidade e o limite anual de dotação orçamental, a decisão deve ser apresentada no 

prazo máximo de 30 dias úteis.  

Após a conclusão das ações de formação procede-se à certificação dos 

formandos, com a emissão de um certificado de qualificações através do sistema e 

gestão da oferta educativa e formativa (SIGO) e ainda ao registo da formação na 

caderneta de competências de cada formando através da mesma plataforma.  

 Os beneficiários (individual ou entidade empregadora) devem submeter no 

portal no máximo de 2 meses, o comprovativo de frequência emitido pela entidade 

formadora e o comprovativo de conclusão e no prazo de 10 dias úteis é efetuado o 

pagamento.  

 

4.5 Candidaturas ao Cheque-Formação  

A medida Cheque-Formação, iniciativa no âmbito da formação financiada surgiu 

aquando do início do estágio desenvolvido na Open Space, tornando possível o 

acompanhamento de todo o processo. 

A Open Space, como empresa de formação surgiu como um mediador de todo o 

processo envolto ao Cheque-Formação, começando por dar a conhecer esta 

oportunidade de formação financiada pelos seus clientes e pela comunidade em geral.  

Depois da divulgação, coube à empresa formadora o papel de facilitadora de 

todo o processo, auxiliando sobretudo empresas e instituições, mas também 

desempregados que tivessem interesse em candidatar-se a esta medida, acompanhando 

todo o processo de construção da candidatura.  

Inicialmente aos clientes que demonstrassem interesse em realizar a candidatura, 

os recursos humanos da Open Space explicavam a forma como se desenrola todo o 

processo até à submissão da candidatura e os moldes em que esta medida funciona.  

De seguida e no caso de serem entidades empregadoras a concorrer, recolhia os 

dados necessários dos trabalhadores propostos à formação para fazer a sua inscrição, 

realizava o respetivo registo de utente no portal destinado às candidaturas e quando 

necessário procedia a um diagnóstico de necessidades junto da entidade candidata no 

sentido de perceber quais as necessidades formativas mais evidentes e desta forma 
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aconselhar as ações de formação mais adequadas para potenciar aqueles recursos 

humanos. 

No caso de se tratar de uma candidatura individual os procedimentos são 

semelhantes, recolhendo os dados essenciais à candidatura e criando um percurso 

formativo adequado ao indivíduo, tendo em conta os seus interesses e as necessidades 

de mercado, fundamentando e submetendo a candidatura. 

Depois de recolhidas todas as informações e de submetidas as candidaturas, cabe 

também à empresa de formação o acompanhamento de todo o processo até à saída da 

decisão, nomeadamente responder a pedidos de esclarecimentos solicitados pelo IEFP. 

Quando é conhecido o resultado e no caso de a candidatura ser deferida, dá-se 

início à formação e sendo também da responsabilidade da Open Space submeter os 

restantes documentos solicitados, para a entidade beneficiadora da medida 

posteriormente receber o apoio.  

De seguida são apresentadas as canditaturas cuja Open Space foi mediadora do 

processo, fazendo uma breve caracterização dos beneficiários da medida e uma 

explicitação da forma como decorreu o processo. Tal como vamos poder aferir de 

seguida, a responsável da empresa de formação declara que “foram muito mais 

entidades empregadoras a aderir a esta medida uma vez que há essa obrigatoriedade da 

formação, obviamente e uma vez que não há uma outra medida pelo menos até à data 

que permita financiar formação obrigatória, obviamente que foram entidades 

empregadoras a procurar este tipo de medida, muito mais que a nível individual, 

individual não é propriamente uma candidatura fácil de executar, de implementar e de 

conseguir aprovação”. 

O quadro abaixo apresenta um resumo das candidaturas realizadas pela Open 

Space. De forma a não fazer referência às empresas e instituições envolvidas, as 

candidaturas estão identificados por um número que corresponde à ordem de submissão. 
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Tabela 2: Candidaturas ao Cheque - Formação

Candidatura Tipologia Área Nº 
Formandos 

Ação Duração Apoio  Estado da Candidatura 

1  
IPSS 

Apoio a 
crianças e 

idosos 

 
14 

Posto de Trabalho - 
Organização e Gestão 

 
25h 

 
87,5€ 

 
Aprovada 

 
 
2 

 

 
 

Empresa 

 
 

Tratamento de 
alumínio 

 
 

30 

Comunicação 
interpessoal - 

comunicação assertiva 

 
 

50h 

 
 

175,0€ 

 
Aprovada 

3  
26 

Trabalho em equipa  
Em análise 

 
4 

 
Empresa 

 
Agência 
Digital 

 
7 

Implementação de um 
sistema de gestão da 

qualidade 

 
50h 

 
175,0€ 

 
Em análise 

 
5 

 
Empresa 

 
Consultoria 

 
3 

Gestão da qualidade - 
área dos serviços 

 
50h 

 
 175,0€ 

 
Em análise 

6 IPSS Apoio a idosos 27 Psicologia da Velhice 50h  175,0€ Em análise 
 
7 

 
Empresa 

Tratamento e 
lacagem de 
alumínio 

 
21 

 
Relacionamento 

Interpessoal 

 
25h 

 
87,5€ 

 
Em análise 

 
8 

 
Empresa 

 
Transportes 

 
6 

Atendimento e 
primeiros socorros 

 
50h 

 
175,0€ 

 
Em análise 

9 IPSS Apoio a idosos 24 Psicologia da Velhice 50h 175,0€ Em análise 
   

10 
 
 Individual 

 
Desempregado 

 
1 

 
Turismo 

 
150h 

 
500,0€ 

 
Em análise 
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A tabela 2 mostra-nos que neste momento são duas as candidaturas cujo 

resultado é conhecido e que foram aprovadas, revelando-se um apoio fundamental na 

formação dos trabalhadores destas entidades, importância que foi reforçada durante a 

entrevista: “sem dúvida (foi importante), estamos a falar, uma delas, onde foi uma 

candidatura com 30 colaboradores, estamos a falar de um empresa enorme e que ter a 

possibilidade de ter a formação financiada para esses 30 colaboradores e já a fazer a 

candidatura para outros 30, é sem dúvida muito vantajoso porque vão acabar por fazer 

50h de formação, não 35h mas com 50h e numa área que efetivamente sentiam uma 

necessidade, por isso sem dúvida que é uma mais-valia”. 
De seguida segue-se uma análise mais detalhada de cada candidatura realizada 

incluindo uma breve caracterização dos trabalhadores afetos às formações. 
 

4.5.1 Candidatura 1 
 

IPSS (Instituição de Solidariedade Social) que tem como principal foco 

satisfazer as necessidades e as carências sociais do concelho.  

Esta instituição engloba a valência de idosos, tem ao dispor da população idosa 2 

lares e a valência de apoio à infância com creche e jardim-de-infância para receber os 

mais novos. Possuí ainda os serviços de apoio domiciliário e cantina social.  

Esta instituição recorre frequentemente à Open Space para dar as 35h de 

formação anuais obrigatórias aos seus trabalhadores, a medida Cheque-Formação 

tornou-se numa boa oportunidade para reduzir os custos que a instituição tem 

anualmente em formação. 

 

Ação de formação: Posto de Trabalho - Organização e Gestão; unidade de formação de 

curta duração (UFCD) [0626]  

Duração da ação: 25h  

Apoio pedido: 87,5€/ trabalhador  

Data da ação: 10/12/2015 a 15/01/2016 
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Fundamentação da Candidatura 

“O grande objetivo desta acção é a aplicação de técnicas de organização e gestão 

do posto de trabalho. 

A entidade empregadora está atualmente num processo de reorganização 

funcional, ao nível dos postos de trabalho, com vista à otimização da produtividade e 

qualidade do trabalho. Considera-se essencial formar os trabalhadores a este nível não 

só para reduzir eventuais resistências à mudança, tornando-os aptos a enfrentar os novos 

desafios organizacionais e estimulando a manutenção da sua empregabilidade, mas 

também desenvolver competências que facilitem a realização do trabalho, com menos 

esforço físico, de forma inteligente, respeitando os princípios ergonómicos de cada 

função e facilitando o trabalho em equipa e a boa comunicação.” 

 

Caracterização dos trabalhadores candidatos 

 

 

Quanto à distribuição dos trabalhadores por sexo, tal como podemos observar no 

gráfico acima, a grande maioria é do sexo feminino, tendo apenas um trabalhador do 

sexo masculino, justificado pelo fato de se tratar de uma IPSS onde predominantemente 

trabalham mulheres, pois ainda se considera que as tarefas de cuidar são essencialmente 

femininas. 

1

13

Masculino

Feminino

Gráfico 2: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 1, por sexo 
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Como se verifica no gráfico anterior, os trabalhadores constantes nesta 

candidatura distribuem-se por diversas funções, neste caso e tendo em conta a 

transversalidade da ação de formação é possível enquadrar várias categorias 

profissionais numa mesma candidatura. 

 

  

No que toca ao nível de qualificação dos trabalhadores inseridos nesta 

candidatura, tal como seria de esperar, observam-se categorias profissionais também 

muito díspares, tendo um trabalhador com o 6ºano de escolaridade até um trabalhador 

que possui mestrado, não tendo qualquer influência, visto que a ação é destinada a 

população com nível 2 (6ºano) ou mais do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).  

Comentário   

 A candidatura 1, a primeira a ser elaborada, logo no início do estágio, foi aquela 

cuja concretização foi mais difícil, precisamente pelo desconhecimento inicial sobre o 

desenrolar de todo o processo de candidatura. Depois de alguns esclarecimentos 

0 1 2 3

Educadora
Coordenadora de estabelecimento

Diretora Técnica
Encarregada de serviços gerais

Ajudante de lar
Operadora de lavandaria

Técnico de Apoio à gestão
Técnica de Recursos Humanos

0 1 2 3 4 5 6 7

Mestrado

Licenciatura

12ºano

9ºano

6ºano

Gráfico 3: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 1, por categoria profissional 

Gráfico 4: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 1, por nível de qualificações 
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telefónicos através do centro de contacto do NetEmprego foi possível esclarecer 

algumas dúvidas e prosseguir com as candidaturas, no entanto, apesar de ser apenas 

uma candidatura geral, dois dos trabalhadores desta IPSS foram submetidos numa 

candidatura distinta, por ainda não estarem inscritos no Centro de Emprego. Esta 

candidatura exigiu a deslocação à IPSS em questão no sentido de recolher os dados 

necessários para a inscrição dos trabalhadores e outros dados para a submissão. A 

escolha da ação de formação foi feita pela Diretora Técnica da instituição, por 

considerar importante que os trabalhadores tivessem algumas noções de organização e 

gestão no seu posto de trabalho.  

