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RESUMO: Esta dissertação teve como objectivo compreender processos de mediação 

desenvolvidos nos cursos de educação e formação de adultos (EFA) pelo mediador 

pessoal e social, através da realização de um estudo de caso, que permitisse dar a 

conhecer o trabalho realizado por este profissional. O campo da educação e formação de 

adultos (EFA) tem-se constituído num domínio específico em crescente expansão. Os 

Cursos EFA, especificamente, conduziram a um modelo de currículo e de aprendizagem 

integrados e a necessidade de colocar num mesmo espaço, sob as mesmas regras, 

actores de cariz social, profissional e cultural muito diversificado, o que exigiu a criação 

de uma figura incontornável, o mediador pessoal e social, a quem compete, garantir o 

acompanhamento pessoal, social e pedagógico dos formandos, dinamizar a equipa 

técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo e assegurar a articulação entre a 

equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade 

formadora, não desvalorizando também o seu papel activo na relação com a 

comunidade. Deste modo, no sentido de investigar os processos de mediação no 

contexto da educação e formação de adultos, realizámos entrevistas semi-estruturadas 

aos diferentes tipos de actores sociais inerentes a este processo – mediadores, 

formadores e formandos – numa associação localizada em São João da Pesqueira. 

Através deste estudo concluímos que o facto de os cursos EFA habilitarem a uma 

qualificação de base (escolar) e, concomitantemente, a uma qualificação 

profissionalizante é um factor preponderante para que os adultos decidam escolher este 

tipo de cursos que surgem como uma segunda oportunidade, e muitas vezes a última, 

que está a ser dada a milhares de adultos de retomarem sonhos e ambições que os 

diversos contextos de vida de cada um não haviam permitido alcançar. Para além disso, 

aquando da leitura e análise do discurso dos diferentes entrevistados é notório que a 

mediação EFA é considerada pelos diferentes actores uma realidade indiscutível, onde o 

mediador pessoal e social apresenta um “papel central” e indispensável no desenrolar de 

todo o curso, essencialmente, no acompanhamento dos formandos ao longo de todo o 

percurso formativo, bem como de todas as sessões, assim como na orientação e 

resolução de questões mais burocráticas dos cursos, como justificação de faltas, 

elaboração do cronograma de acção, planificação de actividades e acompanhamento dos 

portefólios reflexivos de aprendizagens de nível secundário e de nível básico. 

Apercebemo-nos ainda que a mediação EFA, mais do que uma técnica de gestão de 

conflitos, pretende consagrar o direito de participação de todos os intervenientes 

indiscriminadamente, permitindo também uma valorização pessoal e social, para além 

de um aumento das competências nas tomadas de decisão, que faculta a entreajuda entre 

os diferentes elementos envolvidos. Desta forma, a mediação parece, na verdade, uma 

nova maneira de recriar um espaço de aprendizagem, onde é fundamental participar, 

cooperar e dialogar para transformar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: The aim of this study was to understand mediation processes developed 

in Adults Training and Education courses (ATE courses) by the personal and social 

mediator, through the completion of a case study that would allow showing the work 

performed by this professional. The area of Adults Training and Education (ATE) has 

constituted itself as a specific and ever growing domain. The ATE courses, more 

specifically, have brought with them a model of integrated curriculum and 

apprenticeship and the need to put in the same space and following the same rules, a 

wide range of social, professional and cultural actors. Within this scenario emerged the 

figure of the personal and social mediator who is responsible to provide personal, social 

and educational accompaniment/ monitoring to the trainees, to create dynamism in the 

vocational trainers’ team as far as the educational process is concerned and to ensure the 

articulation between the vocational team and the group of trainees and vive-versa, 

highlighting their role in their relationship with the community. Therefore, in order to 

investigate the processes of mediation in this context of the adult training and education, 

several semi-structured interviews were conducted to the different types of social 

performers in this process-mediators, trainers and trainees. It took place in an 

association in São João da Pesqueira. Through this study we have concluded that the 

fact that this ATE courses provide trainees both an educational and professional 

qualification is a very important factor for adults to decide for this kind of courses that 

appear as a second chance, and in many cases a last one, that is being given to 

thousands of adults to fulfil their dreams and ambitions as their backgrounds had 

somehow unabled them to achieve. Moreover, when reading and analysing the 

interviews of the different actors involved it is evident that ATE mediation is considered 

an undeniable reality, where the personal and social mediator plays  a central and 

indispensable role in the proper development of the whole course, essentially in the 

accompaniment of the trainees throughout the  all educational and training process in all 

the sessions, in the orientation and solution of more bureaucratic issues of the courses, 

such as understanding the absences to classes, creation of a chronogram of action, 

planning of activities and regular supervision of the reflexive portefólios  of 

apprenticeships of secondary levels. We realised that ATE mediation is more than a 

technique of conflict management. It aims to guarantee not only the right of 

participation of all involved, no matter who they are, but also to value their personal and 

social skills, increasing them at a level of decision taking, which enables the 

cooperation between all agents involved. Thus, mediation seems to be, indeed, a new 

way to re-create a learning space, where it is fundamental to participate, cooperate and 

dialogue so as to transform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ: Cette dissertation a eu pour objectif comprendre des processus de médiation 

développés dans les cours d’éducation et formation d’adultes (EFA) par le médiateurs 

personnel et social, à travers d’une étude de cas, qui permettrait faire connaître le travail 

réalisé par ce professionnel. Le domaine de l’éducation et formation d’adultes (EFA) se 

constitue peu à peu dans une expansion croissante. Les cours EFA, plus concrètement, 

ont apporté avec eux un nouveau modèle de curriculum et d’apprentissage intégré et le 

besoin de mettre dans un même espace, sous le regard des mêmes règles, un ensemble 

d’acteurs de caractère social, professionnel et culturel très diversifié. Ce scénario exige 

la création d’une figure incontournable: le médiateur personnel et social, à qui revient 

garantir l’accompagnement personnel, social et pédagogique des adultes en formation, 

dynamiser l’équipe technico-pédagogique dans le processus formatif et s’assurer de 

l’articulation de l’équipe technico-pédagogique et le groupe en formation, ainsi qu’entre 

celui-ci et l’institution formatrice, ne dévalorisant pas son rôle actif dans la relation avec 

la communauté. De cette façon, dans le sens d’étudier les processus de médiation dans 

le contexte d’éducation et formation d’adultes, nous avons fait des interviews semi-

structurées aux différents types d’acteurs sociaux issus de ce processus – médiateurs, 

formateurs et groupe en formation – dans une association située à São João da 

Pesqueira. À travers cette étude, on a conclu que le fait que les cours EFA attribuent une 

qualification de base (scolaire) et une qualification professionnelle est un facteur 

prépondérant pour que les adultes choisissent ce type de cours qui surgissent comme 

une deuxième opportunité, et souvent la dernière,  que l’on donne a des milliers 

d’adultes de reprendre leurs rêves et leurs ambitions que les divers contextes de vie de 

chacun ne leur avaient pas permis d’atteindre. En plus, lors de la lecture et de l’analyse 

des différents discours des interviewés il est clair que la médiation EFA est considérée 

par les différents acteurs une réalité indiscutable, où le médiateur personnel et social 

représente un «rôle central» et indispensable dans le déroulement de tout le cours, 

essentiellement dans l’accompagnement du groupe en formation au long de tout le 

processus formatif, dans toutes les sessions, ainsi que dans l’orientation et la résolution 

de questions plus burocratiques des cours, comme la justification des absences, 

l’élaboration des chronogrammes de l’action, la planification des activités et 

l’accompagnement des portfolios réflexifs d’apprentissage du niveau de base et du 

niveau secondaire. On s’aperçoit ainsi que la médiation EFA, plus qu’une technique de 

gestion de conflits, prétend consacrer le droit de participation de tous les intervenants de 

façon non-discriminatoire, permettant aussi la valorisation personnelle et sociale, en 

plus d’une augmentation des compétences dans les prises de décision, qui faculte 

l’entraide entre les éléments en cause. De cette façon, la médiation semble, en réalité, 

une nouvelle manière de recréer un espace d’apprentissage où il est fondamental 

participer, coopérer et dialoguer pour transformer. 
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Introdução 

A escolha de um mestrado que abordasse preponderantemente a questão do 

“Desenvolvimento local e formação de adultos” constituiu uma oportunidade e um 

palco privilegiado para a reflexão e para a troca e partilha de experiências em torno de 

um tema que tem vindo a despertar toda a nossa preocupação e interesse crescentes: a 

educação e formação de adultos (EFA). 

Numa altura em que as “Novas oportunidades” são proclamadas insistentemente 

em Portugal e pelos portugueses, devido ao pendor mediático do programa lançado pelo 

Governo, este pareceu-nos o momento adequado para concretizar um projecto 

académico neste âmbito.  

Neste sentido, no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, da Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), 

propusemo-nos realizar um trabalho de investigação sobre o(s) processo(s) de 

mediação, em cursos EFA, desenvolvidos  pelo mediador pessoal e social, focando-nos 

nas suas funções, no seu papel, na sua prática laboral, através da realização de um 

estudo de caso, pretendendo com isso esclarecer o(s) processo(s) de mediação 

inerente(s) à Iniciativa Novas Oportunidades. 

Depois de uma crescente deflagração de instituições, associações e entidades 

formativas no ano 2000
1
 e, conjuntamente com a criação dos chamados cursos EFA, 

“passou a existir não só um novo modelo educativo e formativo, mas também um novo 

e multifacetado conceito de mediação, presente nos mais variados domínios da nossa 

vida social, profissional e pessoal” (Oliveira, 2009: 133). 

Deste modo, com o aumento da procura dos cursos EFA e dos Centros de Novas 

Oportunidades (CNO), com os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências (RVCC), apostou-se não só na qualificação da população portuguesa, 

com índices muito baixos de qualificação mas, também, em novas áreas e novos 

profissionais que intervêm neste domínio, nomeadamente na mediação EFA e no 

mediador pessoal e social (Aguiar, 2009). 

Porém, o conceito de mediação,  nos mais variados domínios da vida social 

como a mediação escolar, intercultural, em empresa (Silva, 2008) aparece como “a 

segunda profissão mais velha do mundo” (Freire, 2009: 42). Já nas tribos ou nos 

                                                 
1
 Despacho Conjunto n.º 1083/2000, de 20 de Novembro. 
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povoados sempre existiram sábios a quem se recorria com toda a naturalidade, que 

aquietavam os diferendos, seres que eram cimento de fraternidade (Six, 2002). 

No que se refere especificamente aos cursos EFA, é necessário não esquecer que 

estamos a falar de cursos dirigidos ao público adulto, a pessoas que não tiveram 

oportunidade em tempos passados de estudar e que estão afastadas há algum tempo da 

escola. Por este motivo vão surgindo orientações educativas para se respeitar e potenciar 

a diferença na aprendizagem e, por isso, surge a figura do mediador pessoal e social 

como  

um elemento essencial que pretende favorecer a inclusão pessoal, profissional e social 

dos formandos. Estimulando o aprofundamento de competências em formação e o 

desenvolvimento de processos de qualificação escolar e profissional, o mediador 

assume também um papel central na prossecução dos objectivos e na concretização dos 

princípios orientadores dos Cursos EFA (Gomes & Rodrigues, 2007: 52). 

 

Sabemos ainda, através da legislação, nomeadamente, da portaria 230/2008 de 7 

de Março (Anexo I), que o mediador pessoal e social surge nos cursos EFA como uma 

figura inovadora e fundamental, a quem compete: colaborar com o representante da 

entidade formadora na constituição dos grupos de formação, participando no processo 

de recrutamento e selecção dos formandos; garantir o acompanhamento e orientação 

pessoal, social e pedagógica dos formandos; coordenar a equipa técnico-pedagógica no 

âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos 

individuais e do percurso do grupo de formação; e assegurar a articulação entre a equipa 

técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade 

formadora. Isto leva-nos a inferir que a figura do mediador pessoal e social parece 

surgir nos cursos EFA com o objectivo de colmatar as dificuldades na adequação da 

formação às especificidades dos adultos que o frequentam e as dificuldades de 

articulação das diferentes entidades envolvidas nos processos de concepção e 

desenvolvimento de formação. 

Neste sentido, desenvolvemos a dissertação em cinco partes. A uma primeira 

parte, corresponde a problemática do estudo. Com este ponto pretendemos explicar, de 

uma maneira geral, os objectivos da investigação, a fundamentação para a escolha da 

temática, explorar a linha de pensamento que seguimos e, justificar, teoricamente, a 

nossa investigação.   

Num segundo momento terá lugar o enquadramento teórico que sustenta a nossa 

investigação. Aí caracterizamos o referente teórico-analítico que serviu de base ao nosso 
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trabalho, em particular, começamos por abordar o desenvolvimento e maturação da 

temática da educação e formação de adultos, recorrendo às perspectivas internacionais 

que surgiram no âmbito deste campo de estudo. Em seguida, deslocamos o nosso 

«ângulo de visão» para a realidade portuguesa. Abordamos ainda as políticas no 

domínio da educação e formação de adultos e, posteriormente, aprofundamos o 

processo de mediação nos cursos EFA e o papel do mediador pessoal e social. 

A metodologia aparecerá num terceiro momento, onde fazemos uma breve 

abordagem à investigação em educação, seguindo-se a descrição dos passos da 

investigação e as opções metodológicas adoptadas, sendo elas: a recolha e análise de 

documentação e as entrevistas semi-estruturadas efectuadas a mediadores, formadores e 

formandos e a respectiva análise de conteúdo. 

A apresentação de resultados e a análise e reflexão das componentes que 

envolvem a temática terão lugar num quarto momento da dissertação. A este cabe o 

espaço de aprofundamento, interpretação e cruzamento do material recolhido com o 

referencial teórico assumido, de forma a levantar e debater os seus dados mais 

significativos. 

Por último, desenvolvemos uma conclusão que resulta de uma perspectiva 

transversal a todo o trabalho de investigação. Nesse momento, avançaremos com 

reflexões e considerações acerca do objecto do nosso estudo e levantaremos outras que, 

mesmo não sendo comprovadas pelo estudo em questão, derivam dele. 

Em suma, esta investigação pretende, mais do que concluir generalizações 

acerca do processo de mediação inerente à INO, levantar questões e trazer reflexões 

para este campo, centrando-nos num contexto específico.  
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A educação de adultos emerge, sobretudo, a partir do século XIX associada a 

dois fenómenos sociais relevantes: o desenvolvimento de movimentos sociais de massas 

(movimento precário) e o desenvolvimento e consolidação dos sistemas escolares 

nacionais “que conduziu segundo uma lógica de extensão ao mundo dos adultos, à 

emergência de modalidades de ensino de segunda oportunidade” (Canário, 1999: 12). 

Este facto demonstra que a importância conferida à educação e formação de 

adultos, quer por parte do Estado e das políticas públicas, quer pelas organizações da 

sociedade civil, não constitui um fenómeno novo. Todavia, nos anos recentes, a 

educação e formação de adultos tem sido bastante influenciada por várias lógicas, 

designadamente as que decorrem das pressões exercidas pelos organismos e relatórios 

internacionais que, com base em estatísticas, comparam os níveis de qualificação da 

população dos diferentes países.  

Relativamente a Portugal, essas estatísticas comparativas
2
 têm dado uma 

imagem de atraso do país e foi este um dos principais factores que levou o Governo a 

lançar a Iniciativa Novas Oportunidades (INO), visando criar condições para que os 

jovens e adultos com mais de 18 anos de idade possam completar o ensino básico (9º 

ano) ou o ensino secundário (12º ano), quer através de processos de RVCC, quer através 

de cursos de educação e formação de adultos (EFA), que permitem a frequência de 

percursos formativos de média e longa duração. 

Particularmente, os cursos EFA
3
, criados ao abrigo das Portarias nº 817/2007 de 

27 de Julho e nº 230/2008 de 7 de Março (Anexo I), organizam-se numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento promotor da (re)inserção 

socioprofissional e de uma progressão na qualificação, tendo vindo a afirmar-se como 

um instrumento central das políticas públicas para a qualificação de adultos, “destinado 

                                                 
2
 De acordo com o Censos de 2001, cerca de 43% da população activa portuguesa não completou o ensino 

secundário, cerca de 30% não completou a escolaridade mínima obrigatória e cerca de 15% dos jovens 

entre os 10 e os 24 anos abandonaram a escola sem completarem o 9ºano de escolaridade.  
3
 A expressão “Educação e Formação de Adultos”, formulada a partir da Conferência de Hamburgo, 

surge definida como o conjunto de processos de aprendizagem, formal e não formal, graças ao qual as 

pessoas consideradas adultas pela sociedade a que pertencem desenvolvem as suas capacidades, 

enriquecem os seus conhecimentos e melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou as 

orientam de modo a satisfazerem as suas próprias necessidades e as da sociedade. É segundo esta linha 

orientadora de pensamento, em que o sujeito surge com total autonomia no seu percurso de aprendizagem 

e como auto-aprendente, responsável pela sua própria aprendizagem, que surge, também, com ela, a ideia 

de uma mediação formadora em que “suportando-se na autonomia do sujeito aprendente, repousa sobre 

uma orientação da procura e não da oferta, constituindo-se como uma “forma de ajuda à construção de 

saberes singulares pelo aprendente, numa “espiral reflexiva” que se situa a montante e a jusante da 

actividade do aprendente” (Silva, 2008: 10). 
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a promover a redução dos seus défices de qualificação e, dessa forma, estimular uma 

cidadania mais activa, e melhorar os seus níveis de empregabilidade e de inclusão social 

e profissional” (Portaria nº 230/2008 de 7 de Março).  

Mais do que isso, os cursos EFA  

 

conduziram ainda a um modelo de currículo e de aprendizagem integrados e a 

necessidade de colocar num mesmo espaço, sob as mesmas regras, actores de cariz 

social, profissional e cultural muito diversificado, o que exigiu a criação de uma figura 

incontornável, o mediador pessoal e social, o qual procura trabalhar com os formandos 

competências de cariz pessoal e social, de trabalho em equipa e de resolução de 

conflitos (Aguiar, 2009: 333).  