  Por ser a primeira a ser submetida, foi também a primeira cujo resultado foi 

divulgado, apesar de muito mais tarde que os 30 dias úteis previstos inicialmente, sendo 

aprovada num montante de 1225,00€, englobando 14 trabalhadores. 

 

4.5.2 Candidatura 2 e 3 

 
Empresa fundada em 1988 dedica-se à lacagem, anodização e cravação do 

alumínio, dispõe de 7000  de espaço coberto e a mais moderna tecnologia que lhes 

permite prestar um serviço de qualidade aos seus clientes e ser uma das mais 

importantes empresas situadas numa zona industrial periférica à cidade de Viana do 

Castelo.  

Apresenta-se como um dos fiéis clientes da Open Space no que toca à formação, 

pelo que com o surgimento do Cheque-Formação esta entidade fez proveito desta 

medida de formação financiada para dar 50h de formação aos seus trabalhadores e não 

só a formação anual obrigatória, realizando duas candidaturas com ações distintas e 

destinados a diferentes trabalhadores. 

 
Ação 1 

 
Ação de formação: Comunicação interpessoal - comunicação assertiva [UFCD-0350] 

Duração da ação: 50h  

Apoio pedido: 175€/trabalhador 

Data da ação: 11/01/2016 a 11/03/2016 



 

Fundamentação da Candidatura

“A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 0350.

comunicação eficiente é indiscutivelmente o fator mais importante no sucesso de uma 

empresa. O relacionamento entre as pessoas só é possível através da 

essencial encará-la como uma aliada para os negócios,

trabalhadores e elementos externos valoriza os recursos,

imagem perante a sociedade. Atualmente,

que o trabalhador entenda do que se trata e se esforce para o conseguir,

forma de se obter estes resultados é formar o

trabalhadores constantes na candidatur

comunicação eficiente para o equilíbrio organizacional e para que possa

suas ideias de forma clara.

frequentes, resultantes de processos d

uma melhoria das relações interpessoais.

Caracterização dos trabalhadores

 

 Neste caso, a distribuição dos trabalhado

que predominantemente os formandos são do sexo masculino

fato de se tratar de uma empresa de lacagem de alumínio, área onde a m

sobretudo masculina. 

Gráfico 5: Distribuição dos trabalhadores

Fundamentação da Candidatura 

A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 0350.

comunicação eficiente é indiscutivelmente o fator mais importante no sucesso de uma 

O relacionamento entre as pessoas só é possível através da 

la como uma aliada para os negócios, pois o relacionamento entre 

e elementos externos valoriza os recursos, o seu potencial e reforça a 

imagem perante a sociedade. Atualmente, valoriza-se a comunicação assertiva que exige 

entenda do que se trata e se esforce para o conseguir,

forma de se obter estes resultados é formar os trabalhadores nesta área.

constantes na candidatura tem um cargo de chefia, é importante uma 

comunicação eficiente para o equilíbrio organizacional e para que possa

suas ideias de forma clara. Assim, este curso irá permitir reduzir os erros e conflitos 

frequentes, resultantes de processos de comunicação ineficiente e assim contribuir para 

uma melhoria das relações interpessoais.” 

ção dos trabalhadores candidatos 

 

Neste caso, a distribuição dos trabalhadores por sexo difere da anterior, sendo 

predominantemente os formandos são do sexo masculino, o que se justifica pelo 

fato de se tratar de uma empresa de lacagem de alumínio, área onde a m
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: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 2,  por sexo 
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A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 0350. A 

comunicação eficiente é indiscutivelmente o fator mais importante no sucesso de uma 

O relacionamento entre as pessoas só é possível através da comunicação. É 

pois o relacionamento entre 

o seu potencial e reforça a 

se a comunicação assertiva que exige 

entenda do que se trata e se esforce para o conseguir, e a melhor 

nesta área. Sabendo que os 

é importante uma 

comunicação eficiente para o equilíbrio organizacional e para que possam transmitir as 

este curso irá permitir reduzir os erros e conflitos 

e comunicação ineficiente e assim contribuir para 

res por sexo difere da anterior, sendo 

o que se justifica pelo 

fato de se tratar de uma empresa de lacagem de alumínio, área onde a mão-de-obra é 



 

Gráfico 6: Distribuição dos 

 Nesta candidatura e tal como já referido anteriormente, todos 

incluídos têm um cargo de chefia, no entanto distribuem

profissionais, sendo que a função 

Gráfico 7: Distribuição dos trabalhadores

 Mais uma vez estamos perante uma grande variedade de qualificações entre os 

trabalhadores, sendo que neste caso vai des

na formação que é destinada a indivíduos de nível 2
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: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 2, por categoria profissional

Nesta candidatura e tal como já referido anteriormente, todos 

incluídos têm um cargo de chefia, no entanto distribuem-se por diversas categorias 

profissionais, sendo que a função de conferente é a que tem maior representação. 

Distribuição dos trabalhadores da candidatura 2, por nível de qualificação

Mais uma vez estamos perante uma grande variedade de qualificações entre os 

trabalhadores, sendo que neste caso vai desde o 4º ano até à licenciatura enquadrando

na formação que é destinada a indivíduos de nível 2 (4ºano) ou superior.
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por categoria profissional 

Nesta candidatura e tal como já referido anteriormente, todos os trabalhadores 

se por diversas categorias 

de conferente é a que tem maior representação.  

 

por nível de qualificação 

Mais uma vez estamos perante uma grande variedade de qualificações entre os 

icenciatura enquadrando-se 

ou superior. 

7 8 9 10

10 12



 

Ação 2: 

Ação de formação: Trabalho em equipa 

Duração da ação: 50h  

Apoio pedido: 175€/trabalhador

Data da ação: 11/04/2016 a 13/06/2016

Fundamentação da Candidatura

“O capital humano é sem dúvida o principal pilar de uma organização e 

atualmente o trabalho em equipa é uma das competências mais valorizadas num 

trabalhador, exigindo-se que este tenha capacidade de desenvolver tarefas num 

ambiente colaborativo. Uma empresa que trabalha no sentido de fomentar o trabalho em 

equipa tem resultados muito mais eficientes nas atividades realizadas, aumenta a 

motivação dos seus trabalhadores e a sua vontade de alcançar melhores resultados. 

Pessoas distintas pensam de forma diferente o que é essencial para solucionar problemas 

que surgem, para além disso, o trabalho em equipa proporciona a troca de 

conhecimentos e a partilha de objetivos por todos.

Certamente, que o sucesso de determinada organização d

da capacidade dos indivíduos aprenderem a trabalhar com os outros e dar formação 

nesta área é importante não só para que saibam a importância do trabalho em equipa 

como para desenvolver fatores relacionais que tornem isto possível.

 

Caracterização dos trabalhadores candidatos

 

  
Gráfico 8: Distribuição dos trabalhadores

Trabalho em equipa  

/trabalhador 

11/04/2016 a 13/06/2016 

Fundamentação da Candidatura 

O capital humano é sem dúvida o principal pilar de uma organização e 

atualmente o trabalho em equipa é uma das competências mais valorizadas num 

se que este tenha capacidade de desenvolver tarefas num 

biente colaborativo. Uma empresa que trabalha no sentido de fomentar o trabalho em 

equipa tem resultados muito mais eficientes nas atividades realizadas, aumenta a 

motivação dos seus trabalhadores e a sua vontade de alcançar melhores resultados. 

stintas pensam de forma diferente o que é essencial para solucionar problemas 

que surgem, para além disso, o trabalho em equipa proporciona a troca de 

conhecimentos e a partilha de objetivos por todos. 

Certamente, que o sucesso de determinada organização depende em grande parte 

da capacidade dos indivíduos aprenderem a trabalhar com os outros e dar formação 

nesta área é importante não só para que saibam a importância do trabalho em equipa 

como para desenvolver fatores relacionais que tornem isto possível.” 

Caracterização dos trabalhadores candidatos 

 

27

3

Masculino

Feminino

: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 3, por sexo 
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O capital humano é sem dúvida o principal pilar de uma organização e 

atualmente o trabalho em equipa é uma das competências mais valorizadas num 

se que este tenha capacidade de desenvolver tarefas num 

biente colaborativo. Uma empresa que trabalha no sentido de fomentar o trabalho em 

equipa tem resultados muito mais eficientes nas atividades realizadas, aumenta a 

motivação dos seus trabalhadores e a sua vontade de alcançar melhores resultados. 

stintas pensam de forma diferente o que é essencial para solucionar problemas 

que surgem, para além disso, o trabalho em equipa proporciona a troca de 

epende em grande parte 

da capacidade dos indivíduos aprenderem a trabalhar com os outros e dar formação 

nesta área é importante não só para que saibam a importância do trabalho em equipa 

 

 



 

Visto que se trata da mesma empresa da ação anterior faz sentido que mais uma vez os 

trabalhadores sejam predominantemente 

homens é ainda mais representativo.

Gráfico 9: Distribuição 

 A categoria profissional é também diversa no caso desta ação, o 

pelo fato de a formação ter

funções acima referidas trabalham em conjunto e dependem umas das outras.
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Licenciatura

Visto que se trata da mesma empresa da ação anterior faz sentido que mais uma vez os 

trabalhadores sejam predominantemente masculinos, sendo que neste caso o número de 

homens é ainda mais representativo. 

: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 3, por categoria profissional

 

A categoria profissional é também diversa no caso desta ação, o 

pelo fato de a formação ter como objetivo o de fomentar o trabalho em equipa e as 

funções acima referidas trabalham em conjunto e dependem umas das outras.
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Visto que se trata da mesma empresa da ação anterior faz sentido que mais uma vez os 

masculinos, sendo que neste caso o número de 

 

por categoria profissional 

A categoria profissional é também diversa no caso desta ação, o que é justificado 

de fomentar o trabalho em equipa e as 

funções acima referidas trabalham em conjunto e dependem umas das outras. 

 

por nível de qualificação 

10

12
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 O nível de qualificação neste caso é também diverso indo do 4ºano até à 

licenciatura e mais uma vez adequando-se à ação em questão que é de nível 2 (4ºano). 

Comentário 

 
 A entidade empregadora associada à candidatura 2 e 3 pretende com o recurso 

ao Cheque-Formação formar um elevado número de trabalhadores, 30 e 26 

respetivamente. Esta candidatura pela sua dimensão mostrou-se das mais difíceis e 

morosas, pois tinha muitos trabalhadores não inscritos no IEFP. Quando isto acontece é 

necessário fazer a sua inscrição com recurso aos dados fornecidos pela entidade 

empregadora, o que acaba por demorar algum tempo. Depois de recolhidos os dados é 

necessário a inscrição que se torna por diversas vezes bastante complicada porque o 

portal do NetEmprego nem sempre funciona em pleno.  

 A escolha das ações em candidatura recaiu sobre a técnica de recursos humanos 

da empresa que considerou importante formar os trabalhadores em áreas 

comportamentais, nomeadamente, em comunicação assertiva e trabalho em equipa. 

A candidatura 2 já tem resultado e foi aprovada, embora muito depois dos 30 dias 

úteis previstos e contempla o montante de 5250,00€, já a candidatura 3 aguarda o 

resultado para o montante de 4550,00€. 

 

4.5.3 Candidatura 4 
 

Agência Digital especializada na comunicação, design e desenvolvimento online 

situada em Viana do Castelo. Focados na qualidade dos seus serviços e orientados para 

a satisfação constante dos seus clientes, acreditam que formar os seus trabalhadores irá 

contribuir para esses objetivos.  

É uma empresa que recorre à Open Space para diversos serviços, nomeadamente, 

contabilidade e formação, pelo que também para esta empresa o Cheque-Formação se 

mostrou uma oportunidade de dar mais formação aos seus trabalhadores reduzindo os 

custos para a empresa.   

Ação de formação: Implementação de um sistema de gestão da qualidade [UFCD- 

7849] 

Duração da ação: 50h 



 

Apoio pedido: 175 €/trabalhador

Fundamentação da Candidatura

“A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 7849. Num mercado 

mais exigente, os desafios colocados às empresas são cada vez mais, obrigando

procurar ferramentas de gestão interna que melhore os processos, controle os custos e 

valorize os recursos e a qualidade. A q

gestão da qualidade (SGQ) permite, pois, clarificar quem faz o quê, como, quando e 

onde, prevendo a monitorização e avaliação da eficácia dos processos de comunicação e 

a sua melhoria continua. Visto que a empresa tem como objetivo implementar um SGQ 

regulado pela norma ISO 9001,

temática para que reconheçam a importância desta estratégia da empresa, prevenindo, 

desde logo, a resistência à mudança, comum nestes processos. Assim, este curso será 

um contributo para a me

organização, estimulando igualmente a empregabilidade dos seus 

Caraterização dos trabalhad

Gráfico 11: Distribuição

 Neste caso e tratando

trabalhadores estão incluídos nesta formação e são quase na totalid

masculino. No que concerne às qualificações 

funções desempenhadas por cada um não são conhecidas. 

  

 

/trabalhador 

a Candidatura 

A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 7849. Num mercado 

xigente, os desafios colocados às empresas são cada vez mais, obrigando

procurar ferramentas de gestão interna que melhore os processos, controle os custos e 

e os recursos e a qualidade. A qualidade e a implementação de um sistema de 

ualidade (SGQ) permite, pois, clarificar quem faz o quê, como, quando e 

onde, prevendo a monitorização e avaliação da eficácia dos processos de comunicação e 

a sua melhoria continua. Visto que a empresa tem como objetivo implementar um SGQ 

orma ISO 9001, torna-se pertinente formar os trabalhadores

temática para que reconheçam a importância desta estratégia da empresa, prevenindo, 

desde logo, a resistência à mudança, comum nestes processos. Assim, este curso será 

um contributo para a melhoria da comunicação, competitividade e sucesso da 

organização, estimulando igualmente a empregabilidade dos seus trabalhadores

Caraterização dos trabalhadores candidatos 

: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 4, por sexo

 

caso e tratando-se de uma empresa de pequenas dimensões todos os 

trabalhadores estão incluídos nesta formação e são quase na totalid

que concerne às qualificações todos possuem uma l

funções desempenhadas por cada um não são conhecidas.  
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A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 7849. Num mercado 

xigente, os desafios colocados às empresas são cada vez mais, obrigando-as a 

procurar ferramentas de gestão interna que melhore os processos, controle os custos e 

lidade e a implementação de um sistema de 

ualidade (SGQ) permite, pois, clarificar quem faz o quê, como, quando e 

onde, prevendo a monitorização e avaliação da eficácia dos processos de comunicação e 

a sua melhoria continua. Visto que a empresa tem como objetivo implementar um SGQ 

se pertinente formar os trabalhadores nesta 

temática para que reconheçam a importância desta estratégia da empresa, prevenindo, 

desde logo, a resistência à mudança, comum nestes processos. Assim, este curso será 

lhoria da comunicação, competitividade e sucesso da 

trabalhadores”. 

 

por sexo 

se de uma empresa de pequenas dimensões todos os 

trabalhadores estão incluídos nesta formação e são quase na totalidade do sexo 

possuem uma licenciatura e as 

Masculino

Feminino
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Comentário 
 
 A candidatura 4 foi uma das mais fáceis de implementar, quer pelo número 

reduzido de candidatos, apenas 7, como também pelo fato de todos estarem inscritos no 

IEFP o que torna o processo muito mais rápido. 

 A escolha da ação de formação para candidatura resultou de conversas entre o 

gerente da Agência em questão com técnicas da Open Space, concluindo que seria 

importante formar os trabalhadores em gestão da qualidade, visto que a empresa se 

encontrava naquele momento a proceder a essa implementação. 

 Esta candidatura abarca o montante de 1225,00€ e aguarda ainda o resultado.  

 

4.5.4 Candidatura 5 
 

Empresa jovem situada em Viana do Castelo, é um importante aliado de 

negócios das organizações e instituições e tem como principais serviços a realização de 

estudos de viabilidade/ planos de negócio, projetos de investimento e projetos/estudos 

estratégicos. Quando se tratam de necessidades de formação para os seus trabalhadores 

recorre à Open Space e no caso do Cheque-Formação não foi exceção, aproveitando 

esta oportunidade para formar os seus consultores numa área que se tem mostrado 

pertinente para melhorar a qualidade dos seus serviços.  

 

Ação de formação: Gestão da Qualidade- área de serviços [UFCD-0738] 

Duração da ação: 50h 

Apoio pedido: 175 €/trabalhador 

Fundamentação da Candidatura 

“A presente ação prossegue os objetivos indicados na UFCD 0738. Num 

mercado exigente onde os desafios colocados às empresas são cada vez mais, é 

necessário procurar estratégias de gestão interna que melhore os processos, controle os 

custos, valorize os recursos e a qualidade, sempre com o principal foco no cliente. Com 

a oferta proporcionada pelo mundo globalizado é necessário que as organizações 

procurem a satisfação constante dos seus clientes e a implementação de um sistema de 

gestão da qualidade será certamente um fator de competitividade na satisfação e 
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fidelização de clientes. Neste âmbito torna-se pertinente formar os trabalhadores nesta 

temática para que reconheçam a importância desta estratégia no sucesso da organização 

e que trabalhem sempre no sentido de obter melhores resultados. Assim, esta formação 

será um contributo para a melhoria da relação com o cliente, para a comunicação, 

competitividade e sucesso da organização e estimulará a empregabilidade dos 

trabalhadores”. 

Caraterização dos trabalhadores candidatos 

Neste caso não é pertinente incluir uma caracterização dos trabalhadores desta 

empresa com gráficos, tendo em conta que são apenas dois os que vão realizar a referida 

ação, sendo que são do sexo masculino, ambos licenciados e a desempenhar a função de 

consultores na empresa. 

Comentário 

 A candidatura 5 foi a mais rápida e fácil de submeter, pois considera apenas 3 

trabalhadores que já estavam todos inscritos no IEFP. O responsável pelos recursos 

humanos desta pequena empresa escolheu a UFCD “Gestão da Qualidade- área dos 

serviços” constante no catálogo nacional de qualificações, preferência do IEFP. 

 Esta candidatura contempla o montante mais baixo, tendo em conta o número 

reduzido de candidatos, 525,00 € e aguarda ainda o resultado. 

 

4.5.5 Candidatura 6 

  
Instituição de Solidariedade Social (IPSS) sita em Viana do Castelo e fundada 

em 2001 vocacionada para prestar cuidados aos idosos. Fazem parte dos seus serviços 

um centro de dia e apoio domiciliário que chega a cerca de 65 idosos. 

 Mais uma vez estamos perante uma instituição que recorre frequentemente à 

Open Space para realizar as 35h anuais obrigatórias de formação dos seus trabalhadores. 

O Cheque-Formação demonstrou-se uma ótima oportunidade de formar os seus recursos 

humanos numa área que consideram fundamental e a um custo bastante reduzido.  

 

Ação de formação: Psicologia da Velhice [UFCD-3543] 

Duração da ação: 50h 



 

Apoio pedido: 175 €/trabalhador

Fundamentação da Candidatura

“Com o gradual aumento da qualidade de vida e os avanços na medicina, a 

esperança de vida é cada vez maior, por isso a população idosa tem crescido de uma 

forma exponencial, tornando

Tendo em conta que 

envelhecida, onde os residentes com +65 anos são mais de 31% da população, e 

considerando as suas respostas sociais (lar de idosos, centro de dia e serviço

domiciliário) formar os trabalhadores

é uma prioridade.  

A formação em psicologia da v

trabalhadores desta IPSS pois, todos têm um contato direto com os utentes, 

um melhor conhecimento das suas emoções, motivações, personalidades, um 

entendimento mais específico das suas funções cognitivas e ainda a vivência da 

sexualidade na velhice. Esta formação será um importante contributo na adaptação dos 

utentes ao centro e na promoção da excelência do serviço

 

Caraterização dos 

Gráfico 12: Distribuição dos 
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o da Candidatura 

Com o gradual aumento da qualidade de vida e os avanços na medicina, a 

esperança de vida é cada vez maior, por isso a população idosa tem crescido de uma 

forma exponencial, tornando-se fundamental formar profissionais nesta área.