 

Ou seja, com a criação dos cursos EFA, apostou-se não só na qualificação da 

população portuguesa, com índices muito baixos de qualificação
4
 mas, também, em 

novas áreas e novos profissionais que intervêm neste domínio, nomeadamente na 

mediação EFA, que introduz um novo perfil profissional, o do mediador pessoal e social 

(ibidem). 

Dado o carácter inovador deste tipo de formação, grande parte do seu êxito passa 

pelo grau de entendimento do modelo dos Cursos EFA por parte dos técnicos – 

mediadores e formadores – assim como pela posse de competências técnicas, 

psicopedagógicas e sociais. Segundo Gomes e Rodrigues (2007: 52), o mediador  

 

é um elemento essencial que pretende favorecer a inclusão pessoal, profissional e social 

dos formandos. Estimulando o aprofundamento de competências em formação e o 

desenvolvimento de processos de qualificação escolar e profissional, o Mediador 

assume também um papel central na prossecução dos objectivos e na concretização dos 

princípios orientadores dos Cursos EFA. 

 

Ou seja, o mediador é o elemento da equipa técnico-pedagógica a quem compete 

colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos grupos de 

formação, participando no processo de recrutamento e selecção dos formandos. 

Compete-lhe, ainda: garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e 

pedagógica dos formandos; dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do 

                                                 
4
 De acordo com o Referencial de Competências – Chave para a Educação e Formação de Adultos – 

Nível Secundário: “Portugal é um dos países que revela índices mais frágeis de qualificação escolar e 

profissional da sua população adulta e, sobretudo, a mais lenta capacidade de recuperação no conjunto 

dos países europeus. Cerca de 3.500.000 dos actuais activos têm um nível de escolaridade inferior ao 

ensino secundário, dos quais 2600.000 têm um nível de escolaridade inferior ao 9º ano. Mesmo 

considerando a população mais jovem, cerca de 485.00 jovens adultos entre os 18 e os 24 anos (45% do 

total) estão a trabalhar sem terem concluído 12 de escolaridade, 266.000 dos quais não chegaram a 

concluir o 9º ano” (Gomes, 2006: 1). 



O mediador pessoal e social: um estudo de caso 

sobre processos de mediação no contexto da 

educação e formação de adultos 

 Daniela Abrunhosa 

Mestrado em Ciências da Educação 

FPCEUP 2010 

 

8 

 

processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do 

percurso do grupo de formação; e assegurar a articulação entre a equipa técnico-

pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade formadora 

(Portaria nº 230/2008 de 7 de Março).  

Importa ainda salientar, que a mediação se fundamenta na necessidade da prática 

e desenvolvimento crescentes de processos pedagógicos e comunicacionais alternativos, 

independentemente do sector a que nos reportamos, visto as relações interpessoais, as 

diferenças e, nesse sentido, as potenciais situações conflituantes serem transversais. 

Este quadro é particularmente visível nos contextos de educação e formação de 

adultos, os quais são marcados por conflitos de diversas naturezas, sobretudo, porque 

convivem, muitas horas e durante um longo percurso, indivíduos heterogéneos e cujas 

histórias de vida complexas marcam, de uma forma significativa, o seu comportamento 

no contexto formativo. É neste domínio que a figura do mediador se torna 

especialmente inovadora e essencial (Oliveira, 2009). 

A comunicação e o relacionamento interpessoais são, assim, competências cujo 

desenvolvimento é potenciado pelo mediador pessoal e social. 

De facto, no campo educativo/formativo, a mediação envolve a promoção e o 

desenvolvimento da autonomia por parte do educando/formando, no sentido da co-

responsabilização pela sua aprendizagem. O objectivo da formação passa por promover 

condições para que o sujeito aprendente se torne agente activo na construção do seu 

conhecimento. Ou seja, a mediação educacional ajuda o sujeito aprendente a adquirir as 

competências e as ferramentas que permitam a sua autonomia, estimulando a reflexão e 

a aprendizagem de saberes significativos (Aguiar, 2009). Esta mediação de facilitação 

foca o processo, envolve reacção, negociação e adaptação e nasce da visão de que os 

conhecimentos devem ser construídos pelos educandos/formandos em percursos 

singulares e significantes, baseados na sua experiência e na sua relação com o meio 

(Gremmo, 2007: 67-68).  

Estamos, portanto, perante uma nova pedagogia, marcada pelas conversações de 

aprendizagem, apoio e acompanhamento pedagógico em tempo real, numa relação ao 

mesmo tempo horizontal e assimétrica, onde educador e educando aprendem em 

conjunto. Neste contexto, o mediador surge como figura fulcral em todo o processo, 

uma vez que auxilia os formandos no acesso às fontes de saber e de aprendizagem e 

potencia a utilização autónoma desses recursos na construção do conhecimento, 
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prosseguindo o frutífero caminho do aprender a aprender, com autonomia, valorizando-

se o saber-fazer, saber-estar, saber-ser, saber-conhecer e o aprender a viver juntos 

(Oliveira, 2009). 

Nesta perspectiva, a mediação assume uma importância significativa também a 

este nível, pois permite gerir as relações interpessoais com um cariz transformativo e 

transformador quando se centra nas relações interpessoais enquanto fonte de 

aprendizagem e de construção de significados e de acções sociais partilhadas 

(Torremorell, 2008: 70). A autora indica “que os autênticos processos mediadores criam 

e devem criar aprendizagem” (ibidem: 71). 

Na mediação em contexto de formação de adultos procura-se, portanto, trabalhar 

competências de comunicação e de relacionamento interpessoais, no sentido de prevenir 

a ocorrência de situações problemáticas extremas. No entanto, também actua perante 

um conflito iminente e/ou já instalado (Aguiar, 2009). Aqui, adoptamos o termo 

referenciado por Torremorell (2008: 38), de “prevenção de conflitos” que consiste, 

então, no trabalho feito para a promoção de relações cooperativas e de um equilíbrio 

entre os indícios de conflito que possam existir. Verifica-se assim que a mediação 

nestes contextos EFA assenta numa abordagem transformativa do conflito (Aguiar, 

2009), pois procura estabelecer laços entre as pessoas, no sentido de uma evolução 

conjunta, estabelecendo espaços de reflexão que estimulem atitudes construtivas em nós 

e nos outros (Torremorell, 2008), revalorizando o papel das pessoas nas suas relações 

interpessoais e na sociedade da qual fazem parte. 

Segundo a perspectiva de Aguiar (2009), embora existam vários modelos de 

mediação, na mediação educacional em contextos de formação de adultos privilegia-se 

o modelo transformativo, uma vez que nos centramos nas pessoas, no seu crescimento 

pessoal, na sua revalorização e reconhecimento. No entanto, não descuramos o modelo 

de resolução de problemas, pois um dos objectivos, embora não o principal, passa pela 

obtenção de um acordo e pelo recurso ao modelo comunicacional, visto que todo o 

processo envolve o desenvolvimento de espaços alternativos de comunicação entre as 

pessoas; e há uma mudança de significados, através da exploração das diferenças das 

narrativas de cada uma das partes, no sentido de proporcionar novas visões da situação 

para a resolução do problema. Ou seja, estes modelos não são compartimentos 

estanques, complementam-se e, neste caso em específico, essa situação é evidente, pois 
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procura-se a assunção de compromissos, através da renovação comunicacional, no 

sentido do crescimento pessoal, vendo o conflito enquanto processo positivo (ibidem). 

Se na mediação em termos genéricos o estabelecimento de estratégias 

consensuais e o alcance de um acordo têm que partir dos participantes envolvidos (o que 

implica uma autodeterminação), na mediação educacional em contextos de formação de 

adultos o cenário não é diferente: as estratégias são pensadas em conjunto, de uma 

forma aberta, livre e espontânea e depois trabalha-se a possibilidade de assumir 

compromissos voluntários e co-responsabilizados para a solução do problema. Isto 

torna-se, muitas vezes, complicado, porque nem sempre os adultos apresentam a 

autonomia necessária para a assunção do erro, a responsabilidade pelo exercício da sua 

liberdade, daí que o mediador pessoal e social tenha que promover a educação nesse 

sentido, para que o processo de mediação seja, verdadeiramente, capacitante e 

transformador (Aguiar, 2009). 

Assim sendo, sentimos necessidade de investigar e explorar este processo que 

tanto nos interessa, tentando esclarecê-lo o mais possível ao longo desta dissertação, 

pois é importante não esquecer que presentemente tem sido a educação permanente e, 

dentro desta, a educação de adultos, a constituir o grande referencial teórico ao serviço 

não só da investigação, mas também da acção numa quantidade significativa de países 

Europeus (Almeida, s.d.). 
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2.1.   Educação e formação ao longo da vida 

A educação tem sido parte integrante de todas as culturas em qualquer época da 

história. Assim, diante do desenvolvimento da sociedade, a partir da industrialização, 

torna-se mais evidente o consenso mundial de que é preciso lançar mão de todos os 

mecanismos sociais na tarefa de responder pela educação e formação das pessoas na 

idade adulta (Vogt & Alves, 2005), uma vez que adulto é o homem considerado como 

“um ser em desenvolvimento histórico que, diante da herança de sua infância, da sua 

passagem pela adolescência e a caminho do envelhecimento, continua o processo de 

individualização de seu ser e de sua personalidade” (Ludojoski, 1972: 20).  

 

 

2.1.1.  A aprendizagem ao longo da vida e a educação e formação de adultos 

Entre os paradigmas educacionais que inundam a história da educação, a 

“Aprendizagem ao Longo da Vida” ocupa um lugar fulcral. Neste sentido, para 

compreender o novo paradigma educativo que está associado a este conceito é 

importante conhecer a sua evolução até à formulação actual que consta do Memorando 

da Comissão Europeia (2000).  

As décadas após a II Guerra Mundial, sobretudo a década de 1960, conduziram a 

diversos debates e reflexões sobre o futuro da educação de adultos. O planeamento e a 

racionalização tornaram-se características habituais do cenário político actual, tendo 

sido criadas as condições que permitiam atribuir à educação de adultos um lugar 

definido no estabelecimento de uma política geral de educação, cultural e 

socioeconómica. Paralelamente aos esforços realizados a nível nacional, as principais 

organizações intergovernamentais foram confrontadas com o desafio de dar maior 

coerência aos seus programas e sobretudo de delinear uma nova relação entre a 

educação e a formação, por um lado, e as respectivas actividades nos domínios social, 

cultural e económico, por outro. Os países-membros esperavam vê-los avançar com 

novas ideias e conceitos que haveriam de estabelecer a necessária coerência (Kallen, 

s.d.). 

Neste contexto, foram desenvolvidos pelo Conselho da Europa, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), e pela Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), os três principais paradigmas 

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11054.htm
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de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV), que continuam a orientar a filosofia 

dominante. “Cada uma destas organizações tinha as suas próprias razões, os seus 

próprios círculos de influência, os seus próprios pontos centrais no que respeita ao 

estabelecimento de uma política nestes sectores” (Kallen, s.d.). Porém, é interessante 

notar que as três tenham desenvolvido, quase simultaneamente, um conceito de ALV, 

baseado nos mesmos objectivos globais. 

O Conselho da Europa introduziu, nos meados dos anos sessenta, o tema da 

educação permanente (Sitoe, 2006), que era considerada como um “conceito 

fundamentalmente novo e abrangente (...) um padrão de educação global capaz de fazer 

face ao rápido crescimento das necessidades individuais cada vez mais diversificadas de 

jovens e adultos, no âmbito da educação da nova sociedade europeia” (Conselho da 

Europa, 1970: 9), – uma meta que os sistemas educativos iniciais não conseguiram 

alcançar, visto não terem podido satisfazer de forma eficaz as necessidades de um 

grande número dos seus alunos, em parte devido à insuficiente diversidade dos 

respectivos programas. Esperava-se então que a educação permanente representasse 

uma estratégia mais eficaz do que o sistema de educação actual para a promoção da 

igualdade de oportunidades no âmbito da educação (Kallen, s.d.).  

Por seu lado, a UNESCO deu um grande impulso no domínio da educação ao 

longo da vida. Viu-se confrontada,  

 

por parte dos seus membros em todo o mundo, com um pedido idêntico de um conceito 

mobilizador de política de educação global. Os países membros em desenvolvimento 

em breve se viram confrontados com um hiato em rápido crescimento, entre uma parte 

crescente das gerações mais novas e uma população adulta largamente analfabeta. Em 

nome da democracia e do desenvolvimento económico, tinham de ser encontradas 

formas e meios de dotar pelo menos uma grande parte da população adulta com um 

mínimo de conhecimento e competências (ibidem: 17). 

 

 Por outro lado, os programas educativos, científicos, sociopolíticos e culturais 

da organização prosseguiram desenvolvimentos separados, tendo-se sentido a 

necessidade de um enquadramento conceptual comum (Kallen, s.d.). 

Na publicação da UNESCO, intitulada “L’éducation, un trésor est caché 

dedans”, também conhecida por Relatório Delors (1996), está presente a percepção da 

diversidade de missões e de formas que a educação pode assumir. Neste sentido, a ALV 

é definida como todas as actividades que permitam ao ser humano, desde a infância até 
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à velhice, adquirir conhecimento do mundo, de si e dos outros (Delors, 1996), 

salientando esta ideia de permanente adaptação, continuidade e crescimento pessoal. 

Em 1970, Paul Lengrand apresentou o trabalho, “An Introduction to Lifelong 

Learning”, que lançou, em 1972, um estudo a nível internacional sobre o estado da 

educação cujas conclusões foram publicadas, dois anos mais tarde, num relatório 

intitulado “Learning to be: the world of education today and tomorrow”, da Comissão 

Internacional para o Desenvolvimento da Educação, presidido por Edgar Faure (Faure, 

1972). Neste último reafirma-se “o direito e a necessidade de cada indivíduo de 

aprender ao longo da sua vida” (EURYDICE, 2000: 9), o que traduz a ideia de 

responsabilidade pessoal do indivíduo pelo seu próprio percurso educativo, ideia 

implícita na própria noção de ALV. 

Portanto, a filosofia subjacente ao trabalho “Learning to Be” pode-se 

caracterizar como um «“novo humanismo” que vai “beber” ao desejo inato do homem 

de aprender, e que torna possível trabalhar rumo a uma sociedade nova e mais humana, 

em uníssono com as nobres ideias que haviam inspirado a criação da Organização» 

(Kallen, s.d.: 16).  

Já o trabalho da OCDE, “Recurrent Education: a strategy for lifelong learning” 

(Kallen & Bengtsson, 1973) definiu a educação contínua (termo utilizado) como uma 

“estratégia cuja essência consiste na disseminação de oportunidades educativas menores 

ao longo da vida de um indivíduo para que estejam disponíveis quando necessárias” 

(Papadopoulos, 1994: 113). Ou seja, o paradigma da educação contínua foi advogado 

como uma alternativa ao período crescente da educação inicial que mantinha os jovens 

na escola até pelo menos aos últimos anos da adolescência. Essa perspectiva permitiu 

reunir a educação formal inicial, a educação de adultos e a formação no trabalho num 

único enquadramento político, cujos objectivos se relacionavam com um conjunto de 

objectivos educacionais, económicos e sociais comuns, julgando-se que muita da 

ineficácia em educação se devia, à natureza da escola rica de informação mas pobre de 

acção (Coleman, 1996). A alternância de educação e trabalho ou outra actividade 

constituía, por conseguinte, um elemento essencial da nova estratégia proposta. Assim 

sendo, a possibilidade de uma relação mais flexível entre a educação e a formação, por 

um lado, e o trabalho, por outro, o que permitiria sintonizar a educação e a formação 

com as necessidades individuais e do mercado de trabalho, era considerada como um 

dos principais resultados (Kallen, s.d.). Neste sentido, “a aprendizagem ao longo da vida 
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é tanto um instrumento de realização pessoal e aquisição da capacidade de exercer 

direitos de cidadania, como de realização de objectivos económicos” (Gass, 1996: 5). 

Tendo em conta os dados fornecidos pela União Europeia sobre os significados 

que os Estados-Membros atribuem ao conceito, a ALV caracteriza-se segundo os 

princípios de que o indivíduo aprende ao longo de toda a sua vida; nesse processo estão 

envolvidas uma gama de competências, gerais, profissionais e pessoais; tanto os 

sistemas formais de educação e formação como as actividades não formais organizadas 

fora desses sistemas têm um papel a desempenhar no âmbito da cooperação entre os 

sectores: público e privado, especialmente a nível da educação de adultos; é colocada a 

tónica na necessidade de proporcionar uma base sólida durante o ensino básico e 

despertar no indivíduo o gosto e a motivação para aprender (EURYDICE, 2000: 21). 

Assente nestes princípios, para concretizar os objectivos prioritários dos 

Estados-membros da União Europeia de reforçar a empregabilidade numa maior 

“adequação entre educação, formação e emprego” (EURYDICE, 2000: 21), de entre as 

estratégias delineadas, a Comissão Europeia apostou no reforço e modernização da 

educação e formação de adultos. 

Assim sendo, apesar da educação de adultos, tal como a conhecemos hoje, ser 

um fenómeno recente, “concebendo a educação como um processo largo e uniforme que 

se confunde com o processo de vida de cada indivíduo, torna-se evidente que sempre 

existiu educação de adultos” (Canário, 1999: 11). 

Sofrendo uma acentuada evolução desde o seu desenvolvimento após a 

revolução francesa, durante o século XIX e primeira metade do século XX (Canário, 

1999), até aos dias de hoje, só nos últimos anos se conseguiu, quando se fala em 

educação de adultos em Portugal, dissociá-la do seu sentido mais restrito, ou seja, a 

alfabetização e o ensino recorrente. Como refere Canário (1999: 4),  

 

a reflexão sobre educação de adultos não se esgota, contrariamente ao que muitas vezes 

se pensou, nos métodos mais adequados para dar aos adultos a escola que não tiveram 

na infância. É uma reflexão muitíssimo mais vasta – hoje, mas também no passado – o 

que interroga toda a educação e todo o ensino, nas “fórmas” e nas “fôrmas” que a 

sociedade e o Estado consagraram nos últimos cem anos.  