Tendo em conta que a instituição se localiza numa estrutura demográfica 

envelhecida, onde os residentes com +65 anos são mais de 31% da população, e 

considerando as suas respostas sociais (lar de idosos, centro de dia e serviço

trabalhadores com a intenção de um melhor serviço aos utentes 

A formação em psicologia da velhice será importante 

pois, todos têm um contato direto com os utentes, 

um melhor conhecimento das suas emoções, motivações, personalidades, um 

entendimento mais específico das suas funções cognitivas e ainda a vivência da 

sexualidade na velhice. Esta formação será um importante contributo na adaptação dos 

ao centro e na promoção da excelência do serviço”. 

 trabalhadores candidatos 

: Distribuição dos trabalhadores da candidatura 6, por sexo
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, não fugindo à regra que em Portugal maioritariamente são as mulheres 

que trabalham nas instituições que prestam cuidados a idosos.  
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Com o gradual aumento da qualidade de vida e os avanços na medicina, a 

esperança de vida é cada vez maior, por isso a população idosa tem crescido de uma 

ar profissionais nesta área. 

se localiza numa estrutura demográfica 

envelhecida, onde os residentes com +65 anos são mais de 31% da população, e 

considerando as suas respostas sociais (lar de idosos, centro de dia e serviço de apoio 

com a intenção de um melhor serviço aos utentes 

 para todos os 

pois, todos têm um contato direto com os utentes, e permitirá 

um melhor conhecimento das suas emoções, motivações, personalidades, um 

entendimento mais específico das suas funções cognitivas e ainda a vivência da 

sexualidade na velhice. Esta formação será um importante contributo na adaptação dos 

 

por sexo 

trabalhadores que constituem esta candidatura apenas um é do 

, não fugindo à regra que em Portugal maioritariamente são as mulheres 

Masculino
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Gráfico 13: Distribuição dos trabalhadores

  

Nesta candidatura optou

porque todos têm um contato direto com os idosos e é por isso fundamental que tenham 

formação nessa área.  

 No gráfico acima podemos verificar que a maioria dos for

função de “auxiliar de serviços gerais” e “a

profissionais que têm maior contacto com os utentes.

Gráfico 14: Distribuição dos 

 Mais uma vez estamos perante uma UFCD de nível 2

trabalhadores com níveis de escolaridade díspares frequentem a mesma ação de 

formação. No gráfico acima podemos ainda verificar que os trabalhadores se dividem 
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Comentário 

 A candidatura 6 é também uma das mais extensas, considerando 27 

trabalhadores e foi por isso um pouco demorada na sua concretização. Tendencialmente, 

quantos mais candidatos, maior o número daqueles que não estão inscritos no IEFP, e as 

inscrições são o passo mais difícil e demorado das candidaturas, quer porque as 

entidades empregadoras têm dificuldade em recolher os dados todos pelos 

trabalhadores, quer porque o portal do NetEmprego origina muitos erros.  

 A escolha desta ação de formação resulta da necessidade expressa pela diretora 

técnica da IPSS em formar todos os trabalhadores em Psicologia da Velhice, numa área 

em que acredita que possibilite um melhor tratamento aos utentes da instituição. 

 Esta candidatura contempla o montante de 4725,00€ e aguarda ainda resultado. 

 

4.5.6 Candidatura 7 

Empresa de grandes dimensões situada em Viana do Castelo que presta os 

serviços de lacagem e cravação de alumínio. 

Neste caso estamos perante uma empresa que detetou nos seus trabalhadores a 

necessidade de fazer uma formação na área do relacionamento interpessoal de forma a 

evitar conflitos no local de trabalho utilizando o Cheque-Formação para reduzir os 

custos em formação e desta forma ter apenas de suportar 10% do total da ação. 

 

Ação de formação: Relacionamento Interpessoal [UFCD-0403] 

Duração da ação: 25h 

Apoio pedido: 87,5 €/trabalhador 

Data da ação:15/02/2016 a 21/04/2016 

Fundamentação da Candidatura 

“A comunicação eficiente é indiscutivelmente o fator mais importante no 

sucesso de uma empresa. O relacionamento entre as pessoas só é possível através da 

comunicação. É essencial encará-la como uma aliada para os negócios, pois o 

relacionamento entre trabalhadores e elementos externos valoriza os recursos, o seu 

potencial e reforça a imagem perante o mercado. Tendo em conta que se têm verificado 



 

na empresa alguns problemas e conflitos resultantes de falhas de comunicação devido a 

mensagens mal transmitidas

comunicação seja mais eficaz e para que possam colocar em prática a comunicação 

assertiva tão valorizada atualmente. Assim,

conflitos frequentes resultantes de processos de comunicação ineficiente e contribuir 

para uma melhoria das relações interpessoais e promover a empregabilidade dos

trabalhadores”. 

Caraterização dos trabalhadores

Gráfico 15: Distribuição dos trabalhadores

 Neste caso estamos perante uma área predominantemente masculina, o que se 

verifica no gráfico acima em que são 15 os indivíduos de sexo masculino num universo 

de 21 trabalhadores.  

 Não é possível fazer um retrato dos trabalhadores em relação ao nível de 

qualificação que possuem nem em relação à categoria profissiona

porque não foram cedidos esses dados. 

 

Comentário  
 
A candidatura 7 é também de grande dimensão, abarcando 21 trabalhadores de 

uma empresa e sendo por isso um pouco demorada 

candidaturas anteriores. 

Neste caso em concreto, a escolha da formação recaiu sobre uma ação da área 

comportamental e de apenas 25h, denominada “relacionamento interpessoal” e 

escolhida pela diretora de recursos humanos da empresa q

nos seus trabalhadores.  

na empresa alguns problemas e conflitos resultantes de falhas de comunicação devido a 

mensagens mal transmitidas, será pertinente formar os trabalhadores

comunicação seja mais eficaz e para que possam colocar em prática a comunicação 

assertiva tão valorizada atualmente. Assim, este curso irá permitir reduzir os erros e 

conflitos frequentes resultantes de processos de comunicação ineficiente e contribuir 

a uma melhoria das relações interpessoais e promover a empregabilidade dos

Caraterização dos trabalhadores candidatos 
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A candidatura contempla o montante de 1837.50€ e também aguarda resposta. 

 

4.5.7 Candidatura 8 

Empresa de transportes nacionais e internacionais, localizada no parque 

empresarial de Viana do Castelo. 

Caracteriza-se como sendo uma empresa jovem e dinâmico, mas os quase 20 

anos de experiência dos seus fundadores permite que os serviços prestados aos seus 

clientes sejam de  qualidade.  

É mais um caso de uma empresa que recorre frequentemente à Open Space para 

formar os seus trabalhadores, o Cheque Formação apresentou-se como uma 

oportunidade de dar formação em duas áreas consideradas essenciais. A candidatura 

contempla uma ação de 50h que abordará duas áreas distintas, o atendimento ao cliente 

e princípios básicos de primeiros socorros. 

 

Ação de formação: Atendimento ao cliente e princípios básicos de primeiros socorros  

Duração da ação: 50h 

Apoio pedido: 175 €/trabalhador 

Data da ação: 19/05/2016 a 29/07/2016 

Fundamentação da Candidatura 

“Num mercado cada vez mais exigente e competitivo um bom atendimento ao 

cliente é fundamental para a sua satisfação e consequentemente para o sucesso das 

empresas. A qualidade do atendimento permite manter e conquistar clientes e sendo o 

atendimento a principal função de todos os trabalhadores, estes devem adquirir as 

competências necessárias para que o atendimento seja de excelência, esta ação permitirá 

consciencializar os trabalhadores sobre o seu papel na qualidade do serviço que 

oferecem.  

A par do atendimento e sabendo que Portugal apresenta um elevado número de 

acidentes de trabalho, habilitar os trabalhadores de conhecimentos básicos de primeiros 

socorros torna-se igualmente essencial. A formação em primeiros socorros dota os 

trabalhadores de conhecimentos teóricos e práticos sobre os cuidados imediatos a 

prestar numa primeira assistência à vítima no sentido de evitar o agravamento do seu 



 

estado o que será uma mais

trabalho”. 

 

Caraterização dos trabalhadores candidatos

Gráfico 16: Distribuição dos 

 No caso desta empresa os trabalhadores candidatos ao Cheque

total de 6, estão distribuídos de igual forma 

Gráfico nº 17: Distribuição 
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Comentário 
 

 A candidatura 8 realizada para uma empresa de pequenas dimensões, apenas 6 

trabalhadores, foi de fácil e rápida implementação. No entanto, a escolha da ação de 

formação a candidatar tem algumas particularidades distintas das anteriores 

candidaturas. O responsável da empresa questionou os trabalhadores sobre as áreas em 

que gostariam e que consideravam necessárias terem formação e foi criada uma ação de 

50h com as duas áreas mais mencionadas, neste caso não foi escolhida uma UFCD do 

catálogo tal como o IEFP privilegia, mais sim uma ação que contempla conteúdos de 

duas ações de formação distintas. 

 O montante desta candidatura é de 1050,00€ e aguarda resultado. 

 

4.5.8 Candidatura 9 

 Trata-se de uma IPSS do concelho de Viana do Castelo cujos serviços estão 

destinados à população idosa, contendo lar, centro de dia e apoio domiciliário. Também 

para esta Instituição o Cheque Formação foi uma mais-valia, permitindo formar 24 

trabalhadores numa área fundamental para quem lida diariamente com idosos, a 

“psicologia da velhice”. 

Ação de formação: Psicologia da Velhice  

Duração da ação: 50h 

Apoio pedido: 175 €/trabalhador 

Data da ação: 11/07/2016 a 12/09/2016 

Fundamentação da Candidatura 

“Com o aumento da qualidade de vida e os avanços na medicina, a esperança de 

vida é cada vez maior, por isso a população idosa tem crescido de uma forma 

exponencial, tornando-se essencial formar profissionais nesta área. 

Tendo em conta que esta Instituição se localiza numa estrutura demográfica 

envelhecida, onde os residentes com +65 anos são uma grande porção da população, e 

considerando as suas respostas sociais (lar de idosos, centro de dia e serviço de apoio 

domiciliário) formar os trabalhadores para um melhor serviço aos utentes é uma 

prioridade.  
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A formação em psicologia da velhice será importante para todos os 

trabalhadores da IPSS em questão pois, todos têm contato direto com os utentes, 

permitirá um melhor conhecimento das suas emoções, motivações, personalidades, um 

entendimento específico das suas funções cognitivas e ainda a vivência da sexualidade 

na velhice. Esta formação será um contributo na adaptação dos utentes e na promoção 

da excelência do serviço”. 

 

Caracterização dos trabalhadores candidatos 

 Neste caso não é possível realizar uma caracterização detalhada dos 

trabalhadores atribuídos a esta candidatura por não existirem elementos suficientes. É 

apenas possível referir que o total dos 24 trabalhadores é do sexo feminino. 

Comentário  

A candidatura 9 tem também uma dimensão considerável, 24 trabalhadores pelo 

que se fizeram sentir os mesmos problemas e a demora das candidaturas maiores 

anteriormente referidas. 

Neste caso, a Diretora Técnica optou pela mesma ação da candidatura 6, o que 

se justifica por se tratar da prestação dos mesmos serviços e por ter como clientes o 

mesmo público, dessa forma foi utilizada a mesma fundamentação na elaboração da 

candidatura.  

Esta candidatura tem como montante 4200,00€ e aguarda também resposta. 

 

4.5. 9 Candidatura 10  

Esta candidatura tem um caráter totalmente diferente das anteriormente 

expostas, pois esta foi requerida a título individual por um desempregado e mediada tal 

como todas as outras pela Open Space. O indivíduo candidato encontrava-se 

desempregado e com necessidade de investir em formação que pudesse potenciar a sua 

empregabilidade. Considerando o seu gosto pessoal e aquilo que lhe parecia ser uma 

área onde existe boas perspetivas de trabalho, a formação escolhida foi na área do 

turismo. 

A Open Space apresentou a oportunidade do Cheque-Formação e apoiou todo o 

processo de candidatura, elaborando um percurso formativo de 150h, incluindo diversas 
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UFCD do catálogo nacional de qualificações que correspondesse às suas expectativas e 

às necessidades do mercado de trabalho. 

 

Ação de formação: Iniciação à animação e informação turística 

Percurso formativo: Turismo: evolução, conceitos e classificações [UFCD 4312]; 

Técnicas de animação turística [UFCD 3496]; Técnicas de atendimento [UFCD 7842] e 

Qualidade no serviço turístico [UFCD 3482]. 

 

Duração da ação: 150h 

Apoio pedido: 500 € 

Fundamentação da Candidatura 

 “Considerando que o candidato está desempregado e com uma oportunidade de 

emprego na área de turismo, sem nenhuma formação nesse âmbito parece pertinente 

frequentar a ação “Iniciação à animação e informação turística” de forma a estimular a 

sua empregabilidade. 

Tendo em conta que o setor do turismo se encontra em expansão atualmente e 

apresenta-se como um setor estratégico para a economia é por isso um forte 

impulsionador na criação de oportunidades de emprego e desta forma a aquisição de 

novas competências é uma mais-valia.  

 Sabendo que o turismo apresenta características muito próprias implica uma 

especialização em áreas distintas que se complementam, nomeadamente a animação 

turística e o atendimento. A realidade é que há uma constante procura de novos e 

melhores profissionais especializados na área e esta formação será uma forma de obter 

capacitação para uma perspetiva de trabalho, acreditando que a própria sustentabilidade 

do setor do turismo seja determinada pela formação dos seus profissionais.” 

 

Comentário 
 

Tal como já referido, esta candidatura é distinta das anteriores pois foi realizada 

não para uma entidade empregadora mas para um desempregado, contemplando por isso 

150h de formação e um montante global de 500€. 
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Esta candidatura por ser diferente das que a Open Space estava já acostumada a 

realizar suscitou diversas dúvidas iniciais que tiveram de ser contrariadas para o 

processo seguir em frente. 

De seguida realizaram-se diversas reuniões com o candidato para que se criasse 

em conjunto a candidatura, realizando o percurso formativo e o cronograma das várias 

sessões que englobavam o total da formação. Do ponto de vista do tempo, a candidatura 

é de rápida execução, pois são poucos os dados necessários a introduzir no Portal do 

NetEmprego para a sua submissão. 

 

Conclusão 

 
 Depois de analisadas as 10 candidaturas realizadas pela Open Space ao Cheque-

Formação é possível aferir que estamos a falar de elevados valores monetários 

envolvidos que no caso das entidades cujas candidaturas sejam aprovadas são uma 

importante ajuda no equilíbrio das suas finanças não deixando os trabalhadores sem a 

formação necessária, e para a entidade formadora envolvida representa também uma 

importante forma de potenciar os seus serviços e aumentar o volume de formação 

realizada.  

 As candidaturas por terem números bastante díspares de candidatos tiveram 

também graus de dificuldade de implementação diferente como já foi evidenciado. Em 

alguns casos foram as próprias entidades que atrasaram o processo, pois demoravam a 

enviar as informações referentes aos trabalhadores e os documentos necessários para 

anexar à candidatura, que sem eles não podia ser submetida.  

 De salientar que a fundamentação das candidaturas utilizada neste trabalho, é a 

fundamentação utilizada no formulário de submissão das candidaturas e estava por isso 

limitada a 1000 carateres, sendo que foi utilizado um vocabulário de cariz 

empresarialista considerado o mais adequado pela Open Space, por se tratarem na sua 

maioria de empresas a candidatar-se. 
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4.6 Cheque-Formação em Portugal 

 
 O IEFP disponibiliza mensalmente para consulta pública relatórios de execução 

das medidas de formação profissional dirigidas para a qualificação de jovens e adultos, 

que serão de seguida exploradas com especial incidência da medida Cheque-Formação. 

O relatório mais recente é o de Julho de 2016, que será aqui alvo de especial 

atenção, é curiosamente o mês em que o Cheque-Formação começou a ser abrangido em 

todo o País. Se formos observar os relatórios desde Janeiro até Junho percebemos que 

em nenhuma das delegações (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa e Vale do 

Alentejo e Lisboa e Vale do Algarve) havia candidatos abrangidos pela medida.  

Recordando que o Cheque Formação entrou em vigor em Outubro de 2015, e 

tendo em conta que as decisões segundo o regulamento deviam ser dadas após 30 dias 

úteis da candidatura, podemos desde já constatar que os processos foram atrasados o 

que pode ser justificado com a mudança de governo ocorrida e com o consequente 

atraso na aprovação do orçamento de estado.  

Através da tabela 3 e do gráfico 18 apresentados abaixo é possível saber quais as 

metas e o número de cheques aprovados para as várias regiões de Portugal em Julho de 

2016, podendo aferir que a meta mais elevada está na região do Norte (4163) 

candidaturas e é a única região onde a meta foi ultrapassada. O centro tem como meta 

(2340) candidaturas e em Julho estavam 2031 cheques aprovados. Lisboa é a região 

onde a discrepância entre a meta (3823) candidaturas e o número de cheques abrangidos 

é maior (733). Por sua vez, o Alentejo tem a execução mais baixa (604) cheques 

aprovados para uma meta de 1000 candidaturas. Para terminar, o Algarve encontra-se 

com a meta mais baixa (764) candidaturas e com 719 cheques aprovados.  

Estes números díspares são reflexo das diferenças em termos de qualificações da 

população residente nestas regiões, o Norte apresenta níveis de qualificação mais baixos 

e taxas de desemprego mais altas entre a população ativa, segundo o INE a taxa de 

desemprego no Norte situa-se nos 11,6% no segundo semestre de 2016, apenas 

ultrapassado pelo Alentejo com 12,7%, sendo, importante qualificar esta população. 

Foram abrangidos até Julho de 2016 um total de 8364 Cheques-Formação, que 

como já vimos anteriormente se distribuem de desigual forma pelas cinco regiões, o 

Norte representa 51% do total, seguindo-se do Centro com 24%, depois Lisboa e 
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e exige alguns conhecimentos informáticos por exemplo. Os indivíduos com o nível 
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níveis de escolaridade, tendo em conta que têm um elevado nível académico

possivelmente não têm tantas lacunas em formação e portanto não concorrem a este tipo 

de medidas. Os restantes grupos, 2ºciclo, 3ºciclo e Secundário tem valores próximos e 
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Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016 

Importa neste momento perceber como se distribuem os 8364 cheques atribuídos 

de acordo com o nível de escolaridade, estando essa informação patente no gráfico 21
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Quanto à situação perante o emprego aquando da candidatura ao Cheque

Formação, o gráfico em baixo espelha essa informação, mostrando uma divisão 

praticamente igual entre desempregados (51%) e indivíduos que estão no

(49%), sendo que não há candidaturas ao Cheque

empregados. Sendo que esta informação nos faz refletir sobre a questão da 

aprendizagem e da formação contínua já discutida neste trabalho, mostrando

indivíduos empregados a não ser que se candidatem ao Cheque

entidade empregadora, de outra forma não o fazem, sendo portanto esta ideia da 

aprendizagem ao longo da vida uma falácia em parte.

O relatório que nos fornece os dados para a 

especifica quem se encontra na secção “outro”, mas acreditamos que sejam as 

candidaturas feitas pelas entidades empregadoras para os seus trabalhadores, visto não 

estarem a ser consideradas nos “empregados” e não fazer sentido q

como “desempregados”. O gráfico 23

desempregados, sendo que 80% destes já entrou no mercado de trabalho mas encontra

se à procura de um novo emprego e os restantes 20% estão ainda à procura da

primeira oportunidade no mercado de trabalho.

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Distribuição do

Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016 

ção perante o emprego aquando da candidatura ao Cheque

Formação, o gráfico em baixo espelha essa informação, mostrando uma divisão 

praticamente igual entre desempregados (51%) e indivíduos que estão no

(49%), sendo que não há candidaturas ao Cheque-Formação aprovadas para indivíduos 
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aprendizagem e da formação contínua já discutida neste trabalho, mostrando

indivíduos empregados a não ser que se candidatem ao Cheque-Formação através da 

entidade empregadora, de outra forma não o fazem, sendo portanto esta ideia da 

aprendizagem ao longo da vida uma falácia em parte.  
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candidaturas feitas pelas entidades empregadoras para os seus trabalhadores, visto não 
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mo “desempregados”. O gráfico 23 mostra-nos como se distribuem o total dos 4243 

desempregados, sendo que 80% destes já entrou no mercado de trabalho mas encontra

se à procura de um novo emprego e os restantes 20% estão ainda à procura da

primeira oportunidade no mercado de trabalho. 
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Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016

 

Fazendo agora uma abordagem mais específica

do Norte, onde se inserem o centro de emprego e formação p

Bragança, Porto, Entre Douro e Vouga, Viana do Castelo, Alto Tâmega e Vila Nova de 

Gaia e os centros de Emprego de Tâmega e Sousa, Barcelos, 

Maia, Matosinhos, Penafiel, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Alto Minho, Vila

Famalicão, Gondomar e Valongo.