 

Importante será também não esquecer que os adultos quando chegam à formação 

vêm com uma bagagem experiencial muito rica que é imprescindível encará-la como 
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um ponto de partida fundamental para organizar os processos considerados na 

formação. Ou seja,  

 

o reconhecimento desses conhecimentos através de um balanço de competências 

prévias, em que a prática do reconhecimento dos adquiridos experienciais tem como 

fundamento não apenas, a cumulatividade das experiências vividas, mas a capacidade 

do sujeito para as tirar e reelaborar, integrando-as como saberes susceptíveis de serem 

transferidos para outras situações, representa o processo de autoconstrução da pessoa 

(Canário, 1999: 112).  

 

Considera-se, assim, uma dimensão mais vasta da educação e formação de 

adultos, onde «formar-se» “é um processo que se funde com a própria vida dos adultos” 

(Nóvoa, 1988 in Canário, 1999: 5).  

 

 

2.1.2. A educação e formação de adultos em Portugal 

Em Portugal, a evolução da educação e formação de adultos, designadamente a 

partir da segunda metade da década de 1980, marcadamente 1986, não pode ser 

dissociada da adesão do país à então Comunidade Europeia, a qual viria a estar na 

origem da actual União Europeia (Freitas, s.d.). 

 

Graças a diversos fundos e programas comunitários, foram canalizadas verbas elevadas 

permitindo, dessa forma, condições de financiamento que o sector nunca tinha 

conhecido, tanto nas vertentes da formação profissional, a mais privilegiada, como 

também nos domínios da escolarização compensatória, e mesmo na intervenção 

socioeducativa que, em algumas circunstâncias, beneficiou de programas destinados a 

promover o desenvolvimento rural e regional e a combater a pobreza e a exclusão social 

(ibidem: 3-4). 

 

Um exame temático da OCDE relativo à aprendizagem dos adultos salientou a 

debilidade da formação de base da maioria da população em que a média nacional de 

analfabetismo literal seria de 9% (Lima, 2005). Assim sendo, “seria necessário que as 

políticas públicas de educação assumissem que o problema crucial a atacar (…) é o 

problema de políticas educativas para o controlo social” (Lima, 2005: 35). 

A constituição da Lei nº3/79 simboliza assim uma tentativa de transição da 

educação de adultos para um sistema e organização governamental, procurando “lançar 

as bases de uma política pública de desenvolvimento do sector, já de características 

mais «social-democratas» em termos de modelos de políticas sociais, isto é, atribuindo 

relevo ao conceito e ao papel de «Estado-Providência» na educação” (Lima, 2005: 39). 
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Neste sentido, e com a progressiva responsabilidade do Governo pela 

alfabetização dos adultos, a lógica da educação popular de adultos e do associativismo 

tendem a ser objecto de desvalorização e marginalização por parte das orientações 

políticas dominantes, como é o caso dos governos PSD entre 1986 e 1995 (Lima, 2005). 

Todavia, face ao progressivo apagamento da educação e formação de adultos, 

entre 1995 e 2002,  

 

os governos socialistas eleitos avançaram com um conjunto de propostas que visaram 

relançar a política de educação de adultos. O trabalho então levado a cabo permitiu o 

surgimento do “S@ber +, Programa para o Desenvolvimento e Expansão da Educação e 

Formação de Adultos”, da responsabilidade da Agência Nacional para a Educação e 

Formação de Adultos - ANEFA
5
 (Guimarães, s.d.),  

 

promovendo a articulação entre educação e formação (Lima, 2005).  

A criação deste Programa justificou-se pelo facto de a sociedade portuguesa se 

encontrar em rápida transformação, sendo as mudanças particularmente evidentes no 

mundo do trabalho. “Segundo os decisores políticos, a modernização da economia, o 

necessário aumento da competitividade e a omnipresença de novas tecnologias exigiam 

trabalhadores mais qualificados, com maior capacidade de adaptação e mais 

conhecimentos e competências” (Guimarães, s.d.). Em resultado de uma tardia 

generalização do acesso à educação, os níveis educativos da população adulta e, 

sobretudo, da população activa apresentavam valores baixos quando comparados com 

os restantes países da União Europeia. Para além disso, devido à ineficácia das políticas 

de educação de adultos, a situação portuguesa exigia uma intervenção inovadora e 

eficaz (Melo, Matos & Silva, 1999).  

É neste contexto que se registam alterações relativamente ao conceito de 

educação de adultos que, entretanto, foi evacuado do discurso político e substituído pela 

educação e formação de adultos (Guimarães, s.d.). Assim, a educação e formação de 

adultos inclui  

 

um conjunto de intervenções que, pelo reforço e complementaridade sinérgica com as 

instituições e as iniciativas em curso no domínio da educação e da formação ao longo da 

                                                 
5
 Com a natureza de instituto público, sujeito à tutela e superintendência dos Ministérios da Educação e 

do Trabalho e da Solidariedade Social é concebida como uma estrutura de competência ao nível da 

concepção, de metodologias de intervenção, da promoção de programas e projectos e do apoio a 

iniciativas da sociedade civil, no domínio da educação de adultos (Lima, 2005: 47).  
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vida, se destinam a elevar os níveis educativos e de qualificação da população adulta e a 

promover o desenvolvimento pessoal, a cidadania activa e a empregabilidade (Melo, 

Matos & Silva, 1999: 11). 

 

Este “conjunto de intervenções assentou na diversificação das ofertas, 

envolvendo entidades públicas, com fins lucrativos” e da sociedade civil na sua 

promoção (Guimarães, s.d.). Suportadas pela abordagem das competências, e já não em 

conteúdos de natureza escolar e disciplinar, o reconhecimento e validação de 

competências adquiridas informalmente ou em contexto de trabalho, bem como o 

desenvolvimento de novas metodologias e materiais de intervenção pedagógica e 

socioeducativa, emergiram como estratégias educativas e formativas centrais (Melo, 

Matos & Silva, 1999). 

Deste modo, a educação de adultos parecia ter assumido um lugar de destaque 

nos debates políticos sobre educação (Guimarães, s.d.). Segundo Silva e Rothes (1998), 

este destaque resultava de uma revalorização da relação entre educação e cidadania 

devido à importância atribuída ao conhecimento na construção de economias mais 

competitivas e ao papel que as modalidades de educação não-formal e informal podem 

desenvolver na promoção da aprendizagem ao longo da vida.    

 No que respeita especificamente à educação e formação de adultos, o Estado 

português, com base na Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema 

Educativo), tem possibilitado, através do ensino recorrente e da educação extra-escolar, 

a organização de ofertas formativas, específicas e adequadas, que permitem, 

simultaneamente, a obtenção de uma certificação escolar e a preparação para o 

emprego. Este esforço ao nível da educação de adultos foi também complementado por 

um reforço de financiamento realizado no âmbito dos I e II Quadros Comunitários de 

Apoio (Despacho conjunto n.º 24/2005). É neste quadro que surge  

um conjunto de ofertas educativas e formativas que alargam a participação dos adultos e 

reforçam dimensões sociais, económicas e políticas da sua participação em sociedade. 

De entre estas, destacam-se aquelas que valorizam os saberes adquiridos pela 

experiência e ao longo da vida, assim como outras que reforçam a articulação entre 

competências escolares e competências de vida, como no caso daquelas que se suportam 

nos saberes promovidos ou reconhecidos pelos referenciais de competências-chave 

(Guimarães, s.d.). 

 

Esta situação justificou que, a par do reforço da oferta de educação e formação 

de adultos e, consequentemente, das oportunidades de obtenção de certificações 

escolares e profissionais por via formal, devesse também alargar-se a oportunidade a 
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todos os cidadãos, em particular aos adultos menos escolarizados e aos activos 

empregados e desempregados, de verem reconhecidas, validadas e certificadas as 

competências e conhecimentos que, nos mais variados contextos, foram adquirindo ao 

longo do seu percurso de vida (Despacho conjunto n.º 24/2005). As ofertas então 

criadas passaram a permitir a atribuição de uma certificação escolar e qualificação 

profissional (Melo, Matos & Silva, 1999), através dos RVCC, que funcionam em 

estreita articulação com os Cursos EFA, os quais têm vindo a desempenhar um papel 

fulcral na elevação dos níveis de qualificação e empregabilidade dos adultos com níveis 

baixos de escolarização. 

Este serviço, prestado por entidades públicas ou privadas, inscreve-se na 

Estratégia Europeia para o Emprego e no Plano Nacional de Emprego, constituindo-se 

como a medida que serve de estímulo e apoio efectivos à procura de formação por parte 

de activos, empregados e desempregados, homens e mulheres, e permitindo a 

valorização, por parte dos parceiros sociais, das qualificações adquiridas pelo adulto ao 

longo do seu percurso pessoal e profissional, numa perspectiva de aprendizagem ao 

longo da vida (Despacho conjunto n.º 24/2005).  

 

 

2.2. Políticas no domínio da educação e formação de adultos 

O reconhecimento da importância da Educação de Adultos (EA) para o 

desenvolvimento dos países numa perspectiva humana e social, mas principalmente 

económica ao passar pela produtividade de uma mão-de-obra mais qualificada, 

consequentemente mais produtiva e competitiva no mercado internacional, é bastante 

recente, embora autores como Alberto Melo prefiram ressaltar as características e as 

potencialidades mais emancipatórias da EA ao afirmar tratar-se  

 

de um conceito dinamizador, capaz de promover o desenvolvimento ecologicamente 

sustentável, de fomentar a democracia, a justiça, a equidade entre sexos e o 

desenvolvimento científico, social e económico, e de construir um mundo onde o 

conflito violento seja substituído pelo diálogo e por uma cultura de paz assente na 

justiça (Melo, 1998: 20). 
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2.2.1. A educação de adultos em Portugal no domínio das políticas 

educativas  

Entre 1985 e 1995, a “EA em Portugal vivia uma situação de transição” (ibidem: 

113) entre os modelos de políticas sociais de tipo Estado-Providência e de tipo crítico e 

o modelo reformista do Estado-Providência de tipo neoliberal. Em termos gerais, esta 

transição está associada a dois vectores “em disputa” na formulação da política 

educativa:  

 

continuar a expandir o estado em termos de realização de uma maior igualdade de 

oportunidades e de democratização da educação pública, mas, simultaneamente, tentar 

reduzir esse mesmo Estado, abrindo o campo da educação à iniciativa privada e à 

concretização de uma maior liberdade de ensino – uma tensão que estará presente em 

diferentes medidas adoptadas ao longo da década de governação sustentada pelo Partido 

Social-Democrata (PDS), e que poderíamos designar por neoliberalismo educacional 

mitigado (Afonso, 1997: 10). 

 

Na verdade, e no âmbito de um quadro de políticas educativas marcado pela 

“ocorrência de manifestações próprias de cada um dos modelos de políticas sociais” 

(Lima, 2003: 138), a EA em Portugal, durante a governação do XII Governo 

constitucional constituído pelo Partido Social-Democrata, encontrava-se afastada das 

políticas sociais do Estado-Providência, bem como das perspectivas de intervenção que 

o paradigma da educação popular e da educação permanente havia defendido.  

 

Duas preocupações, que em momentos passados tinham sido reconhecidas como 

essenciais, são então claramente desvalorizadas. A perspectiva de “educação popular” 

esvai-se da condução política para este sector, apesar de algumas persistências 

discursivas e da permanência, um pouco contra a corrente, de algumas práticas 

disseminadas pela rede pública, que valorizam a participação dos adultos em processos, 

necessariamente educativos, que conduza à sua emancipação. Também o objectivo de 

alfabetização literal perde centralidade. Sobretudo deixa de ser privilegiada a sua 

articulação com a formação cívica e política, no quadro das práticas educativas 

integradas. Em substituição, tende a prevalecer uma visão escolarizante desta 

alfabetização, cada vez mais encarada como parte de uma formação escolar elementar 

dos adultos (Santos Silva & Rothes, 1998: 29). 

 

A educação popular e a alfabetização encontram-se, assim, desvalorizadas, e até 

ignoradas. O ensino recorrente, por sua vez, ganha protagonismo e, na evolução do 

subsistema da EA, surge um novo objectivo mais “vocacionalista” que “aposta” na 

qualificação da mão-de-obra e coloca a formação profissional como seu instrumento 

essencial (ibidem: 29). 
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Ao mesmo tempo que prevalecem estas orientações políticas, a EA assiste a uma 

redução da sua influência e importância no seio do aparelho político-administrativo. 

“De forma apenas aparentemente contraditória, verifica-se que o Estado, ainda que 

continue a assumir-se neste domínio como a instância privilegiada, diminui a relevância 

da EA na estrutura orgânica do Ministério da Educação” (Santos Silva & Rothes, 1998: 

30). 

Em meados da década de 1990, a EA em Portugal encontrava-se, portanto, numa 

situação de indefinição e abandono.  

 

Encerrado em meados dos anos 90 o ciclo reformista da educação, a EA não só ficaria 

para a história desse processo de mudança jurídico-formal como um dos sectores mais 

abandonados e, de facto, não reformado, mas também como um campo que 

progressivamente foi perdendo identidade, a ponto de o próprio conceito ter entrado em 

risco de extinção nos discursos de política educativa. Como se os conceitos de formação 

e de aprendizagem ao longo da vida subitamente descobertos pudessem substituir, ou 

tornar supérfluo, o conceito de educação de adultos (Lima, 2003: 140). 

 

É neste contexto que surgem, entre outros, os conceitos de eficiência, eficácia, 

qualidade, controlo e optimização, associados ao paradigma da “Educação Contábil” 

(Lima, 2000), com a esperança de que as soluções de tipo organizacional e 

administrativo respondam às necessidades de modernização da própria educação e do 

sistema educativo. O culto da eficiência (Collins, 1998) tende assim a transformar áreas 

humanas dos projectos morais, práticos e políticos da vida diária em algo mensurável e 

controlado de forma técnico-burocrática. 

Estas questões remetem imediatamente para a relação intrínseca que se 

estabelece entre o Estado e a Sociedade civil, assim como os papéis que ambos se vêem 

na obrigação de desempenhar. 

Murphy (2001: 345) explica o ressurgimento do interesse pelo conceito de 

sociedade civil nos últimos tempos, em resultado da crise de confiança nas políticas 

socialistas e social-democrata. A sociedade civil parece ser agora entendida enquanto 

contexto ideal para uma aprendizagem capaz de se distanciar das garras do poder, da 

dominação, do Estado e da economia. 

Mas porque em Portugal a EA é directa ou indirectamente promovida pelo 

Estado  que, apesar de poder garantir uma certa qualidade, é incapaz de responder eficaz 

e eficientemente a todas as necessidades mais prementes nesta área, uma das últimas 

tendências surgidas em torno da questão da coordenação da EA aponta para as parcerias 
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e partilha de responsabilidades que levam Melo, Lima e Almeida (2002: 29) a referirem 

a existência de “uma efectiva transformação do papel do Estado, no contexto de 

parcerias emergentes entre os sectores público e privado, sendo da responsabilidade do 

sector público o estabelecimento de um enquadramento político global (legal, 

regulamentar, institucional, financeiro) e o assegurar do direito de todos à educação”. 

O papel do Estado parece, portanto, não ser o de monopolizar a organização da 

EA, mas o de criar condições num quadro de partilha com os demais parceiros, quer 

privados, quer numa concertação interministerial, que possam garantir uma igualdade de 

oportunidades de acesso à formação, assim como uma garantia de orientação, 

responsabilização e implementação de políticas. 

No âmbito da EA, as tendências de instrumentalização da educação, associadas a 

uma indefinição do papel do Estado e da sociedade civil, contribuíram para uma 

despolitização que teve como resultado uma EA cada vez mais técnica e fragmentada ao 

privilegiar um ensino científico e tecnológico e ao valorizar competências capazes de 

tornar os indivíduos mais competitivos para a empregabilidade. 

Em 1996, e com o início do ciclo governativo seguinte, a EA volta a ganhar 

protagonismo com o Programa Eleitoral do Partido Socialista (PS) que critica  

 

a ausência de um sistema de educação de adultos que, através de acções de ensino 

recorrente e de educação extra-escolar, responda aos baixos níveis de instrução da 

população e às necessidades sociais acrescidas em educação e formação, decorrentes 

das novas exigências das sociedades modernas (Melo, Lima & Almeida, 2002: 113). 

 

 

As novas exigências aqui referidas passam pela implementação de um sistema 

de formação profissional capaz de articular formação com educação, e capaz de dar 

resposta às mais recentes necessidades dos adultos no mundo laboral. 

A V Conferência Internacional sobre EA, realizada em Hamburgo em 1997, 

aponta precisamente para esta tendência no Tema 5 (“A EA e a mutação no mundo do 

trabalho”), afirmando uma preocupação crescente quanto à precariedade do emprego e o 

aumento do desemprego. Segundo este documento, a indispensável melhoria em termos 

de produção exige competências cada vez maiores, e o desenvolvimento de novas 

capacidades de adaptação produtiva a uma procura de emprego em mudança 

permanente ao longo da vida laboral, passam a ser questões que a EA deve abordar, 

comprometendo-se a promover o direito ao trabalho e o direito à EA relacionado com o 

trabalho,  
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fazendo com que a EA relacionada com o trabalho possa conferir as competências e 

capacidades específicas para a entrada no mercado de trabalho e mobilidade 

ocupacional, e melhorar a capacidade dos indivíduos para participarem em modelos de 

emprego diversificados”; “garantindo que os conhecimentos e capacidades 

informalmente adquiridos são plenamente reconhecidos”; “acentuando o poderoso papel 

da educação profissional de adultos no processo de aprendizagem ao longo da vida” 

(UNESCO, 1997: 45). 

 

Após as eleições legislativas de 1995, o XIII Governo constitucional, constituído 

pelo Partido Socialista, apresentaria um “Pacto Educativo para o Futuro” (Ministério da 

Educação, 1996) no qual “a educação e a formação global dos cidadãos ao longo de 

toda a vida constituem uma condição necessária para o desenvolvimento económico e 

social, o que implica nomeadamente, uma particular atenção à educação permanente e 

de adultos” (Melo, Lima & Almeida, 2002: 114). 