No gráfico 24 é possível ver a distribuição dos 4277 cheques aprovados na 

região Norte, podendo aferir

o Médio Ave (14%), Vila Nova de Gaia (10%) e 

Famalicão ambos com 8%. Por outro lado aqueles com menos representatividade são 

Alto Tâmega, Gondomar e Valongo com apenas 1%

emprego.  

O centro de emprego e formação p

importante para este trabalho tendo em conta que as candidaturas realizadas fazem parte 

deste centro, tem em Julho de 2016, 205 cheques aprovados, representando 5% do total 

de cheques atribuídos na zona Norte. 
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Fazendo agora uma abordagem mais específica, no caso da Delegação Regional 

, onde se inserem o centro de emprego e formação profissional de Braga, 

Bragança, Porto, Entre Douro e Vouga, Viana do Castelo, Alto Tâmega e Vila Nova de 

Gaia e os centros de Emprego de Tâmega e Sousa, Barcelos, Médio Ave, Lamego, 

Maia, Matosinhos, Penafiel, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Alto Minho, Vila

Famalicão, Gondomar e Valongo. 
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O centro de emprego e formação profissional de Viana do Castelo, caso mai

importante para este trabalho tendo em conta que as candidaturas realizadas fazem parte 

deste centro, tem em Julho de 2016, 205 cheques aprovados, representando 5% do total 

de cheques atribuídos na zona Norte.  
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Para ser possível ter uma ideia da dimensão que o Cheque Formação tem em 

Portugal em relação às restantes medidas de formação p

qualificação de adultos é apresentado o gráfico 

Do total de 175230 indivíduos ab

adultos, são 5% aqueles que estão abrangidos pelo Cheque

8364 já mencionados anteriormente. É ainda possível aferir que a medida com maior 

expressão é a Vida Ativa (48%)

com o objetivo de potenciar o regresso ao mercado de trabalho por parte 

desempregados. Seguem-se as formações modulares (20%) e os cursos de educação e 

formação de adultos (18%). As restantes cinco medidas como se pode verificar 

representam apenas 9% do to

tem apenas 611 abrangidos, não tendo s

O gráfico 26 permite

abrangeram 23826 indivíduos representando apenas 22% da formação profissional, por 

sua vez a qualificação de adultos representa 88%, mos

de uma população adulta pouco instruída e a necessitar de investir na sua formação, ao 

passo que a população mais jovem é já mais qualificada. Estes cursos são um 

instrumento importante para 

certificação, assim que concluídos, permitem atingir um nível escolar superior e uma 

qualificação profissional.  
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Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016 

Para ser possível ter uma ideia da dimensão que o Cheque Formação tem em 

elação às restantes medidas de formação profissional que pretendem a 

qualificação de adultos é apresentado o gráfico 25 em baixo. 

Do total de 175230 indivíduos abarcados pelas medidas de qualificação de 

adultos, são 5% aqueles que estão abrangidos pelo Cheque-Formação que perfazem os 

mencionados anteriormente. É ainda possível aferir que a medida com maior 

expressão é a Vida Ativa (48%), que se baseia em ações de formação de curta duração 

com o objetivo de potenciar o regresso ao mercado de trabalho por parte 

e as formações modulares (20%) e os cursos de educação e 

dultos (18%). As restantes cinco medidas como se pode verificar 

representam apenas 9% do total de abrangidos, sendo que o programa formação Algarve 

tem apenas 611 abrangidos, não tendo sequer 1% de representatividade no

permite-nos aferir que as medidas destinadas à qualificação j

abrangeram 23826 indivíduos representando apenas 22% da formação profissional, por 

sua vez a qualificação de adultos representa 88%, mostrando a tendência geral do país 

de uma população adulta pouco instruída e a necessitar de investir na sua formação, ao 

passo que a população mais jovem é já mais qualificada. Estes cursos são um 

importante para a população pois muitos deles possibilitam uma dupla 

certificação, assim que concluídos, permitem atingir um nível escolar superior e uma 

Gráfico 24: Distribuição do Cheque-Formação pela Região Norte
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Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016

A concretização das medidas de formação profissional das quais temos vindo a 

falar tem um elevado custo que 

conclusões. Do montante dispensado

124 milhões de euros, apenas 5% é usado em medidas na região Norte à qual foi 

dedicada cerca de 6 milhões. N

Formação em particular percebemos que a Região do Norte abarca 57% do montante 

destinado ao país, valor justificado pelo fato de o Norte ser a região com mais 

aprovações desta medida e cuja 

vimos anteriormente ser a zona cuja taxa de desemprego se encontra mais alta. 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016

Para terminar a tabela 

formação profissional no geral

Formação Profissional

País 

123.527.122,4€

 

Formação por medida 

0%

Cheque-Formação
Cursos de Educação e Formação …
Programa Português para Todos

Formação Modular
Vida Ativa- Entidades Externas

Vida Ativa- Gestão Direta
Vida Ativa Jovem

Programa Formação Algarve
Formação para a inclusão

Tabela 4: Dotação financeira da 

 

  

 

 

 

Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016 

A concretização das medidas de formação profissional das quais temos vindo a 

falar tem um elevado custo que a tabela 4 nos mostra e que nos permite tirar algumas 

conclusões. Do montante dispensado para formação profissional no país

124 milhões de euros, apenas 5% é usado em medidas na região Norte à qual foi 

rca de 6 milhões. No entanto se formos a analisar a medida Cheque

Formação em particular percebemos que a Região do Norte abarca 57% do montante 

destinado ao país, valor justificado pelo fato de o Norte ser a região com mais 

provações desta medida e cuja meta foi ultrapassada em Julho de 2016

vimos anteriormente ser a zona cuja taxa de desemprego se encontra mais alta. 

  

Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016 
Para terminar a tabela 5 revela-nos um resumo da execução em Julho de 2016 da 

no geral e do Cheque-Formação em particular. Tal como se pode 

Formação Profissional Cheque-Formação

Norte País Norte

 5.853.190,02€ 276.298,98€ 156.697,55
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Gráfico 26: Distribuição dos abrangidos por grupo de 
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aferir, as metas previstas para a formação profissional foram apenas conseguidas em 

49,4%, no entanto, o Cheque-Formação apesar de não superar as metas tem um grau de 

execução mais elevado, 69,2%. Em relação à parte financeira, o Cheque-Formação tem 

um grau de execução de apenas 12,4%, ao passo que a formação profissional no seu 

geral tem 42,3%.  

Este reduzido valor no caso do Cheque-Formação será justificado pelo facto de 

que o regulamento prevê que as formações aconteçam antes do pagamento e apenas em 

Julho saíram as aprovações da medida o que leva a pensar que existirão muitas 

candidaturas que ainda não receberam o apoio pedido.  

  

Fonte: Relatório de execução das medidas de formação profissional de Julho de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Execução Física Execução Financeira 
  Metas 

Previstas 
Abrangidos Grau de 

Execução 
Dotação 
(euro) 

Pagamento 
(euro) 

Grau de 
execução 

Formação 
Profissional 

420063 207353 49,40% 292.197.128€ 123.527.122,4€ 42,30% 

Cheque 
Formação 

12090 8364 69,20% 2.233.376€ 276.298,98€ 12,40% 

Tabela 5: Execução física e financeira da Formação Profissional e do Cheque-Formação 
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5. O Estágio em Reflexão 

“O estágio, uma importante parte integradora do currículo, a 

parte em que o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua 

identidade profissional e sentir na pele o compromisso.”Andrade 

(2005:2) 

 Depois de terminado o estágio de 450h, que teve início a 12 de Outubro de 2015 

e o seu término a 24 de Junho de 2016. Nesta etapa final do relatório importa refletir 

sobre os resultados alcançados, sobre as aprendizagens adquiridas e o contributo 

deixado na instituição de estágio. 

 Esta análise crítica incidirá sobre o impacto da intervenção ao nível pessoal, ao 

nível institucional e o seu contributo para o nível de conhecimento na área de 

especialização, que neste caso é formação, trabalho e recursos humanos.  

 O grande propósito desta intervenção era uma exploração aprofundada sobre as 

políticas formativas e educativas em Portugal, vocacionadas para o aumento da 

escolaridade e das qualificações da população, numa tentativa de corresponder às 

exigências mais urgentes do mercado de trabalho. No âmbito destas políticas, e 

enquadrada no Portugal 2020, a medida Cheque-Formação foi o principal alvo durante 

toda a intervenção no contexto de estágio e também no relatório, sobretudo numa 

tentativa de entender o seu desenrolar e o seu propósito e fazendo uma discussão sobre 

o caráter individual desta medida. 

 O objetivo passava por uma análise detalhada do Cheque-Formação, desde o 

contexto em que surgiu, os moldes em que se desenvolve e as suas finalidades e 

terminando numa análise detalhada de algumas candidaturas efetuadas e os seus 

resultados.  

 Em termos pessoais, a oportunidade de um estágio permite um contacto com o 

mercado de trabalho e um tipo de aprendizagem que nenhuma sala de aula proporciona. 

A formação em contexto de trabalho, tal como já discutida neste relatório, permite 

adquirir hábitos de trabalho, fomenta o trabalho em equipa e o relacionamento 

interpessoal e desenvolve a responsabilidade e a criatividade. 

 Mas a experiência de estágio permite para além da aquisição de competências 

pessoais, a aquisição de conhecimentos práticos da realidade de uma empresa, neste 

caso de formação, e torna possível a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do percurso escolar em contexto real, o que facilita a posterior inserção profissional.  
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 Todo o desenrolar do estágio foram meses onde foi possível colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos durante o percurso académico que se iniciou com a 

licenciatura em Sociologia e que se complementa com o Mestrado em Educação e 

permitiu um conhecimento mais rigoroso daquilo que é o mercado de trabalho, 

permitindo exercer a profissão para a qual se estuda. 

 Foi uma experiência bastante enriquecedora, apenas possível com uma 

acompanhante de estágio atenta e preocupada em transmitir tudo o que lhe era possível, 

tornando o estágio o mais proveitoso possível e tentando que as tarefas fossem 

interessantes e diversificadas. 