O primeiro documento, elaborado por um “grupo de trabalho para o 

desenvolvimento da EA, integrado por especialistas independentes”, e constituído pelo 

Despacho nº 10534/97 de 16 de Julho, da Secretaria de Estado da Educação e Inovação, 

reconhecia a urgência do desenvolvimento da EA e propunha a responsabilização do 

Estado em termos políticos e administrativos, através da criação de um sistema nacional 

de EA por ele financiado. O documento propunha, ainda, a criação de um sistema 

autónomo com “unidades locais”, bem como de uma rede de “centros de balanço de 

competência e validação das aprendizagens”. 

Este documento, ao qual se deu o nome de  

 

uma aposta educativa na participação de todos”, pretendia igualmente preparar “um 

quadro legislativo e regulamentar mais propício ao desenvolvimento de um sistema de 

EA coerente, flexível, autónomo e assente numa parceria aberta e criativa entre o Estado 

e a sociedade civil, designadamente o sector social solidário (Melo et al., 1998: 61). 

 

Já a partir da Resolução nº 92/98, de 25 de Junho, o Conselho de Ministros 

decidia avançar com o “Programa para o desenvolvimento da Educação e Formação de 

adultos”. Salienta-se que é a partir deste programa que o conceito de formação passa a 

articular-se com o conceito de educação, se não em termos práticos, pelo menos em 

termos terminológicos. 

Entendem, assim, que compete ao Estado  

 

assumir políticas públicas e estratégias de desenvolvimento do sector, 

responsabilizando-se não só pela criação mas também pela manutenção de uma rede 

pública e de um programa de desenvolvimento que traduza o carácter prioritário da 
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educação e formação de adultos na sociedade portuguesa (Lima, Afonso & Estêvão, 

1999: 56). 

 

Em 2002, três anos após a criação da ANEFA, o XV Governo Constitucional 

extingue essa agência, remetendo as suas atribuições à Direcção-Geral de Formação 

Vocacional (DGFV), através do Decreto-Lei nº 208/2002, de 17 de Outubro. 

De acordo com a Lei Orgânica do Ministério da Educação aprovada em 

Conselho de Ministros de 6 de Agosto de 2002, um dos objectivos da reforma estrutural 

que motivou a criação da DGFV passa directamente pelo desafio da qualificação de 

recursos humanos em termos conformes ao papel de Portugal na União Europeia e no 

mundo e às necessidades de competitividade da economia global, e a integração entre as 

políticas e os sistemas de educação e as políticas e os sistemas de formação ao longo da 

vida. Esta integração visa prosseguir objectivos, quer de qualificação inicial de jovens 

com competências profissionais necessárias à sua transição adequada para a vida activa, 

quer do desenvolvimento da aquisição de aprendizagens por adultos, num modelo de 

formação ao longo da vida. 

A realidade portuguesa parece estar, hoje, apoiada na promoção de um mercado 

de aprendizagem que nos coloca perante uma educação e formação de adultos 

considerada prioridade. 

 

 

2.2.2.  A Iniciativa Novas Oportunidades 

A Iniciativa Novas Oportunidades (INO) foi lançada pelo XVII Governo 

constitucional chefiado por José Sócrates, constituído após a vitória com maioria 

absoluta do Partido Socialista nas eleições legislativas de Março de 2005, sob o lema 

“Uma oportunidade nova para os jovens, uma nova oportunidade para os adultos”, 

atribuindo um relevante alento à política pública de educação e formação de adultos 

(Guimarães, s.d.). 

Neste sentido, enquanto país que ambicionava a modernização, a aposta de 

Portugal na qualificação desejava-se como um forte impulso, pois o atraso que o separa 

dos países mais desenvolvidos radica, segundo o primeiro ministro, em grande medida, 

no insuficiente nível de qualificação da população portuguesa.  

Neste âmbito, as comparações com outros países europeus relativas aos níveis de 

escolarização da população portuguesa ganham novos sentidos, e o investimento na 
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qualificação parece então ser encarado como a chave para as oportunidades dos 

indivíduos e para o combate à exclusão social. 

Deste modo, este imperativo  

 

não pode deixar de ser relacionado com outros aspectos, nomeadamente com a 

redefinição do papel do Estado no campo da educação de adultos e com a 

transnacionalização das economias europeias, agora mais articuladas com os sistemas 

produtivos e com a competitividade económica, que procuram também integrar 

estratégias que previnam e combatam a exclusão social e as crescentes desigualdades 

sociais. É neste cenário que a valorização do direito à educação, especificamente 

destinada aos adultos, expressa novos significados, mantendo contudo a aposta nos 

sentidos mais tradicionais deste direito. O exercício do direito à educação e, de modo 

mais claro, a promoção da cidadania parecem apresentar um conteúdo plural, mas 

também ambivalente (Guimarães, s.d.).  

 

Neste sentido, estaremos perante cidadanias em transição. Como afirmam 

Afonso e Lucio-Villegas Ramos (2007: 93-94),  

 

as cidadanias em transição integram concepções, percursos e projectos por vezes 

contraditórios, sentidos que abrangem novos e velhos dilemas sociais e educativos. 

Abrangem a promoção da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso educativo 

para todos os adultos, mas também incluem políticas sectoriais, dirigidas a certos grupos 

sociais que parecem necessitar de intervenções específicas. Resultam de um maior 

empenho do Estado em certos domínios, bem como a sua retracção em áreas que muitos 

consideram fundamentais. 

 

Apesar da INO retomar as principais ofertas do Programa S@ber+, hoje estas 

são da responsabilidade da Agência Nacional para a Qualificação que possui uma dupla 

tutela do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Segurança Social.  

Em resultado de uma mais evidente articulação com as políticas de emprego e de 

modernização tecnológica da economia portuguesa, esta Iniciativa tem como finalidade 

dar resposta aos baixos índices de escolarização dos portugueses através da aposta na 

qualificação da população, concretizando-se em duas ideias-chave: em primeiro lugar, 

fazer do ensino profissionalizante de nível secundário uma verdadeira e real opção, 

dando Oportunidades Novas aos jovens; e em segundo, elevar a formação de base dos 

activos. Ou seja, dar a todos aqueles que entraram na vida activa com baixos níveis de 

escolaridade, uma Nova Oportunidade para poderem recuperar, completar e progredir 

nos seus estudos, pois são muitos aqueles que não tiveram, enquanto jovens, a 

oportunidade para estudar mais e que entraram precocemente no mercado de trabalho 

(Guimarães, s.d.). 
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No que respeita às ofertas dirigidas aos adultos, estas têm como objectivos permitir aos 

mesmos recuperar, completar e progredir nos seus estudos, partindo dos conhecimentos 

e competências que os adultos adquiriram ao longo das suas vidas em contextos 

informais, através do RVCC e, simultaneamente, orientar os adultos para ofertas 

complementares de cariz profissionalizante (ibidem).  

 

Para tal, alargou-se substancialmente a rede de centros de RVCC em todo o país, 

passando estes, agora designados Centros de Novas Oportunidades (CNO), a funcionar 

também em escolas do ensino regular e não apenas em entidades especificamente 

orientadas para a educação e formação de adultos, tendo como objectivo geral a 

certificação escolar e/ou profissional de adultos que possuem baixos níveis de 

escolarização.  

Os CNO pretendem dar corpo à estratégia de educação e formação anteriormente 

definida, promovendo as suas actividades numa lógica de trabalho em rede com as 

entidades que promovem e desenvolvem Cursos EFA (tanto de nível secundário como 

de básico). Ou seja, os CNO constituem-se como a estrutura preferencial de 

acolhimento dos candidatos, estrutura essa que, através da realização de um trabalho de 

diagnóstico e triagem, define o perfil de cada um dos adultos e identifica as suas 

necessidades, motivações e expectativas de formação e níveis de certificação. Este 

procedimento deverá resultar num encaminhamento que poderá ser para um processo de 

RVCC – nível básico ou secundário – ou para uma oferta educativa e/ou formativa mais 

adequada ao adulto em causa. Sempre que as necessidades de formação sejam 

significativas e se enquadrem num perfil de formando para um Curso EFA, o CNO 

deverá encaminhar esses candidatos, após a realização do processo de Reconhecimento 

e Validação de Competências (RVC), para a entidade na qual o CNO está inserido 

(escola, centro de formação profissional ou outros), ou para outras entidades que façam 

parte da rede de entidades formadoras de Cursos EFA (ANQ, 2007). 

 

O reconhecimento, validação e certificação de competências assume então uma 

importância significativa, dado que surge como uma alternativa à formação profissional 

qualificante e de curta duração. Esta importância é justificada pelo facto de o 

reconhecimento das competências adquiridas permitir, a nível colectivo, estruturar 

percursos de formação complementares ajustados caso-a-caso, induzindo o 

reconhecimento individual da capacidade de aprender, principal mote para a adopção de 

posturas pró-activas face à procura de novas qualificações (Guimarães, s.d.). 

 

A consolidação e expansão dos dispositivos de reconhecimento e validação de 

competências são pois consideradas um recurso essencial para o desenvolvimento do 
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país (Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2005: 

20).  

 

 

2.2.3. “Uma nova oportunidade para os adultos” – Os cursos EFA   

A elevação dos níveis de qualificação escolar e profissional da população 

portuguesa exige um compromisso por parte de toda a sociedade, uma vez que o 

desenvolvimento sustentado e a formação do «capital social», em que as sociedades 

contemporâneas assentam, pressupõem um investimento crescente na qualificação dos 

adultos.           

 Os cursos EFA criados no ano 2000, no âmbito da iniciativa novas 

oportunidades, surgiram como um instrumento das políticas públicas de educação e 

formação destinado a promover, através da redução dos défices de qualificação da 

população adulta, uma cidadania participativa e de responsabilidade, bem como a 

empregabilidade e a inclusão social e profissional (Portaria n.º 817/2007 de 27 de 

Julho), com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de trabalho. 

Desenvolvendo-se através de percursos de dupla certificação ou apenas de habilitação 

escolar para formandos com mais de 18 anos, permitem gradualmente captar novos 

públicos e assim responder às necessidades e especificidades dos seus destinatários, 

tendo em conta, nomeadamente, as características de flexibilidade, individualização e 

contextualização que encerram (Portaria n.º 817/2007 de 27 de Julho). Ora, a formação 

é perspectivada segundo uma vertente relacional com o quotidiano dos formandos.  

Assim, baseados numa perspectiva de aprendizagem por competências e na 

centralidade das histórias de vida e opções pessoais, sociais e profissionais do adulto 

que permitem o reconhecimento dos saberes e das competências adquiridas ao longo da 

vida, possibilitam o desenvolvimento de processos de formação flexíveis, realizados de 

acordo com as necessidades pessoais e profissionais de cada adulto (Guimarães, s.d.). 

Ao longo da vida, os adultos aprendem através de uma multiplicidade de 

processos formais e informais, a partir da aplicação prática de saberes, mais ou menos 

operativos, de competências de várias matrizes, aplicação essa que é suscitada pela 

resolução de problemas concretos que o dia-a-dia lhes coloca. Assim sendo, um dos 

princípios de base da avaliação dos cursos EFA é a consistência entre as metodologias 

de desenvolvimento de competências propostas pela equipa pedagógica e empreendidas 
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pelo adulto e os respectivos processos de avaliação (ANQ, 2007). Note-se que o 

formando adulto percorre um caminho de empowerment durante o percurso de 

aprendizagem, pelo que é importante valorizar a gestão que ele faz da mesma, ou seja, o 

equilíbrio entre o processo e o produto das suas aprendizagens (Gomes & Rodrigues, 

2007). 

Todavia, a concepção curricular dos cursos EFA, embora flexível, deve respeitar 

um sistema modular (módulos organizados por competências, subdivididos em unidades 

de formação com coerência interna) que incluem componentes integradas de: 

reconhecimento e validação de competências (salienta-se assim o papel dos centros 

novas oportunidades, enquanto agentes privilegiados de promoção do acesso aos cursos 

EFA, através da realização dos processos de reconhecimento e validação de 

competências que integram o plano curricular desta oferta de educação e formação); 

formação de base (organizada em quatro áreas relativas ao "Referencial de 

Competências-Chave" desenvolvidas a partir de “Temas de Vida” – temáticas 

transversais relativas à interacção entre o mundo local e global que informam e 

organizam a abordagem das diferentes áreas de competências-chave) e formação 

profissionalizante – esta formação orienta-se pelos Referenciais de Formação do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional e está estruturada em unidades 

capitalizáveis, que poderão incluir formação em contexto real de trabalho (Portaria n.º 

817/2007 de 27 de Julho). 

Inicialmente foram realizados em Portugal 13 estudos piloto para o nível básico, 

cinco cursos na Região Norte, dois no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, dois no 

Alentejo e um no Algarve (Oliveira, 2003). Porém, este número rapidamente foi 

alargado e em 2006 ampliado também ao nível secundário, pois no quadro dos 

objectivos definidos pelo XVII Governo Constitucional para as políticas de educação e 

formação, assume particular destaque a generalização do nível secundário como 

qualificação mínima da população. Assim, o modelo adoptado nos cursos EFA reflecte 

uma perspectiva de continuidade face ao caminho trilhado para o nível básico, sem 

prejuízo da evolução necessária do grau de complexidade das competências e saberes a 

desenvolver no nível secundário e através da criação de uma área destinada ao 

desenvolvimento de processos de reflexão sobre as aprendizagens efectuadas (Portaria 

nº 817/2007 de 27 de Julho). 
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Dado o carácter inovador da formação, a equipa técnico-pedagógica dos cursos 

EFA, constituída pelo mediador e pelo grupo de formadores responsáveis por cada uma 

das áreas de competências-chave que integram a formação de base e pela formação 

tecnológica, assumem um papel relevante.  

Surge assim uma figura nova, a figura do mediador pessoal e social a quem 

compete, designadamente, colaborar com o representante da entidade formadora na 

constituição dos grupos de formação, participando no processo de recrutamento e 

selecção dos formandos; garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e 

pedagógica dos formandos; coordenar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do 

processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do 

percurso do grupo de formação; e assegurar a articulação entre a equipa técnico-

pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade formadora 

(Portaria nº 817/2007 de 27 de Julho). Ou seja, o mediador parece então surgir nestes 

cursos com o objectivo de colmatar as dificuldades na adequação da formação às 

especificidades dos adultos que o frequentam e as dificuldades de articulação das 

diferentes entidades envolvidas nos processos de concepção e desenvolvimento de 

formação.  

Em suma, com uma dupla certificação escolar/profissional, com uma parte 

profissionalizante importante e abarcando um alto volume de formação, com a presença 

do mediador que muitos adjectivam como sendo inovadora e, por último, com a parte 

final do curso incluindo uma vivência em contexto real de trabalho, os cursos EFA 

surgem no âmbito da INO com o objectivo de elevar as qualificações de muitos 

portugueses e, consequentemente, de os integrar ou reintegrar no mercado de trabalho. 

 

 

2.3. O processo de mediação nos cursos EFA 

Segundo Sousa (2002: 19) o processo de mediação assume-se como “um meio 

de procura de acordo, em que as pessoas envolvidas são ajudadas por um especialista 

que orienta o processo (…)”. O especialista, “o mediador, ajuda os interessados na 

procura de uma zona de possível encontro de interesses que permita satisfazer os 

respectivos objectivos de forma adequada e que seja satisfatória para as partes” 

(Oliveira, 2009: 133). 
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A mediação EFA, em particular, é considerada uma realidade indiscutível, em 

que o mediador apresenta um papel essencial no desenrolar do curso, desde a sua 

aprovação até à avaliação do impacto do mesmo (Aguiar, 2009: 11). Ao mediador EFA 

compete, em possíveis conflitos, encontrar as melhores estratégias, para que os 

formandos possam, por si, reflectir sobre o problema e alcançar a solução para o 

mesmo; trabalhar com os formandos e formadores, em termos pedagógicos e de 

acompanhamento de todo o processo formativo (ibidem). 

 

 

2.3.1. Contextualização teórica do processo de mediação 

São diversos e distintos os trabalhos existentes sobre a mediação de conflitos. 

Porém, quando pesquisamos sobre a figura do mediador pessoal e social e sobre o 

processo de mediação inerente aos cursos de educação e formação de adultos os estudos 

são escassos. 

É comum dizer-se, a propósito da mediação, que se trata de um processo no qual 

um terceiro, sem poder para além do que lhe é reconhecido pelos mediados e sem 

capacidades de decisão, isto é, neutro e independente, intervém com uma missão 

específica (Guillaume-Hofnung, 2000), de ajudar as partes a resolver os seus conflitos 

(San Marin, 2003).  

No entanto, esta é uma definição que não é consensual, havendo uma grande 

polissemia de conceitos e de concepções subjacentes.  

 

Trata-se de uma polissemia de concepções e de uma heterogeneidade de práticas que é, 

em certa medida, resultado de uma negligência conceptual e de uma utilização pouco 

cuidadosa e facilitista, o que põe em perigo e desacredita a própria mediação. No seu 

pior, surgem práticas ditas de mediação, operadas por mediadores institucionais ou por 

mediadores informais, que se advogam de «gurus» moralizadores, usando e abusando 

do seu poder e criando assimetrias para procurar unicamente o controle social ou o seu 

proveito pessoal (Caetano, 2003: 153).  

 

Neste sentido, Torremorell (2008) considera preocupante o facto de o conceito 

de mediação ser utilizado em várias circunstâncias, podendo abarcar tudo. Em paralelo, 

surgem perspectivas de mediação que alargam o conceito de mediação integrando-o 

num “processo cooperativo de gestão de conflitos entre diferentes actores de uma 

comunidade educativa” (Souquet, 1999: 231), sendo muito mais do que uma técnica 
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alternativa para resolver conflitos, enquadrando-se numa cultura de cidadania activa 

(Caetano, 2003). 

Em Portugal, a mediação como área de intervenção em contextos multiculturais, 

tem as suas origens na década de 1990. Este acontecimento surge na sequência da 

entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, actual União Europeia, 

o que permitiu o acesso a projectos internacionais que deram a conhecer outros 

contextos e organizações sociais para quem a estratégia da mediação era fundamental. 

Desde então, a figura do mediador e o conceito de mediação têm vindo a ganhar 

significado e expressão social no nosso país, com maior incidência no meio escolar 

(Oliveira & Galego, 2005).  

Segundo Silva e Moreira (2009: 7),  

 

a mediação (..) é assumida cada vez mais como um slogan mobilizador, um remédio e 

um referente das políticas sociais, dando conta da sua importância, ao ser reconhecida 

como uma actividade para assegurar a gestão das diferenças e dos diferendos e a coesão 

social. 

 

Neste sentido, afastando-se dos modelos tradicionais de resolução de problemas 

e de conflitos, como a arbitragem, a conciliação, a negociação ou a terapia, a mediação 

propõe o diálogo e a restituição reflexiva do poder às pessoas, grupos e comunidades, 

apoiando-se em abordagens construtivistas (Caetano, 2003).  

Silva e Moreira (2009: 277) apontam que,  

 

este é o grande desafio da sociedade actual face à mediação, na medida em que os 

contextos sociais e organizacionais, pelo modo societário de organização que os 

caracteriza, revelam dificuldades na comunicação e défices de intercompreensão entre 

os sujeitos que, sem dúvida, colaboram para a emergência de conflitos que, se não 

forem trabalhados e apropriados, tendem a desenvolver-se colocando em risco a 

convivência saudável e o desejável desenvolvimento pessoal e social. 

 

Assim sendo, pode-se identificar uma pluralidade de perspectivas, tais como as 

perspectivas epistémica, a dialógica, a argumental, a geradora, a de desempenho, a 

narrativa e a transformadora (Schnitman, 1999: 25), que parecem estar mais 

direccionadas para o processo de mediação presente nos cursos de educação e formação 

de adultos. Tal abordagem insere-se “num paradigma de comunicação, isto é, num 

entendimento de mediação enquanto prática que procura formas comunicacionais nas 

quais o diálogo pode ser utilizado para criar soluções satisfatórias, com vista a melhorar 

e a transformar as relações entre pessoas e os grupos e a melhor as relações sociais” 
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(Basílio & Bento, 2009). Neste sentido, “os diálogos mediadores, são aqueles que em 

meio a contradições e conflitos, permitem encontrar palavras/perspectivas que possam 

ser assumidas como próprias pelos participantes, que permitam visualizar para o futuro 

uma realidade possível” (Schnitman, 1999: 102). 

Alguns autores optam por considerar um grande modelo alternativo, que 

passamos a designar de construtivista, na medida em que a mediação é entendida como 

portadora de um potencial transformador das pessoas que participam no processo. 

Todavia, este potencial só se torna possível se o diálogo, a negociação e a comunicação 

não se limitarem a ser entendidos como um intercâmbio de mensagens. A comunicação 

deveria ser então um processo de construção social e, como tal, “o principal objectivo 

da mediação não deveria ser chegar a um acordo, mas cultivar as capacidades dos 

participantes de capacitação, de reconhecimento e de consciência” (Shailor, 1999: 84). 

Corroboramos com Caetano (2003), quando refere que Tricoire (2002) é um dos 

autores que mais longe leva a reflexão crítica acerca dos modos de perspectivar a 

mediação, apresentando alternativas que se enquadram na abordagem da complexidade. 

Este autor faz a distinção entre mediação de primeira ordem e mediação de segunda 

ordem, para além de considerar um outro modelo que se afasta da mediação, mas que é 

muitas vezes confundido com ela e que designa de peritagem (Caetano, 2003). Na 

mediação de primeira ordem, domina uma perspectiva tecnocrática,  

 

em que se pretende que os problemas sejam bem identificados, apresentados nos seus 

contornos definidos, segundo um processo animado por uma ética do contrato, por uma 

dialéctica de contradições e de procura de sínteses reconciliadoras e por um método 

rigoroso, baseado num modelo sistémico de intervenção a curto prazo - identificação do 

problema, das suas causas, estabelecimento de objectivos alternativos e sua 

concretização e avaliação de resultados (Caetano, 2003: 250). 

 

Neste processo o mediador é um terceiro que se mantém neutral (ibidem). Por 

outro lado, na mediação de segunda ordem, baseada nos modelos construtivistas,  

 

o mediador é também actor e autor dos processos em que se envolve, correndo o risco 

de utilizar aquilo que não sabe e aquilo que é a sua experiência de interacção singular 

com a situação, para abrir as possibilidades que não existiam no início. Afasta-se, pois, 

de uma posição de neutralidade e a ética do contrato dá lugar a uma “ética do dom”, em 

que mais do que procurar respostas ou soluções de compromisso procurará favorecer a 

emergência de questões que facilitem o desenvolvimento da auto-reflexividade e auto-

referenciação de todos e de cada um, nos quais ele se inclui (Caetano, 2003: 254). 
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Também Schnitman (1999: 114-116), ao defender e aprofundar uma 

“perspectiva geradora, que acentua a criação de um campo de novas possibilidades, 

através da criação de redes de diálogo e de construção narrativa, remete para a ideia de 

um terceiro incluído que, dentro do sistema, colabora no processo construtivo de 

criação, inserido em equipas de investigação-acção colaborativas, constituídas por 

mediadores e participantes”. Aqui, para além de compromissos que parcialmente 

respondem a cada participante, admite-se a manutenção das contradições, “quer 

expressas diferentemente e reenquadradas em formulações alternativas, quer 

transcendidas pragmaticamente mas não cognitivamente, quer ainda toleradas e 

entendidas como uma riqueza decorrente da diversidade” (Caetano, 2003: 324).  

Assim, entendemos que  

 

num processo de mediação se utilizem também modos pré-concebidos e métodos de 

resolução a curto prazo, desde que integrados numa perspectiva mais ampla, onde todos 

são autores criativos de um processo singular que emerge do diálogo, da reflexão em 

acção e da investigação. Também aqui podem confluir diversas variedades de mediação, 

orientadas, quer para o desenvolvimento da relação e a gestão das diferenças, que cria 

ou recria os laços existentes, quer para a gestão dos diferendos, numa perspectiva 

curativa ou preventiva (Cateano, 2003) ou transformadora (Six, 2002; Jares, 2002; 

Guillaume-Hofnung, 2000).  

 

Trata-se de uma multiplicidade de mediações que se perspectivam num quadro 

que aceita e promove as complementaridades contraditórias, ao invés de orientar para 

escolhas dicotómicas, ou para uma lógica aditiva (Correia & Caramelo, 2003 in 

Caetano, 2003). Assim, as dimensões da relação e da transformação poderão coexistir 

numa dialógica recursiva e interpelante, em “modalidades de envolvimento onde seja 

possível conjugar as competências produzidas no militantismo comunitário com aquelas 

que estruturam as «novas figuras profissionais» intervenientes no local” (ibidem: 182). 

Interessa assim desenvolver um “espírito mediativo” que  

 

requer a incorporação de categorias de pensamento complexo para entender o que 

tendemos a simplificar e que procura o aproveitamento dos microespaços que a 

instituição deixa livres para introduzir práticas concretas de participação e de trabalho 

mediativo, independentemente da emergência do conflito (Corbo Zabatel, 1999: 148). 

 

A mediação tende, assim, a ser vista não apenas como um meio, mas como um 

fim em si mesma, um fim na medida em que for entendida como um símbolo do que 
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reúne (Six, 2002: 112) e não apenas como uma técnica de gestão de conflitos (Caetano, 

2003). 

Neste sentido, a mediação, mais do que uma técnica de gestão de conflitos 

(Basílio & Bento, 2009), pretende consagrar o direito de participação de todos os 

intervenientes, permitindo também uma valorização pessoal e social, para além de um 

aumento das competências nas tomadas de decisão, que faculta a entre-ajuda entre os 

diferentes elementos envolvidos. O sucesso de um projecto de mediação depende então 

do envolvimento de todos os “actores”.  

É neste sentido que, também, Bonafé-Schmitt (2009: 24) se refere à mediação 

como  

uma nova forma de acção, que anuncia novas formas de coordenação das relações dos 

actores entre si […] numa lógica comunicacional na medida em que o papel do 

mediador consiste em mobilizar todas as formas processuais para favorecer a 

comunicação entre as partes, a sua intercompreensão. 

 

 Porém, é necessário não esquecer que quando falamos em cursos EFA estamos a 

falar de cursos dirigidos ao público adulto, a pessoas que não tiveram oportunidade em 

tempos passados de estudar e que estão afastadas há algum tempo da escola. Por este 

motivo vão surgindo orientações educativas para se respeitar e potenciar a diferença na 

aprendizagem e, por isso, surge a figura do mediador pessoal e social como  

 

um elemento essencial que pretende favorecer a inclusão pessoal, profissional e social 

dos formandos. Estimulando o aprofundamento de competências em formação e o 

desenvolvimento de processos de qualificação escolar e profissional, o mediador 

assume também um papel central na prossecução dos objectivos e na concretização dos 

princípios orientadores dos Cursos EFA (Gomes & Rodrigues, 2007: 52). 

 

Os mediadores, sobretudo aqueles que “estão mais próximos dos utentes e do 

seu contexto geográfico e social de proveniência, desenvolvem esforços de articulação e 

de promoção de redes de proximidade, articulando redes de solidariedade formal e 

informal. Ou seja, estabelecem contactos com familiares, amigos, vizinhos, (…)” 

(Almeida, 2004: 46). 

O professor/formador, por seu lado, por muito multifacetado que seja, não está 

preparado para este tipo de trabalho, embora, por vezes, o tente fazer por voluntarismo 

(ibidem). 

Para tal, é necessária uma comunicação regular entre mediador e formador, para 

que se adapte da melhor forma a formação às especificidades dos formandos que a 
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frequentam. A mediação a que nos referimos, mais do que uma mediação como 

resolução de conflitos, remete-nos para a comunicação e o diálogo, indo de encontro às 

necessidades dos adultos.  

Desta forma, acreditamos que, a mediação é na verdade uma nova forma de 

recriar um espaço de aprendizagem, onde se torna fundamental participar, cooperar e 

dialogar para transformar. Quando nos detemos sobre o mundo em que vivemos,  

 

quando nos implicamos directamente com o objectivo de compreender efectivamente os 

fenómenos, podemos não chegar logo a grandes conclusões teóricas, mas estamos certos 

que, ao sermos agentes mediadores inseridos numa comunidade, somos uma mais valia 

para o encontro de respostas e soluções conjugadas que, em parceria, permitem 

revalorizar o espaço que a comunidade pretende transformar (Ministério da Educação, 

2007). 

 

A mediação deve ser vista então como um sistema de interacção humana, de 

negociação, e como tal, por definição, comporta uma certa complexidade, que aumenta 

ainda mais, dado que se tratam de interacções conflituosas, ou vistas como tal (Moore, 

1998). 

 

 

2.3.2. O papel do mediador 

O mediador deve ser encarado como um facilitador da comunicação entre os 

mediados, não tendo qualquer poder de decisão sobre os mediados ou as suas opções 

(excepto se se tornar inviável a continuação da mediação). É, simultaneamente, 

imparcial e neutro, pelo que não dará opiniões ou sugestões pessoais acerca dos 

assuntos que estão a ser abordados. A sua missão é promover o diálogo, a escuta, a 

partilha e o entendimento entre os mediados. Ainda que as decisões e as escolhas sejam 

da responsabilidade das partes, é o mediador que procura estabelecer os meios de 

comunicação entre eles, através de uma actuação subtil, mas firme, e sobretudo muito 

cuidada. Neste sentido, o mediador, longe de ser um juíz destas relações, é, isso sim, um 

promotor de uma melhor relação, comunicação, negociação e transformação.  

Está, no entanto, numa posição delicada, pois ao mesmo tempo que lhe é exigida 

neutralidade, imparcialidade e um certo distanciamento face ao que as partes 
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apresentam, é impossível esquecer que se trata de uma pessoa com crenças, emoções e 

sentimentos e que estes, fazendo parte da sua existência, podem ser factores 

condicionantes da sua actuação quando na presença dos mediados. 

A sua postura, que se pretende sóbria, quase “apagada” (pois o seu papel não 

deve ser o de “protagonista” da mediação), deve transmitir confiança aos mediados, 

conseguida através da confidencialidade, cordialidade, igualdade, justiça e equilíbrio 

com que aborda os problemas e as pessoas, com a postura verbal e não-verbal que deve 

utilizar, sempre marcada pela neutralidade (Schnitman & Littlejohn, 1999).  

Segundo Jares (2002: 153) os objectivos do mediador devem ser:  

 

favorecer e estimular a comunicação entre as partes em conflito, processo que costuma 

trazer consigo o controlo das interacções destrutivas; levar a que ambas as partes 

compreendam o conflito de uma forma global, e não apenas a partir da sua própria 

perspectiva; ajudar a que ambas as partes analisem as causas do conflito separando os 

interesses dos sentimentos; e favorecer a conversão das diferenças em formas criativas 

de resolução de conflito. 

 

Para a consecução destes objectivos, que visam essencialmente desconstruir um 

conflito através da (re)construção de uma relação, o mediador deve ainda possuir e/ou 

desenvolver outras competências e características essenciais. Entre elas, a capacidade de 

escuta atenta e activa ao que é dito pelos mediados, bem como boa capacidade de 

comunicação, sentido de responsabilidade, paciência e criatividade. Ao mesmo tempo 

deve possuir uma boa capacidade de auto-observação e autocrítica, especialmente pelo 

facto de a sua função poder ser ambígua e mal interpretada pelos mediados.  

Para Watzlawick (1978), é na transformação do porquê em quê que se pode 

introduzir um processo de mudança. É a transformação do "porque é que isto acontece" 

em "o que é que acontece", o que é que actualmente ocorre que faz perdurar o conflito e 

o que é que se pode fazer no aqui e agora para introduzir mudanças para além das 

diferentes construções de causalidade sobre o mesmo. 

 

É também nesta nova perspectiva que se situa o papel do mediador, não de ser apenas o 

receptor, ao prestar a sua escuta empática, das causas do conflito, mas de colocar um 

novo quadro que permita modificar o contexto conceptual e emocional de uma situação 

ou alterar o ponto de vista sobre a qual é encarada (Lopez, 2007).  

 

Ou seja, o mediador deve ser o de facilitador: não resolve os conflitos, facilita a 

comunicação; não decide, promove a descoberta de alternativas; não ensina, potencia o 
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encontro entre o aprendente e as suas actividades experienciais (Silva, 2008). Este é o 

sentido dado à situação que introduz a mudança. 

Segundo Torremorell (2008), a figura do mediador está ligada a uma pessoa 

razoável, amante da justiça, com capacidade para dialogar e utilizadora de um senso 

comum relacional. 

Portanto, a mediação não deixa de ser uma forma de negociação que vai intervir 

em relações sociais marcadas por uma forma de desigualdade e de poder, criando a 

possibilidade de aceder a uma construção comum da realidade e assim caminhar para 

uma transformação da relação. 

De acordo com Caetano (2003: 47), o mediador, ao privilegiar a qualidade das 

relações sociais, está simultaneamente implicado, ao mesmo tempo que se distancia, 

sendo um terceiro incluído. A implicação do mediador como “co-autor integra-se nos 

contextos para os quais é chamado e que se propõe activamente intervir, com objectivo 

último o favorecimento da autonomia pelo desenvolvimento de interdependências” 

(Basílio & Bento, 2009). 

Pensando nos pressupostos da mediação de cursos EFA, e tendo em conta toda a 

informação exposta anteriormente, corroboramos com Lopez (2007) ao posicionar “a 

realidade como uma construção das formas de comunicação. A realidade é o que 

comunicamos e a forma como comunicamos transforma o mundo e a nossa relação ao 

outro”.  

Sabemos, através da legislação, nomeadamente, da portaria 230/2008 de 7 de 

Março (Anexo I), que o mediador pessoal e social surge nos cursos EFA como uma 

figura inovadora e fundamental, a quem compete: colaborar com o representante da 

entidade formadora na constituição dos grupos de formação, participando no processo 

de recrutamento e selecção dos formandos; garantir o acompanhamento e orientação 

pessoal, social e pedagógica dos formandos; coordenar a equipa técnico-pedagógica no 

âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos 

individuais e do percurso do grupo de formação; e assegurar a articulação entre a equipa 

técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade 

formadora. Isto leva-nos a inferir que a figura do mediador pessoal e social parece 

surgir nos cursos EFA com o objectivo de colmatar as dificuldades na adequação da 

formação às especificidades dos adultos que o frequentam e as dificuldades de 
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articulação das diferentes entidades envolvidas nos processos de concepção e 

desenvolvimento de formação. 

 Mas afinal o que pensam os formandos, os formadores e até os próprios 

mediadores sobre a importância deste elemento da equipa-pedagógica? Deixamos esta 

questão em aberto para responder posteriormente, através do estudo de caso que 

realizamos no âmbito desta investigação. 
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III. Metodologia 
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A metodologia tem subjacente o estudo e a investigação sobre os métodos mais 

apropriados para a recolha, tratamento e análise de dados. É a operacionalização do 

método, através de processos e técnicas que permitem ao investigador intervir na 

realidade (Ferrari, 1982). No entanto, por se encontrarem vários métodos e técnicas à 

disposição do investigador, este, para efectuar o seu estudo, deve optar pela 

metodologia que mais se adapta ao seu objecto de estudo, isto é, aquilo que pretende 

investigar (Quivy & Campenhoudt, 1992). Neste sentido, é necessário ter em conta que 

cada investigação deve ter como linha de força uma profunda articulação entre o 

desenvolvimento do estudo em causa e as opções metodológicas que se adoptam.  

Sendo a nossa pesquisa desenvolvida num contexto cuja natureza assenta num 

cariz educativo, faz todo o sentido abarcar e utilizar metodologias qualitativas, de modo 

a que estas possibilitem “descrever e interpretar a realidade social, pelo estudo das 

acções e também pelo das significações e intenções dos agentes sociais, não 

directamente observáveis” (Rodrigues, 2001: 65). 