 

5.1 Projetos Desenvolvidos 
 
 O grande projeto desenvolvido em contexto de estágio, tal como já tem sido 

referenciado inúmeras vezes durante o presente relatório, foi o Cheque-Formação e a 

sua implementação, que tem diversas tarefas inerentes, inicialmente a divulgação desta 

oportunidade de formação financiada junto das empresas, instituições e desempregados: 

informando sobre o seu funcionamento, sobre possíveis áreas de formação e os 

benefícios possíveis; seguido do processo de elaboração da candidatura com a 

justificação da pertinência da ação de formação escolhida e a inscrição de todos os 
trabalhadores; e ainda a criação de uma base de dados que servia de controlo a todas 

as candidaturas que estavam a ser desenvolvidas. A primeira candidatura, a mais difícil 

de implementar por ainda não se entender plenamente o funcionamento desta medida, 

foi realizada por diversos técnicos da Open Space, nas seguintes foram delegadas em 

mim as tarefas da inscrição dos trabalhadores e da construção e submissão da 

candidatura, sempre com a supervisão da acompanhante de estágio.  

Paralelamente às candidaturas efetuadas no âmbito do Cheque – Formação, a 

formação em contexto de trabalho permitiu conhecer e participar nas principais tarefas 

que são levadas a cabo na Open Space e desta forma colocar em prática as três áreas de 

especialização do Mestrado, a formação, o trabalho e os recursos humanos. 

 Fez parte das tarefas acompanhar várias formações, que se iniciavam com a 

preparação dos planos de formação baseados no diagnóstico de necessidades dos 

clientes, depois de aprovados seguia-se a elaboração do cronograma e das fichas de 

inscrição dos formandos e depois de terminado o processo de formação era necessária 

a emissão dos certificados de formação através da plataforma SIGO e a realização 
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dos relatórios de formação incluindo o respetivo tratamento dos dados estatísticos 

resultantes dos inquéritos de satisfação aplicados aos formandos e aos formadores. O 

culminar deste processo dá-se com a organização do DTP (Dossier Técnico 

Pedagógico), que contém toda a informação referente ao decorrer da formação, desde o 

cronograma, a descrição da formação e respetivos conteúdos, retrato dos formadores, 

inquéritos de satisfação, testes de avaliação caso existam, certificados emitidos e por 

fim o relatório de formação com o balanço final.  

 Também as tarefas mais vocacionadas para a gestão de recursos humanos 

fizeram parte do dia-a-dia do estágio, procedimentos como o registo de tempo de 
trabalho de todos os trabalhadores da empresa e construção do mapa de férias 2016, 

exigência da ACT (autoridade para as condições do trabalho). No que toca ao 

recrutamento, foi possível a preparação de uma sessão de entrevistas com vista a 

selecionar formadores, analisando currículos e convocando por e-mail a comparência 

dos candidatos.   

 Com base em inscrições espontâneas em formações no site da Open Space foi 

criada uma base de dados de potenciais clientes e áreas de interesse para que no 

momento em que surjam formações financiadas seja fácil contactar os interessados. 

 No âmbito do Portugal 2020 foi possível acompanhar algumas candidaturas 

na área da inclusão social e emprego, essencialmente pesquisas sobre os procedimentos 

e quais os beneficiários para posterior divulgação junto dos clientes e parceiros 

elegíveis.  

 Com o aparecimento da necessidade de um curso de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos para a população em geral, realizou-se uma análise à legislação 
sobre a homologação de cursos relacionados com a produção, comercialização e 

aplicação dos produtos fitofarmacêuticos e ainda a criação de panfletos de divulgação 

deste curso.   

 Tendo em conta as tarefas descritas é possível afirmar que o conteúdo do estágio 

foi bastante diversificado e completo permitindo um contato com todos os projetos 

desenvolvidos na Open Space e possível de colocar em prática os mais variados 

ensinamentos obtidos durante o percurso académico.  
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5.2 Contributo na Open Space  

 
 O decorrer de um estágio implica um duplo compromisso; do estagiário procura-

se uma atitude ativa de busca constante pela aprendizagem e de uma postura adequada 

ao local onde se está a integrar; já da instituição acolhedora espera-se um 

acompanhamento constante ao estagiário, dando-lhe a oportunidade de exercer tarefas 

que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal e proporcionando-lhe o máximo de 

experiências distintas no contexto de trabalho. Num estágio acredita-se que ambas as 

partes saiam beneficiadas (estagiário e a empresa acolhedora do estágio) e seja, 

portanto, uma oportunidade de aprendizagem e crescimento nos dois sentidos. 

 Se é verdade que o estágio ocorrendo dentro daquilo que é o expectável e tendo 

em conta os pressupostos com que foi criado representa uma oportunidade de 

desenvolvimento profissional e pessoal para o estagiário, que lhe permitirá a aquisição 

de conhecimentos e obtenção de experiências, não será menos verdade que o contributo 

de alguém com “sangue novo” e “ideias novas” numa instituição é uma mais-valia. 

 Um universitário que procura um estágio e que está disposto a aprender e a 

deixar a sua marca no local de estágio, traz consigo conhecimentos teóricos recentes e 

certamente um sentido crítico apurado e uma visão distinta dos restantes funcionários. 

Assim a instituição terá a vantagem de possuir uma pessoa atualizada, que ao trabalhar 

em conjunto com os demais colegas, trará um importante contributo.  

 No caso de a instituição em questão ter necessidade de contratar um novo 

funcionário, um estágio é a melhor forma de conhecer as potencialidades de um possível 

trabalhador e de avaliar se as características que apresenta são ou não as mais adequadas 

para o lugar que necessitam. Nesta lógica, se o estudante no final do estágio ficar nesse 

local como trabalhador estamos perante o cenário ideal, a instituição já o conhece e sabe 

o que esperar do seu trabalho e o estagiário tem a sua primeira oportunidade de trabalho 

no local onde já está ambientado.  

 No caso concreto do estágio realizado, o balanço é muito positivo, acreditando 

ter sido um contributo favorável para a instituição acolhedora, permitindo, por um lado, 

reduzir o volume de trabalho dos trabalhadores, tendo em conta que contavam com mais 

um recurso durante 12h por semana e, por outro lado, deixando que uma das medidas de 

formação, neste caso em concreto o Cheque-Formação, ficasse quase exclusivamente 

nas mãos de uma pessoa nova. 
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6. Considerações Finais 
 

É chegado o momento de refletir também sobre o relatório em questão, que se 

apresenta um importante complemento ao estágio realizado e para além de conter muito 

daquilo que foram as atividades centrais do estágio tem também um trabalho de 

pesquisa fundamental para uma abordagem mais completa daquilo que foi o tema 

central deste trabalho. 

    Importa olhar para todo o caminho percorrido e fazer um balanço sobre as 

dificuldades sentidas e os problemas encontrados, estando certos que estes estão sempre 

inerentes aos processos de estágio e de relatório de estágio, sobretudo porque há 

procedimentos que não estão somente dependentes de nós, mas de terceiros, que são 

essenciais para a conclusão das tarefas, fazendo variadas vezes com que não sejam 

cumpridos os prazos e que seja necessário mudar os procedimentos para que se consiga 

os objetivos pretendidos.  

A principal dificuldade sentida neste caminho, mas que ao mesmo tempo 

também pode ser visto como algo estimulante, porque exigiu muita pesquisa, foi o 

desconhecimento inicial sobre o Cheque-Formação, quer por parte da entidade 

acolhedora do estágio, quer da sociedade em geral, que se traduziu em inúmeros 

contactos telefónicos para o centro de contacto do NetEmprego numa tentativa de 

esclarecer dúvidas acerca da elaboração das candidaturas. 

 O portal do NetEmprego onde eram apresentadas as candidaturas demonstrou-

se talvez a maior dificuldade encontrada, pois nem sempre o seu funcionamento era 

pleno, os dados inseridos foram perdidos demasiadas vezes, o que atrasou e dificultou o 

processo, obstáculo admitido na entrevista pela responsável da empresa de formação 

“(…) a forma de efetuar a candidatura tais como já estamos habituados com o Portal do 

IEFP, nomeadamente com o Net-Emprego que noutros tipos de candidaturas também 

funciona de igual forma que é uma plataforma bastante demorada, com erros, erros que 

nem o próprio IEFP consegue verificar, não consegue corrigir, não consegue perceber 

porque é que acontece, para além disso a plataforma pode estar em baixo dias e dias, 

candidaturas que são anuladas ou que desaparecem sem qualquer explicação, por isso de 

todo não foi uma situação fácil, a própria candidatura em si é muito difícil de 

implementar e nós como entidade formadora que estivemos, que nos responsabilizamos 
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por fazer as candidaturas, em nome das entidades empregadoras e mesmo estando 

habituadas a trabalhar com este tipo de plataforma sentimos muita dificuldade”. 

 Esta declaração mostra claramente a dificuldade sobretudo em termos 

informáticos de submeter as candidaturas, deixando a ideia de que a Open Space teve 

um papel fundamental na implementação das candidaturas, assumindo a 

responsabilidade não só de as fazer como de as submeter; caso isso não acontecesse, 

dificilmente as entidades empregadoras ou os candidatos individuais conseguiriam 

terminar a candidatura. 

 O resultado das candidaturas é mais um ponto negativo a apontar, pois está 

previsto em regulamento ser apresentado em 30 dias úteis após a submissão e isso não 

aconteceu, problema também referido durante a entrevista “se funcionasse como as 

regras que ditavam no regulamento seria uma coisa bastante fácil e acessível de 

implementar e rápida e que realmente as entidades poderiam beneficiar, dar respostas e 

as entidades formadoras de igual forma, neste momento, não é isso que está a acontecer, 

estamos a falar de em tempos de aprovação longos ou nulos e longos estamos a falar de 

6/7/8 meses”. Possivelmente este atraso nos resultados deveu-se à mudança de governo 

ocorrida em Novembro de 2015 que consequentemente atrasou a aprovação do 

orçamento de estado para 2016, na realidade a conjuntura política e económica fez com 

que o investimento não fosse canalizado para esta medida, ou que fosse tardiamente. 

 Este atraso nos resultados fez com que um dos objetivos iniciais que era 

acompanhar as candidaturas aprovadas até ao fim não fosse possível de cumprir, pois o 

período de estágio terminou sem que o resultado de grande parte das candidaturas 

realizadas fosse conhecido. E no caso das candidaturas aprovadas aconteceu poucos dias 

antes do término do estágio, não sendo possível acompanhar o correr das formações. 

 Fazia parte das ambições deste trabalho complementar a pesquisa efetuada com 

entrevistas realizadas a alguns responsáveis das entidades empregadoras cujas 

candidaturas foram aprovadas e que beneficiaram da formação financiada, o atraso nos 

resultados reduziu o número de hipóteses de entrevistas e os responsáveis contactados 

não se mostram disponíveis para colaborar neste trabalho. 