 

 

3.1. A investigação em educação 

O debate sobre investigação educativa tem levantado várias questões em torno 

da pertinência do trabalho realizado nesta área, da relação que se estabelece entre 

“saberes científicos e saberes profissionais” (Benavente, 1992: 21) ou entre teoria e 

prática, e ainda dos obstáculos que se colocam quando se pretende transformar o senso 

comum num saber científico. 

Sabendo que a educação é inerentemente o desenhar de acções e a tomada de 

decisões, e a discursividade sobre educação implica investigação. 

No entanto, em Portugal, a investigação em educação nem sempre constituiu um 

campo de estudo privilegiado. Na verdade, esta investigação apresenta ainda hoje 

lacunas que alguns autores como Correia e Stoer (1995: 54) afirmam deverem-se aos 

“efeitos negativos da herança deixada pelo Estado Novo”. Quanto à investigação de 

facto realizada na educação durante o período do Estado Novo, é mais investigação 

sobre educação do que investigação em educação. Este facto relaciona-se com o 

paradigma (positivista) de pesquisa então dominante e com a influência eventualmente 

determinante da teoria de modernização onde se assume, acriticamente, que a produção 
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científica proporcionará os dados necessários para o planeamento económico e 

educativo (ibidem). 

Todavia, actualmente outra questão se coloca ao nível da hegemonia do saber 

científico sobre os outros saberes, o que implica a constante necessidade de afirmação 

de um paradigma alternativo de pesquisa educacional capaz de promover uma 

investigação consistente e fiável que valorize as práticas e as teorias.  

 

Por outras palavras, hoje põe-se em questão, em primeiro lugar, a ritualização da 

produção científica, com a sua fraca aplicabilidade nos contextos reais, resultante, na 

análise de Ana Benavente, da hegemonia incondicional do saber científico e a 

marginalização dos outros saberes, o que provoca não só a naturalização técnica das 

relações sociais como a funcionalização e a recusa dos saberes locais (Correia & Stoer, 

1995: 57). 

 

A partir destas afirmações, podemos inferir que a investigação em Ciências 

Humanas e Sociais atravessa uma fase de dualismos e de renúncia às crenças 

dogmáticas, pelo que a relação entre investigação e prática ocupa um lugar cada vez 

mais central neste debate.  

 

A necessidade de uma maior articulação entre a investigação e a realidade educativa, 

entre teoria e prática, é também objecto de consenso. O reconhecimento de que a 

distância entre a investigação e as realidades quotidianas é enorme e quase um leit-

motiv nos escritos de investigadores e de profissionais. Mas há também acordo quanto 

ao facto que os resultados da investigação não podem ser transformados em normas e 

prescrições (Benavente, 1992: 26). 

 

 

Assim, devemos reconhecer que nas Ciências da Educação, a epistemologia da 

educação é a epistemologia da prática na qual os pressupostos éticos, antropológicos e 

filosóficos que estão na base das teorias configuram novas práticas educativas.  

 

Caracterizando-se pela implicação existencial, ética e social, comprometendo-se com as 

consequências da aplicação em cada situação concreta, procura(ndo) e reforça(ndo) “as 

definições emergentes e alternativas da realidade”, (...) envolvendo-se em luta pelo 

equilíbrio de poder nos vários contextos de aplicação (...), esta “aplicação edificante” 

aproxima-se, afinal, das perspectivas da investigação-acção, da investigação-formação, 

da formação centrada em quem se forma (ibidem: 26). 

 

 

Parece, portanto, que as Ciências da Educação, à luz das coordenadas 

epistemológicas do novo saber, reconhecem a «insustentável leveza» do saber científico 

sobre a educação, admitem a racionalidade limitada das práticas educativas, estão 
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dispostas a aceitar as incertezas, as indeterminações e os conflitos de valores e estão 

abertas aos saberes do prático, reconhecendo-lhe validade. 

As Ciências da Educação não aceitam então a prática como escrava da teoria, 

mas reconhecem a teoria como confrontadora de valores, alterando o estatuto da prática 

e a relação entre esta e a teoria. Como refere Benavente (1992: 24),  

 

a questão das relações entre Ciências da Educação e inovação das práticas educativas 

equaciona-se assim hoje num ambiente de olhares críticos sobre as ciências, de abertura 

de campos e de disciplinas, de interrogações quanto à aplicação e ao sentido social dos 

saberes científicos e quanto aos contextos societais e institucionais de produção destes 

saberes.  

 

Contudo, o campo das Ciências da Educação é marcado por divisões de natureza 

epistemológica e ideológica, bem como por uma diversidade de teorias educativas 

legitimadas por teorias científicas que reforçam e acentuam o dilema existente entre o 

rigor e a pertinência das ciências ditas exactas e as incertezas e indeterminação das 

práticas educativas. “O desafio actual não é fácil. Afirmar-se com rigor e pertinência, 

com coerência, transparência e criatividade, é muito o que se pede e se espera das 

Ciências da Educação, num tempo em que a educação aparece como fundamental na 

progressão das sociedades em movimento” (ibidem: 25). 

Os debates mais recentes em torno destas questões têm apontado para a 

diversidade de teorias educativas, para a complexidade dos objectos educativos e para a 

cada vez mais necessária articulação entre várias disciplinas e campos teóricos, de 

forma a redefinir a relação que se estabelece entre os saberes científicos e os saberes 

profissionais.  

 

A visibilidade crescente dos procedimentos científicos que procuram articular o 

individual com o social e gerir a complexidade das relações entre a lógica e as 

exigências da investigação e as lógicas e exigências da intervenção, fazem da 

investigação educacional um campo privilegiado para a renovação teórica e 

metodológica das Ciências Sociais e Humanas e para a redefinição das relações entre 

“os saberes sábios” e “os saberes profanos (ibidem: 65). 

 

Na sequência destas reflexões, e enquadrando o nosso estudo numa perspectiva 

de investigação que considera a educação como uma prática social e cultural inserida 

num determinado contexto histórico e político, aceitamos as orientações de uma 

investigação educativa pedagógica, científica e rigorosa que será igualmente subjectiva, 
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ou seja, marcada por um conjunto de valores que emanam dos próprios investigadores e 

do objecto de estudo. 

Neste sentido, situamos esta dissertação num paradigma construtivista da 

investigação social que obedece, portanto, a uma metodologia qualitativa que implica a 

valorização da dimensão subjectiva da realidade social nos seus aspectos específicos e 

contextuais (Ribas, 2004).  

Para além destas considerações, é ainda de referir a importância da orientação 

teórica que, implícita ou explicitamente, está na base desta e de qualquer investigação 

(Ribas, 2004). Não devemos esquecer que a teoria ajuda à coerência dos dados, 

permitindo ao investigador organizar os acontecimentos e os dados recolhidos. É ainda 

a teoria que consegue distinguir a investigação em Ciências Sociais do bom jornalismo 

de investigação: “A ciência nunca existiu sem teoria e as nossas teorias não só 

enformam a nossa compreensão dos factos, mas também sugerem quais os factos a 

observar” (Erasmie & Lima, 1989: 27). 

 

 

3.2. Finalidade do estudo  

 Quando pesquisamos acerca do conceito de mediação, todos os trabalhos que 

encontramos estão directa ou indirectamente relacionados com a mediação como 

resolução de conflitos. Neste sentido, e enquanto mediadoras de cursos EFA, sentimos 

necessidade de aprofundar conhecimento nesta área e investigar os processos de 

mediação desenvolvidos pelo mediador pessoal e social no âmbito dos cursos EFA, 

mais especificamente, as suas funções, o seu papel e a sua prática laboral, com o 

objectivo de tentar compreender e esclarecer o sentido deste tipo de mediação. Ou seja, 

esta dissertação teve como objectivo compreender processos de mediação 

desenvolvidos nos cursos EFA, através da realização de um estudo de caso, que 

permitisse dar a conhecer o trabalho realizado pelo mediador pessoal e social neste 

campo.  

 

 

 3.3. Questões orientadoras de investigação 

Ao tentarmos clarificar o objecto de estudo em questão, lançámos algumas 

questões que serviram de orientação a esta investigação. Foram elas: 
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 Quais as principais características e objectivos dos cursos EFA? 

 Que factores justificam a necessidade de existência de um mediador 

EFA? 

 Com que finalidades/objectivos surge a figura do mediador nos cursos 

EFA? 

 Quais são as funções e os contextos específicos de actuação de um 

mediador pessoal e social? 

 O trabalho desenvolvido pelo medidor pessoal e social é reconhecido 

pelos diferentes actores sociais presentes em contexto de cursos EFA?  

 Que competências/conhecimentos deve ter o mediador pessoal e social 

para realizar o seu trabalho? 

 

 

3.4. Metodologia adoptada: o estudo de caso  

 Segundo Almeida e Freire (1997: 72), um plano de investigação é “um conjunto 

de procedimentos e orientações a que a investigação deve obedecer, tendo em vista o 

rigor e o valor prático da informação escolhida”.  

 No decurso da investigação, este plano tornou-se numa mais-valia, como 

instrumento base de orientação. Deste modo, a decisão metodológica centrou-se num 

estudo de caso, que pode definir-se como “o exame dado que assenta num fenómeno 

específico, tal como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma 

instituição, ou um grupo social” (Merrian, 1998: 9). Ou seja, o que especifica o estudo 

de caso é a natureza singular do objecto de incidência da investigação, e não o seu modo 

operatório (Stake, 1998). Aquilo que o diferencia de outros “desenhos ou formatos 

metodológicos é o facto de se situar numa unidade – ou sistema integrado” (Stake, 

1995: 2), que visa conhecer na sua globalidade: pessoa, acontecimento ou organização.  

Foram estas as razões que nos levaram a optar por um estudo de caso, para além 

de que, só ele poderia responder ao desejo de realizar a nossa investigação empírica 

num contexto específico.   

Naturalmente que os resultados a que o estudo nos conduz não podem ser 

extrapolados para outras realidades, que não estas. Tal decorre do facto de se tratar de 

um estudo de caso não passível de inferência para outros casos (Yin, 1994). Neste 
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sentido, assume-se como uma investigação particularista, procurando descobrir o que há 

de mais essencial e característico na situação em estudo, ou, como refere Erickson 

(1986), procurando encontrar algo de universal no particular. 

Deste modo, a investigação mais não é do que um esforço na busca da realidade, 

ou de uma realidade, busca esta que implica a procura de evidências – definidas por 

Cervo e Bervian (1983: 17) enquanto “manifestação clara, transparência, desocultação e 

desvelamento do ser”.  

Em suma, trata-se de uma abordagem teórico-metodológica, desde a parte da 

pesquisa bibliográfica e construção teórica, à organização e construção dos instrumentos 

a aplicar na prática. 

 

 

3.5. O trabalho de terreno 

Para a consecução da investigação tivemos necessidade de definir o local onde 

se iria focalizar o estudo de caso em questão. Deste modo, optámos por contactar uma 

associação localizada em São João da Pesqueira, sem qualquer motivo em especial. 

Apenas para dar alguma visibilidade do trabalho que é desenvolvido em pequenas vilas 

do interior como é o caso. 

 

 

3.5.1. O processo de negociação 

 Antes de dar início à aplicação das entrevistas estabelecemos um primeiro 

contacto com a associação através de e-mail, solicitando por escrito a colaboração dos 

mediadores, formadores e formandos dos cursos EFA na consecução da nossa 

dissertação de mestrado, mostrando-nos disponível para uma reunião. 

 Dias depois fomos contactadas pelo mediador dos cursos EFA existentes, que se 

mostrou inteiramente disponível para cooperar nesta investigação. Marcámos uma 

reunião com o objectivo de explicar claramente o que pretendíamos com o estudo, quais 

os instrumentos de recolha de dados que pensávamos utilizar e quantas pessoas 

pensávamos inquirir e, no dia seguinte, já estávamos a entrevistar os mediadores. 

 Duas semanas depois regressámos à associação e entrevistámos os formadores e 

os formandos. 
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3.5.2. Caracterização institucional 

A associação onde realizámos o estudo de caso foi constituída em 1999, e está 

actualmente acreditada como entidade formadora pela Direcção-Geral do Emprego 

e das Relações de Trabalho (DGERT) e entidade promotora de um CNO, que trabalha 

em parceria com os cursos EFA.  

Desde o início da sua actividade até hoje facultou:  

 Cursos de Nível II (ex. Operador de Electricidade), destinado a jovens que 

concluíram o 6º Ano de Escolaridade;  

 Cursos de Nível III (ex. Técnico de Informática e Manutenção de Equipamento) 

destinado a jovens que concluíram o 9º Ano de Escolaridade;  

 Cursos de Especialização Tecnológica, Nível IV (ex. Técnico de Instalação e 

Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos) destinado a jovens que concluíram 

cursos técnicos em determinadas áreas de formação;  

 Cursos no âmbito do Programa Escolas-Oficinas (ex. Curso de Hortofloricultura e 

Jardinagem) destinado a adultos desempregados ou à procura de primeiro emprego e 

que tenham concluído a escolaridade obrigatória;  

 Acções de Formação no âmbito do Programa de Formação e Integração para Trás-

os-Montes e Alto Douro (Apoio à Comunidade) destinado a desempregados;  

 Acções de Formação no âmbito do Programa de Emprego e Protecção Social, 

destinado a desempregados;  

 Acções de Formação no âmbito do Programa Inserção/Emprego, destinado a 

beneficiários do rendimento mínimo;  

 Acções de Formação para Mães, promovidas pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Armamar e pela Câmara Municipal de Armamar;  

 Acções no âmbito do Programa Operacional do Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social (POEFDS), nomeadamente o curso de Instalação e 

Manutenção de Sistemas Informáticos, Curso de Educação e Formação, Nível III, 

destinado a jovens à procura de primeiro emprego, a concluírem em Dezembro do 

corrente ano;  

 Acções da Formação Pedagógica Inicial de Formadores;  

 Acções de Formação Modular, no âmbito do Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH);  
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 Acções EFA, no âmbito do POPH; 

 

No que se refere à modalidade EFA são dois os cursos existentes no momento, 

um curso de nível básico de Operador Agrícola-Horticultura/Fruticultura e outro de 

nível secundário de Técnico de Turismo Ambiental e Rural. Quanto à equipa técnico-

pedagógica é constituída por dois mediadores, um responsável pelo curso de nível 

básico e outro responsável pelo curso de nível secundário, um coordenador que assegura 

também as funções de mediador do curso de nível básico, e doze formadores das áreas 

de base e tecnológica, cujas funções são: 

 

O mediador faz a mediação do grupo de formação, atendendo às suas dinâmicas e às 

características de cada adulto em particular na negociação de atitudes e objectivos face à 

formação, ou até mesmo na resolução de diferendos. Ao coordenador cabe a gestão das 

metodologias de trabalho da equipa técnico-pedagógica, bem como a gestão das 

actividades, em conjunto com o mediador e formandos. Os formadores participam no 

momento de diagnóstico dos formandos candidatos a percursos tipificados, em 

articulação com o mediador pessoal e social, devem elaborar, em conjugação com os 

demais elementos da equipa técnico-pedagógica, o plano de formação que se revelar 

mais adequado às necessidades de formação identificadas no diagnóstico prévio, 

garantir uma abordagem articulada e consistente das competências a desenvolver, quer 

no seio da sua componente de formação, quer com as restantes, integradas no 

referencial de formação e conceber e produzir materiais técnico-pedagógicos e 

instrumentos de avaliação com os demais elementos da equipa pedagógica (mediador 

Tiago, p.3, l.3-17). 

 

 

 

3.5.3. Caracterização da população entrevistada 

De forma a esclarecer o processo de mediação inerente à INO que se traduz na 

necessidade da existência de um mediador pessoal e social em cursos EFA, nas suas 

funções, no seu papel, na sua prática laboral, decidimos entrevistar os dois mediadores – 

a totalidade –, dois formadores – um com mais tempo de serviço e outro com menos 

(relação temporal com o contexto) e quatro formandas – duas do curso de nível básico e 

duas do nível secundário, pois tratava-se de ouvir os actores sociais envolvidos 

directamente nos processos de mediação de modo a recolher diferentes perspectivas 

para reflectir essa problemática. 

A constituição da nossa amostra, foco do nosso interesse investigativo, 

mencionado anteriormente, surge como uma realidade seleccionada previamente e como 

uma amostra da população objecto-alvo do nosso estudo. 

http://www.esprodouro.com/esprodouro/site/cursos/efatar.htm


O mediador pessoal e social: um estudo de caso 

sobre processos de mediação no contexto da 

educação e formação de adultos 

 Daniela Abrunhosa 

Mestrado em Ciências da Educação 

FPCEUP 2010 

 

49 

 

De forma a sintetizar os dados identificativos dos diferentes inquiridos, 

passamos a apresentar no quadro nº 1 uma descrição mais pormenorizada: 

 

Quadro nº 1 – Caracterização dos inquiridos 

 

Área de intervenção 

 

Idade 

Local de 

Residência 

(concelho) 

 

Habilitações 

Literárias 

 

Experiência Profissional 

Tempo de 

experiência 

no CNO 

Mediador do curso EFA 

de nível básico 

(Operador Agrícola 

Horticultura/Fruticultura) 

e coordenador dos cursos 

EFA 

 

 

34 

anos 

 

 

Vila Real 

 

 

Licenciatura 

 

 

Mediador e Formador de cursos 

profissionais 

 

 

2 anos 

Mediador do curso EFA 

de nível secundário 

(Turismo Ambiental e 

Rural) 

 

31 

anos 

 

Viseu 

 

Licenciatura 

 

Mediador e Formador de cursos 

profissionais 

 

1,5 anos 

Formador da formação 

prática/tecnológica 

 

45 

anos 

 

São João da 

Pesqueira 

 

Bacharelato  

 

Professor e Formador 

 

4 anos 

 

Formador da formação 

de base 

 

32 

anos 

 

Vila Real 

 

Licenciatura 

 

Formador 

 

3 meses 

 

Formando do curso de 

Turismo ambiental e 

rural 

 

25 

anos 

 

Penedono 

 

9ºano 

Empregada de balcão e 

empregada de limpeza 

 

__________ 

Formando do curso de 

Turismo ambiental e 

rural 

28 

anos 

 

Penedono 

 

9ºano 

 

Agricultora 

 

__________ 

Formando do curso de 

Operador agrícola 

33 

anos 

 

Lalim 

 

6ºano 

Empregada de balcão (frutaria); 

empregada de mesa; empregada 

no lar de 3ª idade; diversos 

trabalhos agrícolas. 

 

 

__________ 

Formando do curso de 

Operador agrícola 

 

35 

anos 

 

 

Lalim 

 

 

6ºano 

 

Empregada fabril (cablagens 

para automóveis e fábrica de 

confecções); trabalhos agrícolas 

 

__________ 
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Caracterização dos mediadores 

No que diz respeito ao mediador do curso de nível secundário, que passamos a 

designar de “Tiago”, nome fictício, este exerce a função de mediador há um ano e meio 

e conhecia vagamente os cursos EFA, assim como o trabalho de um mediador pessoal e 

social antes de iniciar esta actividade profissional.   

 

Conhecia as funções de um mediador através da legislação, mas na prática não sabia 

bem como seria. Como é uma profissão relativamente nova e não existem trabalhos 

desenvolvidos sobre este tipo de mediação o conhecimento que possuía não era 

rigoroso. Mesmo assim não foi difícil adaptar-me a esta nova função. Foi até fácil 

porque um mediador pessoal e social deve acima de tudo estar atento e disponível a 

tudo e a todos, formandos e formadores.  

Relativamente aos cursos EFA apenas conhecia os referenciais e que tinha por base de 

funcionamento os temas de vida e as vivências dos formandos (mediador Tiago, p. 1, 

l.12-19). 

 

Já o mediador do curso de nível básico, que passamos a designar de “António”, 

assume esta função há dois anos, sendo também o coordenador dos dois cursos 

existentes, e teve  

 

(…) a oportunidade de fazer formação antes de começar a exercer a função. Tirei o 

curso de mediação EFA o que me permitiu ter uma noção mais consciente do que é esta 

profissão. 

Quando comecei a exercer funções de mediador/coordenador já sabia o que me esperava 

e/ou o que os outros esperavam de mim. As funções neste tipo de curso estão bem 

definidas através da portaria 230 de 7 de Março de 2008 (mediador António, p.2, l.1-7). 

 

A oportunidade de trabalharem como mediadores surgiu por convite da direcção 

da Associação em ambos os casos. 

 

 

Caracterização dos formadores 

Como referimos anteriormente, no que diz respeito aos formadores entrevistados 

a relação temporal com o contexto foi o motivo de selecção, tendo em conta a percepção 

que tinham do processo de mediação e a importância conferida ao mediador pessoal e 

social na relação com formandos, na relação com os órgãos de gestão e na relação com 

a comunidade. 

Deste modo, tivemos a oportunidade de entrevistar um formador que trabalha à 

quatro anos no CNO, que passamos a designar de “José”, bacharel em gestão de 
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empresa agrícola e formador da parte prática/tecnológica, e outro, que passamos a 

denominar de “Alberto”, que trabalha há 3 meses naquele contexto, possui uma 

licenciatura em ensino de geografia e é também formador da componente tecnológica. 

Ambos demonstraram no decorrer de toda a entrevista conhecimentos acerca dos 

cursos EFA, embora o “Alberto” sinta algumas dificuldades que se prendem  

 

(…) com a elaboração dos materiais didácticos e [adequação] das sessões às 

experiências de vida/vivências dos adultos. Mas os mediadores ajudam muito neste 

sentido. Recorro muitas vezes a eles (formador Alberto, p.2, l.20-23). 

 

 

Caracterização dos formandos  

Relativamente aos formandos, estes constituíram também parte do público-alvo 

da nossa investigação, uma vez que constituem fontes importantes de informação, 

principalmente, no que diz respeito, à percepção/opinião que têm relativamente às 

sessões de Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) e Aprender com Autonomia 

(AA), ministradas pelos mediadores, ao perfil dos mediadores e às suas funções. 

No que diz respeito às duas formandas inquiridas do curso de nível básico de 

operador agrícola, que passamos a designar de “Joana” e “Catarina”, têm 33 e 35 anos 

respectivamente, residem no concelho de Lalim (localidade onde decorre o curso) e 

estão desempregadas. Segundo as palavras delas,   

 

Decidi inscrever-me neste curso para adquirir novos conhecimentos, novas amizades, 

para ganhar algum dinheiro e para fazer o 9º ano e quem sabe conseguir arranjar 

trabalho (formanda Joana, p.2, l.13-15). 

 

Eu vim para o curso para tirar o 9ºano e depois o 12º para ver se consigo arranjar um 

trabalho melhor. Aqui podemos estudar e ganhar algum dinheiro, que não é muito mas 

já ajuda. Estes cursos são muito bons. Nunca deviam acabar (formanda Catarina, p.2, 

l.17-19). 

 

Quanto à experiência profissional são formandas que já passaram por diversas 

profissões: uma delas já foi empregada de balcão numa frutaria, empregada de mesa, 

empregada num lar de 3º idade e fez diversos trabalhos agrícolas; a outra, já trabalhou 

como empregada fabril fazendo cablagens para automóveis, numa fábrica de confecções 

e em diversos trabalhos agrícolas. Ou seja, são formandas que para além de um baixo 

nível de escolaridade, não tiveram uma vida profissional estável. 
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 À semelhança destas formandas, também as formandas que estão a frequentar o 

curso de nível secundário de turismo ambiental e rural entrevistadas, que passamos a 

designar de “Margarida” e “Clara”, residem no concelho onde decorre o curso, têm 25 e 

28 anos, o 9º ano (condição de acesso ao curso) e em termos de experiência profissional 

trabalharam como empregada de balcão e empregada de limpeza, e na agricultura, 

respectivamente, embora no momento estejam desempregadas, o que constituiu um dos 

motivos que as levou a procurar este curso. 

 

Foram muitos os motivos que me levaram a entrar para o curso. Como estava 

desempregada há muito tempo decidi alargar os conhecimentos, ficar com mais 

escolaridade porque este curso nos dá o 12º ano, poder arranjar trabalho com mais 

facilidade porque para além do 12º também temos um estágio na área do turismo, e 

também poder ganhar algum dinheiro (formanda Margarida, p.2, l.13-17).   

 

O que me levou a vir para aqui como já disse foi para ganhar algum dinheiro porque 

estava desempregada, para aprender mais, para obter o 12ª ano e uma certificação 

profissional na área do turismo que penso que é importante para o futuro, porque vamos 

ter um estágio nesta área e podemos ter a sorte de ficar lá a trabalhar (formanda Clara, 

p.2, l.19-22). 

 

 

3.6. Instrumentos e técnicas 

No que respeita às opções metodológicas, estas foram feitas de modo a 

possibilitarem uma melhor compreensão das situações e, fundamentalmente, uma maior 

aproximação aos intervenientes e aos fenómenos. “As opções metodológicas que 

fazemos seguem o objectivo de mostrar aos outros os lugares de compreensão que nós 

estamos a construir” (Marques da Silva, 2004: 569).  

Neste sentido, a presente dissertação privilegiou os seguintes procedimentos 

metodológicos de natureza qualitativa, no sentido de ir ao encontro dos objectivos 

traçados e da problemática em estudo: 

 Análise de documentos; 

 Entrevistas semi-estruturadas aplicadas a mediadores de cursos EFA, 

formadores e formandos, como instrumento de recolha de informação; 

 Análise de conteúdo, como técnica de tratamento da informação recolhida. 
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3.6.1. A análise de documentos 

Neste estudo recorreu-se, como técnica complementar, à análise de documentos 

que contêm significado para a compreensão global da situação em estudo, 

concretamente: a documentos fornecidos pela associação (folheto informativo sobre a 

associação e referenciais de formação dos cursos EFA em funcionamento), e a 

legislação enquadradora essencial aos cursos EFA – portaria nº 817/2007 de 27 de 

Julho, que define o regime jurídico dos cursos EFA de nível básico e secundário e de 

níveis 1 e 2 de formação profissional; e a portaria nº 230/2008 de 7 de Março, que 

introduz algumas alterações aos cursos EFA e apresenta a modalidade de formação 

modular.  

De acordo com Lüdke e André (1996), a análise de documentos constitui uma 

fonte preciosa na pesquisa qualitativa que pode complementar e/ou validar informações 

obtidas por meio de outras técnicas de colecta de dados, esperando encontrar nos 

documentos informações úteis para o objecto de estudo. 

 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. Representam 

ainda uma fonte “natural” de informações. Não apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre 

esse mesmo contexto (Lüdke & André, 1996: 39). 

 

 

Assim, após leitura demorada, a análise dos documentos servia para esclarecer 

dúvidas acerca do funcionamento dos cursos EFA em geral, assim como nos permitiu 

contextualizar melhor o nosso estudo e elaborar uma caracterização institucional mais 

rigorosa.   

 

 

3.6.2.  A entrevista semi-estruturada 

Os instrumentos de recolha de dados são meios usados pelo investigador para 

efectuar a colheita necessária e válida que permite a realização do trabalho.  

 No que se refere, especificamente, aos métodos de entrevista, estes são uma 

aplicação dos processos fundamentais de comunicação que quando são correctamente 

utilizados permitem ao investigador retirar das suas entrevistas elementos de reflexão 

muito ricos. Contrariamente ao inquérito por questionário, há um contacto directo entre 

o investigador e os seus interlocutores. Esta troca permite ao interlocutor exprimir as 
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suas ideias, enquanto que o investigador, através das suas perguntas, facilita essa 

expressão e não deixa fugir dos objectivos de investigação (Marques da Silva, 2004).  

O método de entrevista é, então, especialmente adequado na análise que os 

actores dão às suas práticas, na análise de problemas específicos e na reconstituição de 

um processo de acção, de experiências ou acontecimentos do passado.  

Assim, ao pretendermos esclarecer o processo de mediação inerente à INO, 

optámos por realizar entrevistas semi-estruturadas aos diferentes actores envolvidos no 

âmbito dos cursos EFA que lidam diariamente com as questões inerentes a este tipo de 

mediação – mediadores, formadores e formandos.  

O motivo que nos levou a adoptar pela entrevista semi-estruturada como 

instrumento de recolha de informação, foi a possibilidade que esta nos dá de proceder a 

uma estruturação antecipada dos temas que consideramos pertinentes abordar, 

permitindo um grau de profundidade maior na análise de dados
6
. Portanto, não é 

totalmente aberta nem direccionada para um número elevado de questões, que são 

elaboradas previamente, e cuja obrigatoriedade de seguir a sua ordem não é 

imprescindível.  

 

A entrevista semidirectiva ou semidirigida, é certamente a mais utilizada em 

investigação social. É semidirectiva no sentido em que não é inteiramente aberta nem 

encaminhada por um grande número de perguntas precisas. Geralmente o investigador 

dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é 

imperativo receber uma informação da parte do entrevistado. Mas não colocará 

necessariamente todas as perguntas pela ordem em que as anotou e sob a formulação 

prevista. Tanto quanto possível, «deixará andar» o entrevistado para que este possa falar 

abertamente com as palavras que desejar e pela ordem que lhe convier (Quivy & 

Campenhoudt, 1992: 192).  

 

 

Neste sentido, aquando do desenho dos guiões das entrevistas
7
 tivemos o 

cuidado de organizar as “perguntas-guias” por grandes temas que consideramos 

relevantes para as questões em análise; foram eles: identificação, opinião sobre os 

cursos EFA, processos de mediação entre os formandos e os formadores, entre os 

                                                 
1
 Este grau de profundidade maior na análise de dados é conseguido através da sua flexibilidade de 

recolher testemunhos e interpretações da realidade dos entrevistados, segundo a sua linguagem, 

características conceptuais e quadros de referência (Burns & Grove, 1993).   
7
 Realizamos para cada grupo de inquiridos um guião adequado às suas especificidades. Ou seja, embora 

os grandes temas fossem os mesmos, as questões-guias em cada um foram adequadas às especificidades 

do grupo de entrevistados tendo em conta a sua função nos cursos EFA. 
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formandos e os órgãos de gestão, entre os formadores e os órgãos de gestão e entre o 

local onde trabalha/estuda e a comunidade.  

Convém ainda realçar que, antes de dar início à realização das entrevistas 

tivemos alguns cuidados, nomeadamente no que diz respeito a não sobrecarregar com 

utensílios os entrevistados, utilizando apenas um gravador
8
 e o guião da entrevista, 

garantindo totalmente a sua confidencialidade e anonimato.  

Aquando da sua aplicação, toda a atenção foi centrada nos entrevistados o que 

implicou uma fraca directividade da nossa parte, já que nos dispusemos a ouvir mais do 

que a falar, seguindo atentamente o seu raciocínio e tentando não os interromper. 

Porém, estávamos conscientes de que a entrevista “não é simples conversa. É conversa 

orientada para um objectivo definido: recolher, através do interrogatório do informante, 

dados para a pesquisa” (Cervo & Bervian, 1983: 158). Esta preocupação de não nos 

deixarmos envolver demasiado esteve sempre presente, salvaguardando o grau de 

familiaridade que temos com o tema e a nossa posição relativamente ao mesmo – já que 

exercemos a função de mediadora de cursos EFA –, para não influenciar as respostas 

dos entrevistados e assim tentar manter uma certa estranheza.  

Entre mediadores, formadores e formandos, efectuamos no total oito entrevistas. 

Destas, duas foram feitas à totalidade dos mediadores, onde exploramos o processo de 

mediação nos cursos EFA nas suas diversas vertentes, nomeadamente, os processos de 

mediação entre os formandos e os formadores, entre os formandos e os órgãos de 

gestão, entre os formadores e os órgãos de gestão, e os processos de mediação entre o 

local onde trabalha e a comunidade (ver guião de entrevista – Anexo II). Duas foram 

efectuadas a formadores, um com mais tempo de serviço e outro com menos tempo – 

relação temporal com o CNO –, no sentido de tentar perceber a percepção que tinham 

dos processos de mediação e a importância conferida ao mediador pessoal e social na 

relação com formandos, na relação com os órgãos de gestão e na relação com a 

comunidade (ver guião de entrevista – Anexo III). E as restantes quatro entrevistas 

foram feitas a formandos – dois de um curso de nível básico e dois de um curso de nível 

secundário – de modo a auscultar a diversidade de formandos dos dois cursos 

existentes, sondando a importância da figura do mediador pessoal e social no âmbito 

                                                 
8
 É relevante referir que as entrevistas foram registadas em gravador na sua totalidade – única forma de 

garantir a fidelidade do discurso, quer a nível dos factos, quer das opiniões – procedendo-se, numa fase 

posterior, à transcrição do material recolhido, que foi feita integralmente, reproduzindo o mais fielmente 

possível o discurso dos entrevistados. 
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dos cursos EFA e explorando o processo de mediação na relação com os próprios 

formandos, na relação com os órgãos de gestão e na relação com a comunidade (ver 

guião de entrevista – Anexo IV). 

Portanto, a opção de entrevistar mediadores e formadores – como elementos 

constituintes da equipa técnico-pedagógica – e formandos, mostrou ser a mais viável 

nesta investigação no sentido de escutar as suas percepções sobre a importância e as 

funções do mediador, visto todas estas figuras serem elementos essenciais e, por isso, 

que devem ser tidas em conta em qualquer processo de mediação de cursos EFA. Ou 

seja, tratava-se de ouvir os actores sociais envolvidos directamente nos processos de 

mediação de modo a recolher diferentes perspectivas para reflectir essa problemática, 

pois, e retomando o que referimos anteriormente, cabe ao mediador pessoal e social: 

garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos; 

dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, 

salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do grupo de 

formação; assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de 

formação, assim como entre estes e a entidade formadora. 

É ainda de referir a boa vontade que todos os entrevistados tiveram em 

responder o melhor possível às questões colocadas, principalmente no que diz respeito 

aos mediadores que não só demonstraram paciência e simpatia ao longo das entrevistas, 

como igualmente muito interesse pelo tema da investigação. 

Para finalizar, consideramos relevante recordar que nunca pretendemos com este 

estudo concluir generalizações acerca do processo de mediação inerente à INO, mas, 

centrando-nos num contexto específico levantar questões e trazer reflexões para este 

campo. 

Recolhida a informação, importava proceder ao seu tratamento analítico. Para 

isso, utilizamos a técnica de análise de conteúdo como “forma de proceder à 

desmontagem de um discurso e de produzir novo discurso” (Vala, 1986: 104), supondo 

normas de procedimento que implicam atender à descrição sistemática e qualitativa do 

conteúdo da comunicação, enquanto prática reflexiva e interpretativa, mas, 

simultaneamente, cuidadosa dos conteúdos dos discursos e das acções dos actores 

sociais, de forma a não comprometer a pesquisa e a permitir a qualquer investigador, 

esmiuçando a investigação, chegar aos mesmos resultados (Maia, 2007).  
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3.6.3. A análise de conteúdo  

A análise de conteúdo é hoje um dos métodos mais comuns na investigação 

empírica realizada pelas diferentes ciências humanas e sociais. Trata-se de um método 

de análise textual que se utiliza em questões abertas de questionários e no caso de 

entrevistas. Utiliza-se na análise de dados qualitativos, na investigação histórica, em 

estudos bibliométricos ou outros em que os dados tomam a forma de texto escrito 

(Bardin, 2008).  

Segundo Berelson (1952) é uma técnica de investigação para a descrição 

objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Para que 

seja objectiva, tal descrição exige uma definição precisa das categorias de análise, de 

modo a permitir que diferentes pesquisadores possam utilizá-las, obtendo os mesmos 

resultados; para ser sistemática, é necessário que a totalidade de conteúdo relevante seja 

analisada com relação a todas as categorias significativas; a quantificação permite obter 

informações mais precisas e objectivas sobre a frequência da ocorrência das 

características do conteúdo. Ou seja, é uma etapa do trabalho de investigação que nos 

permite aprofundar e trabalhar sob aquilo que estamos a investigar, ao mesmo tempo 

que nos “obriga” a organizar o material em categorias e sub-categorias, permitindo 

descobrir novas relações entre os conceitos e os sentidos que estão implícitos nas 

“falas” dos entrevistados. 