 Seria também importante uma entrevista a um/a técnico/a do IEFP de Viana do 

Castelo que pudesse ceder informações complementares sobre a importância e a 

proporção que o Cheque-Formação teve no distrito, mas foi também negada a 

entrevista, dando apenas a possibilidade de um esclarecimento por email para o diretor 

da instituição, mas até à data o email enviado não recebeu resposta. 
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 Os processos revelaram-se bem mais longos e morosos do que aquilo que 

inicialmente se esperava fazendo com que o estágio terminasse com apenas duas 

candidaturas com resultado, no entanto, ambas as candidaturas foram aprovadas, 

mostrando um resultado muito positivo do trabalho realizado e deixando boas 

perspetivas para as seguintes. 

 Na realidade esta medida pelo ser caráter particular e diferenciador tinha um 

enorme potencial, no entanto, o processo acabou por não decorrer como o previsto e a 

medida não obteve os resultados inicialmente previstos, tal como refere a responsável 

da entidade formadora em entrevista: “ela foi bastante divulgada, numa fase inicial 

houve digamos um boom relativamente a este assunto, é óbvio que entretanto, à medida 

que as candidaturas iam sendo efetuadas e estava se a ver que o IEFP não estava a 

cumprir com os prazos devidos percebeu-se que em termos de retorno não era de todo 

fácil e não foi uma medida muito bem sucedida de todo…vai surgir agora a formação 

modular financiada que em termos de execução torna-se muito mais fácil do que este 

Cheque-Formação”.  
 Apesar de todas estas dificuldades que tiveram de ser contornadas e que de certa 

forma limitaram e enfraqueceram a pesquisa realizada, este trabalho foi importante para 

trazer para a discussão uma das medidas de formação profissional em que o estado 

Português apostou para qualificar a população adulta e fez-nos refletir sobretudo sobre a 

área da formação em geral que tem hoje um papel central nas sociedades modernas. 

 Do ponto de vista pessoal, podemos destacar como principal entrave a este 

trabalho, a dificuldade de conciliação entre o estágio, o trabalho e o desenrolar do 

relatório de estágio. Só foi possível com muita disponibilidade e abertura por parte da 

acompanhante de estágio e por parte do local de trabalho que tornaram esta experiência 

possível. No entanto, esta dificuldade superada e os ensinamentos e as experiências 

adquiridas fizeram valer todo o esforço e dedicação. 

Já no caso da Open Space, instituição acolhedora, o Cheque- Formação foi uma 

medida importante que permitiu aumentar o número de formações realizadas junto das 

empresas e instituições clientes, tendo sobretudo o papel de mediadora e facilitadora do 

processo.  

Para finalizar este relatório importa refletir um pouco sobre o futuro da medida 

em questão, o Cheque-Formação tem particularidades interessantes que o destacam das 

demais medidas lançadas pelo Governo, no entanto, a sua operacionalização exige um 

processo bastante complexo e moroso, como já foi descrito anteriormente, acreditando 
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que a submissão de grande parte das candidaturas é apenas possível com o intermédio 

de entidades formadoras, de outra forma torna-se muito difícil de entidades 

empregadoras e indivíduos conseguirem concluir as candidaturas. Para além do 

processo complexo, os resultados são muito demorados e ou esta questão é resolvida, ou 

então, acredita-se que esta medida acabe por cair no esquecimento e os indivíduos 

deixem de acreditar no sucesso desta. O Cheque-Formação não está a desenvolver-se tal 

como era previsível e como está descrito na legislação que o regula e possivelmente isso 

fará com que desapareça.  

Sem dúvida que a medida tem cariz neoliberal, em que a intervenção do Estado é 

reduzida e coloca toda a responsabilidade no indivíduo ou nas entidades empregadoras 

de recorrer ao apoio que lhes permite formação financiada, implica que sejam estes a 

perceber quais as suas necessidades formativas, a fundamenta-las e a submeter as 

candidaturas. Na prática, o Estado passa o cheque com o montante atribuído e depois o 

beneficiário aplica-o na formação que ache conveniente. A forma como o Cheque-

Formação se processa faz com que o Estado cumpra a sua função atribuindo o cheque e 

criando a oportunidade de formar os cidadãos, mas ao mesmo tempo não se 

responsabilize pelo sucesso ou não dos trajetos profissionais pois as escolhas finais 

foram do beneficiário.  

Este procedimento traz para a discussão outras questões que poderão ser 

exploradas noutros estudos e que têm particular interesse tendo em conta as 

particularidades desta medida. Estarão os indivíduos a fazer um uso correto da formação 

financiada? Saberão as suas verdadeiras necessidades formativas? As entidades 

empregadoras estarão apenas a cumprir a obrigatoriedade das 35h de formação? 
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8. Apêndices 

Apêndice 1 – Transcrição da entrevista realizada à responsável de uma Empresa de 

Formação 

 

Entrevistada 

 Sócia Gerente da empresa de formação 

Data: 13-09-2016 

 

Propósito da entrevista 
Esta entrevista teve como objetivo entender: 

 As características próprias do Cheque-Formação 

 O impacto desta medida na empresa de formação 

 O balanço feito da medida (dificuldades e resultados esperados) 

 
1. Enquanto responsável de uma entidade formadora em que é que achas que 

esta medida o “Cheque Formação” se diferencia das outras com que tens trabalhado 

aqui na Open Space? 

Resposta: Bom, esta medida surge no fundo no âmbito… acaba por ser uma 

formação financiada, mas de uma forma diferente da forma que tem surgido 

anteriormente. Porquê? Anteriormente existiam as modulares em que a entidade 

formadora lançava uma série de cursos que poderiam ser desenvolvidos para uma 

entidade ou a título individual para quem estivesse interessado, neste caso o Cheque-

Formação é uma candidatura que quer a própria entidade quer o indivíduo em particular 

pode fazer e que lhe permite ter digamos um “plafond”, uma verba para… que é 

totalmente diferente, depois a pessoa opta por fazer a formação que pretende com esse 

cheque, com esse montante, é nesse aspeto que difere, no fundo acaba por ser um 

cheque em branco para formação que ele pode usufruir como entender, de acordo com 

alguns requisitos que o próprio IEFP impõe.  

2. Como é que a Open Space trabalhou esta medida? Como é que a divulgou? 

Como é que chegou ao público? 
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Resposta: Bom, de acordo com o que está previsto no Contrato Coletivo de 

Trabalho, todas as entidades são obrigadas a dar as 35h de formação aos seus 

colaboradores por ano, por isso a divulgação foi muito baseada nisso que é permitir ou 

dar a conhecer às entidades que poderiam estar a dar a formação obrigatória aos seus 

colaboradores por um custo muito inferior, só teriam de suportar 10% da formação. 

3. E o público que mais aderiu aqui na Open Space, foi o quê? Instituições ou 

pessoas individuais?  

Resposta: Efetivamente, foram muito mais entidades empregadoras a aderir a 

esta medida uma vez que há essa obrigatoriedade da formação, obviamente e uma vez 

que não há uma outra medida pelo menos até à data que permita financiar formação 

obrigatória, obviamente que foram entidades empregadoras a procurar este tipo de 

medida, muito mais que a nível individual, individual não é propriamente uma 

candidatura fácil de executar, de implementar e de conseguir aprovação. 

4. Mesmo em termos de comunicação social, esta medida foi divulgada, mesmo 

de forma a que as pessoas tenham conhecimento dela, o público em geral? 

Resposta: É assim, ela foi bastante divulgada, numa fase inicial houve digamos 

um boom relativamente a este assunto, é óbvio que entretanto, à medida que as 

candidaturas iam sendo efetuadas e estava se a ver que o IEFP não estava a cumprir com 

os prazos devidos percebeu-se que em termos de retorno não era de todo fácil e não foi 

uma medida muito bem sucedida de todo…vai surgir agora a formação modular 

financiada que em termos de execução torna-se muito mais fácil do que este Cheque-

Formação. 

5. Pois, a ideia do Cheque- Formação tinha tudo para dar certo era uma ideia boa 

que depois… 

Resposta: Se funcionasse como as regras que ditavam no regulamento seria uma 

coisa bastante fácil e acessível de implementar e rápida e que realmente as entidades 

poderiam beneficiar, dar respostas e as entidades formadoras de igual forma, neste 

momento, não é isso que está a acontecer, estamos a falar de em tempos de aprovação 

longos ou nulos e longos estamos a falar de 6/7/8 meses… 

6. Que não era isto... 
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Resposta: Que não era isto que estava previsto e consequentemente as coisas 

vão se deteriorando e as entidades deixam de acreditar e optam por recorrer à formação 

financiada e no fundo acabam por não acreditar neste tipo de medida. 

7. E em termos de crítica, sem ser pronto esta questão de demorar muito, de não 

cumprirem os prazos…a forma como se fazem as candidaturas, funcionou bem? 

Resposta: Não, não funcionou bem, a forma de efetuar a candidatura tais como 

já estamos habituados com o Portal do IEFP, nomeadamente com o Net-Emprego que 

noutros tipos de candidaturas também funciona de igual forma que é uma plataforma 

bastante demorada, com erros, erros que nem o próprio IEFP consegue verificar, não 

consegue corrigir, não consegue perceber porque é que acontece, para além disso a 

plataforma pode estar em baixo dias e dias, candidaturas que são anuladas ou que 

desaparecem sem qualquer explicação, por isso de todo não foi uma situação fácil, a 

própria candidatura em si é muito difícil de implementar e nós como entidade 

formadora que estivemos, que nos responsabilizamos por fazer as candidaturas, em 

nome das entidades empregadoras e mesmo estando habituadas a trabalhar com este tipo 

de plataforma sentimos muita dificuldade. 

8. Pois, porque se fossem as próprias entidades a fazer a candidatura tinham 

desistido… 

Resposta: Não conseguiam, não conseguiam…  

9. E em termos, neste caso já temos duas aprovações, foram importantes estas 

aprovações para estas instituições? 

Resposta: Sem dúvida, estamos a falar, uma delas, onde foi uma candidatura 

com 30 colaboradores, estamos a falar de um empresa enorme e que ter a possibilidade 

de ter a formação financiada para esses 30 colaboradores e já a fazer a candidatura para 

outros 30, é sem dúvida muito vantajoso porque vão acabar por fazer 50h de formação, 

não 35h mas com 50h e com, numa área que efetivamente sentiam uma necessidade, por 

isso sem dúvida que é uma mais-valia.  
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 Apêndice 2 – Autorização do uso do nome da Instituição de Estágio 
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