Para isso, é necessário tomar consciência da subjectividade e activar processos 

de reflexividade crítica para a controlar. Só assim se poderá construir um novo discurso 

através de um processo de localização-atribuição de traços de significação (Vala, 1986: 

104), que permitirão, de alguma forma, compreender a realidade social que se pretende 

conhecer. 

É nesta fase do trabalho que temos que ter em atenção, não só a forma como 

damos conta daquilo que o indivíduo diz da sua experiência, mas também daquilo que 

achamos que é a experiência vivida dos entrevistados. Todavia, conscientes da 

subjectividade inerente ao investigador é necessário manter uma certa distância em 

relação aos dados de forma a dar uma consistência à investigação. 

Segundo Bardin (2008), a análise de conteúdo subdivide-se em quatro tipos de 

análise: a análise temática, a análise formal, a análise estrutural e a análise de discurso. 

Dado o cariz da investigação em questão, a análise que mais se adequa à mesma é a 
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temática. Esta caracteriza-se por uma primeira construção da ideia clara daquilo que 

procuramos e do objectivo da investigação, para que a escolha das estratégias, e 

consequente formulação de categorias, se desenvolva tendo em conta as suas 

características específicas. 

A análise de conteúdo permite então um tratamento metódico da informação e 

uma análise do material não-estruturado, como é o caso do material proveniente das 

entrevistas, encarregando-se de estudar o implícito. Deste modo, é uma técnica de 

investigação que visa uma descrição objectiva e sistemática do conteúdo em análise, 

tendo por finalidade a sua interpretação (Bardin, 2008). 

 

 

 Sistema de categorização 

 Subjacente ao processo de análise, e sabendo à partida que não existem  modelos 

ideais de análise de conteúdo, a definição de unidades de análise constitui o 

procedimento que permite organizar a informação e que, para Vala (1986: 114-115) 

podem ser de três tipos: 

 

i) unidades de registo que permitem caracterizar parte de um conteúdo, colocando-o 

numa dada categoria e pode ser do tipo formal quando inclui “a palavra, a frase, uma 

personagem, a intervenção de um locutor numa discussão”, ou semântica se é um “tema 

ou unidade de informação”; ii) unidade de contexto, que, sendo a dimensão mais 

alargada do conteúdo que o investigador, analisa, permite inferir sobre a validade e 

fidelidade da análise de conteúdo; e iii) a unidade de enumeração a partir da qual “se 

procede à quantificação”.  

 

 Nesta investigação, relativamente às unidades de análise, recorreu-se à dimensão 

semântica definindo-se unidades temáticas e às unidades de contexto que permitiram 

contextualizar e inferir o sentido das informações e, simultaneamente, colocar ordem na 

sua organização para construir um conjunto de categorias que tiveram por base o quadro 

teórico e o problema em estudo. 

 Bardin (2008: 117) considera que o processo de construção de categorias, 

rubricas ou classes, deriva  

 

de um agrupamento efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos, 

podendo proceder-se segundo três princípios: definir categorias à priori, ou pré-

categorias, em função dos objectivos do estudo e dos enquadramentos teóricos em que 

se funda, categorias à posteriori, ou categorias emergentes da análise de conteúdo da 

informação, ou definidas na confrontação destes dois procedimentos. 
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Neste estudo, especificamente, e apesar de termos efectuado entrevistas a três 

grupos distintos – mediadores, formadores e formandos – achamos que a análise de 

conteúdo dessas entrevistas sairia a ganhar se realizada conjuntamente uma vez que o 

objecto de estudo era o mesmo – o processo de mediação nos cursos EFA, analisado 

através da figura do mediador pessoal e social, segundo as perspectivas dos diferentes 

actores sociais envolvidos neste processo, não esquecendo, porém, que o lugar social e 

institucional de onde cada um destes actores fala é bem distinto.  

Neste sentido, pré-definimos três metacategorias que atravessaram os três tipos 

de entrevistas, foram eles: as perspectivas acerca dos cursos de educação e formação de 

adultos, o mediador pessoal e social no âmbito dos cursos de educação e formação de 

adultos e processos de mediação em cursos de educação e formação de adultos, de onde 

emergiram categorias de análise que resultaram do discurso dos sujeitos – categorias 

indutivas do discurso. Ou seja, apesar das metacategorias terem sido definidas à priori, 

na altura da realização da análise de conteúdo, nomeadamente, da constituição das 

categorias de análise, tivemos sobretudo em consideração o que nos foi dito pelos 

diferentes inquiridos em cada uma metacategorias que atravessaram os três tipos de 

entrevista. 

Neste sentido, relativamente à metacategoria “perspectivas acerca dos cursos de 

educação e formação de adultos” foi possível constituir quatro categorias que 

emergiram do discurso de mediadores, formadores e formandos, são elas: 

desenvolvimento sócioeconomico, desenvolvimento pessoal, oportunidades de vida e de 

emprego e iniciativa novas oportunidades.  

No que respeita à metacategoria “o mediador pessoal e social no âmbito dos 

cursos de educação e formação de adultos” emergiram três categorias de análise, 

designadamente, perfil profissional, profissionalidade e pré-requisitos que foram 

referenciados pelos inquiridos acerca da figura do mediador nos cursos EFA.   

Por último, mas não menos importante, quanto à metacategoria “processos de 

mediação em cursos de educação e formação de adultos” sobressaiu do discurso dos 

inquiridos os processos de mediação entre os formandos e os formadores, entre os 

formandos e os órgãos de gestão, entre os formadores e os órgãos de gestão, e entre o 

local de trabalho e a comunidade, que constituíram as categorias de análise. 
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Cada uma destas categorias fragmentou-se em subcategorias de análise, 

referenciadas pelos diferentes inquiridos, que lhes dão “corpo” e substância, e que estão 

referenciadas no quadro de análise de conteúdo exposto de seguida. 

 

 

Metacategoria: Perspectivas acerca dos cursos de educação e formação de adultos 

 

Categoria de Análise 

 

 

Subcategoria de Análise 

 Desenvolvimento 

socioeconómico 

 

 

 Desenvolvimento 

pessoal 

 

 Regresso à escola 

 Mudanças comportamentais 

 Acompanhamento dos projectos de vida  

 Oportunidades de vida 

e de emprego 

 Satisfação dos formandos 

 Constante aprendizagem 

 A formação em contexto de trabalho 

 A bolsa de formação 

 Iniciativa novas 

oportunidades 

 Elevação dos níveis de qualificação 

escolares dos portugueses  

 Retoma de sonhos e ambições 
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Metacategoria: O mediador pessoal e social no âmbito dos cursos de educação e 

formação de adultos 

 

Categoria de Análise 

 

 

Subcategoria de Análise 

 Perfil profissional  

 

 Funções e competências 

 Contextos de actuação 

 Profissionalidade 

 

 Profissão relativamente nova 

 Inexistência de estudos acerca desta profissão 

 Profissão baseada no bom senso, na 

comunicação 

  Trabalho pró-activo 

 Pré-requisitos  
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Metacategoria: Processos de mediação em cursos de educação e formação de adultos 

 

Categoria de Análise 

 

 

Subcategoria de Análise 

 Entre os formandos e 

os formadores 

 Estratégias  

 Resolução de problemas quotidianos 

 Temas de vida 

 Mediador como elemento de ligação 

 Validação dos critérios de evidência 

 Construção dos portefólios reflexivos de 

aprendizagem. 

 Entre os formandos e 

os órgãos de gestão 

 Relação profissional 

 Mediador como elo de comunicação 

 Entre os formadores e 

os órgãos de gestão 

 Relação de confiança 

 Tomada de decisões 

 Entre o local de 

trabalho e a 

comunidade 

 Estabelecimento de protocolos  

 Apresentação dos trabalhos elaborados no 

âmbito do curso à comunidade 

 Formação em contexto de trabalho 
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IV. O(s) processo(s) de mediação no contexto EFA 
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Depois de elaborada a análise de conteúdo das entrevistas semi-estruturadas 

aplicadas aos diferentes actores envolvidos no âmbito dos cursos EFA – mediadores, 

formadores e formandos –, importa agora apresentar e discutir os resultados da nossa 

investigação. 

Consideramos, no entanto, relevante recordar que nunca pretendemos com este 

estudo concluir generalizações acerca do processo de mediação inerente à INO, mas, 

centrando-nos num contexto específico levantar questões e trazer reflexões para este 

campo.  

Consideramos assim pertinente completar esta caminhada com uma reflexão 

mais detalhada acerca deste(s) processo(s), onde os juízos de valor e as opiniões dos 

actores sociais inquiridos assumem um lugar fulcral. Ou seja, não se trata de uma 

reflexão elaborada apenas com base em textos, discursos e legislação, mas também, e 

sobretudo, em algumas entrevistas. 

 

 

 

4.1.  Apresentação de resultados 

Antes de nos debruçarmos na análise e interpretação importa salientar os 

resultados da nossa investigação relativamente às informações obtidas junto dos actores 

inquiridos. 

Optámos, assim, por separar e referir os resultados pelas metacategorias 

definidas à priori, destacando as categorias e subcategorias de análise que emergiram do 

discurso dos entrevistados de forma a clarificar os resultados.  

 

 

 4.1.1. Perspectivas acerca dos cursos EFA 

Antes de se centrarem no(s) processo(s) de mediação propriamente dito(s), os 

actores inquiridos revelaram a sua perspectiva sobre a educação e formação de adultos 

em Portugal, de onde emergiram quatro categorias de análise que se fragmentaram nas 

subcategorias expostas seguidamente. 
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Desenvolvimento socioeconómico 

Segundo um dos mediadores entrevistados é possível verificar que a educação e 

a formação de adultos se assume 

como um projecto em construção que visa, num futuro próximo, aproximar Portugal dos 

outros países da Europa. Acredito que o desenvolvimento do nosso país terá de passar, 

em primeiro lugar, pela Educação e Formação de todos os portugueses, jovens e adultos 

(mediador Tiago, p.2, l.10-13).   

 

 Contudo, denota-se, na generalidade dos discursos, uma valorização da educação 

e formação de adultos “atendendo aos baixos níveis escolares e profissionais que temos 

no nosso país” (mediador António, p.2, l.16-17), enquanto estratégia de promoção e de 

renovação de aprendizagens ao longo da vida com o intuito de se vir a traduzir numa 

maior preparação dos indivíduos em termos profissionais, tornando-se assim essencial 

para o “desenvolvimento social e cultural do país, até porque é na sua falta que reside o 

défice de competências e qualificações que caracterizam as debilidades do tecido 

socioeconómico nacional” (mediador António, p.2, l.18-20).  

 

 

Desenvolvimento pessoal 

A par da perspectiva acima supracitada acerca dos cursos EFA está também 

presente um panorama de promoção do desenvolvimento pessoal do indivíduo, uma vez 

que estes cursos “são uma oportunidade” para adultos com idade igual ou superior a 18 

anos “de regressar à escola” (…) e “concluir o 9º ou o 12º ano” (formador Alberto, p.1, 

l.25-26), como refere um dos formadores. 

Porém, para além de fomentar o regresso dos adultos à escola, estes cursos 

adquirem um certo interesse social, presente no discurso dos inquiridos, na medida em 

que,  

 

Os seus conteúdos programáticos incidem também na vida social e permitem uma 

interacção com a própria sociedade (formador Alberto, p.2, l.12-13), para além de 

ocupar as pessoas em temas de agrado delas (formador José, p.2, l.8), [o que faz com 

que muitas dessas pessoas] ao se sentirem realizadas fazem destes cursos as bases para 

futuros projectos tanto a médio como a longo prazo (formador José, p.2, l.9-10).  

 

 

 Segundo esta óptica, verifica-se que os cursos EFA tratam temas actuais que 

incidem na vida social e nas próprias experiências dos adultos em formação, 

pretendendo chamá-los à atenção e cativá-los, de modo a que façam destes cursos as 
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bases para futuros projectos, pois “o mais importante é tentar mudar de vida e tentar 

arranjar trabalho” (formanda Clara, p.2, l.9-10), segundo um dos formandos. 

Por outro lado, é referenciado também que “os adultos conseguem sempre 

modificar algum comportamento e atitudes (…), muitos tomam consciência de si e do 

mundo onde vivem, tornando-se melhores cidadãos” (formador Alberto, p.2, l.14-16).        

Ou seja, estes cursos  

 

Permitem aos formandos aplicarem conhecimentos que adquiriram, não só por 

regressarem à escola, mas também, através das experiências de vida e das experiências 

laborais [permitindo] também a possibilidade de apreenderem novos 

conhecimentos/competências e de as utilizar para resolver determinados 

problemas/situações e/ou adaptá-los a situações diferentes (formador Alberto, p.2, l.1-

5), pois mudam mentalidades e formas de ser e de estar (mediador Tiago, p.2, l.13-14).  

 
 

 Como é referido por um dos mediadores, estes cursos são procurados 

essencialmente por “desempregados de longa duração” (mediador António, p.4, l.3) que 

abandonaram os estudos precocemente para começarem a trabalhar, pois a vida assim o 

exigiu. Presentemente, ao encontrarem-se desempregados procuram nestes cursos 

“alargar os conhecimentos, ficar com mais escolaridade (…) para poder arranjar 

trabalho com mais facilidade” (formanda Margarida, p.2, l.14-16). 

 Todavia, os formandos referem que nem sempre é fácil retomar os estudos. 

Como referem duas das formandas inquiridas, 

 

Senti dificuldade em estar muito tempo na sala, já que foi o primeiro curso que fiz e já 

não estudava há muitos anos. Havia dias em que me sentia impaciente (formanda Clara, 

p.3, l.7-8). 

 

A principal dificuldade foi voltar a estudar. Eu sou muito mexida e aqui tenho de estar 

numa sala durante muito tempo (formanda Joana, p.2, l.22-23). 

 

O formador assume então uma importância acrescida, na medida em que  

 

 
Nos cursos EFA, ao contrário do que acontece na escola dita “normal”, existe uma 

interligação entre formador e formando, a qual é aproveitada pelo formando sempre 

numa expectativa positiva que por vezes é culminada com o sucesso no seu futuro 

(formador José, p.1, l.21-23).  
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Oportunidades de vida e de emprego 

Os formandos não deixam também de reconhecer o interesse e importância deste 

tipo de cursos, referindo que “são muito bons” (formanda Catarina, p.2, l.19), que são 

“uma oportunidade” (formanda Catarina, p.2, l.8) para elevar as qualificações e “fazer 

um estágio que pode ser bom para [voltarem] a trabalhar” (formanda Margarida, p.2, 

l.3-4), desenvolvendo assim oportunidades de vida e de emprego. 

Como é referido por um dos mediadores, estes cursos ao serem procurados 

essencialmente por “desempregados de longa duração” (mediador Tiago, p.3, l.19) 

origina que os formandos procurem nestes cursos “alargar os conhecimentos, ficar com 

mais escolaridade (…) para poder arranjar trabalho com mais facilidade” (formanda 

Margarida, p.2, l.14-16), pois segundo as palavras da formanda “Clara” (p.2, l.9-10), “o 

mais importante é tentar mudar de vida e tentar arranjar trabalho”. 

Neste sentido, os cursos EFA ao elevarem os conhecimentos dos formandos, não 

só estão a fomentar a sua curiosidade acerca do mundo, como a despertar neles os 

saberes que possuem e as suas verdadeiras capacidades que estão muitas vezes 

esquecidos, de forma a capacitá-los para uma cidadania mais activa “que potencie a (…) 

empregabilidade” (formador José, p.7, l.4). 

 

 

Iniciativa Novas Oportunidades 

Neste sentido, os cursos EFA, inseridos na INO, são uma oportunidade fornecida 

ao público adulto de regressar à escola, de abraçar projectos e sonhos já quase 

esquecidos, isto é, a oportunidade de (re)aprender, devendo por isso, 

 

(…) ser aproveitados pois pretendem elevar os níveis de qualificação escolares dos 

portugueses e retomar sonhos e ambições, uma vez que o tipo de público-alvo destes 

cursos são pessoas desempregadas que sonham com um futuro melhor, nomeadamente, 

retomarem a sua vida profissional (formador José, p.1, l.17-20). 

 

 

Os formandos inquiridos não escondem também que o facto destes cursos serem 

financiados, o que lhes possibilita receberem uma bolsa de formação que lhes permite 

“ganhar algum dinheiro” (formanda Joana, p.2, l.17), é fundamental, embora “o mais 

importante [seja] tentar mudar de vida e tentar arranjar um trabalho melhor” (formanda 

Clara, p.2, l.9-10). 
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Segundo a perspectiva de um dos mediadores, 

 

Os pontos fortes destes cursos prendem-se com o facto de se conseguir aumentar os 

conhecimentos das pessoas, incutindo-lhes a curiosidade acerca do mundo que as rodeia 

e que eles desconhecem, tentando torná-los mais activos na sociedade e despertar neles 

os saberes que possuem e as suas verdadeiras capacidades (mediador Tiago, p.3, l.21-

24). 

 

 

 

4.1.2.    O mediador pessoal e social no âmbito dos cursos EFA 

Outra das metacategorias constituídas à priori foi – o medidor pessoal e social no 

âmbito dos cursos EFA – de onde emergiram três categorias de análise durante a fase de 

análise de conteúdo que passamos a explorar seguidamente, tendo em conta as 

subcategorias que constituem cada uma delas. 

 

 

Perfil profissional 

Através dos discursos de formadores e formandos, que transcrevemos de 

seguida, tornam-se evidentes os diferentes eixos de actuação dos mediadores, sendo, por 

isso, considerados como, 

 
O elo de ligação entre formandos, formadores, órgãos de gestão e comunidade (…) 

actuando nestas quatro direcções. Faz o acompanhamento e orientação pessoal, social e 

pedagógica dos formandos, dinamiza a equipa técnico-pedagógica salvaguardando os 

percursos individuais dos formandos; assegura a articulação entre a equipa técnico-

pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e os órgãos de gestão; e tem 

um papel muito activo na relação com a comunidade (formador José, p.3, l.18-23). 

 

 

No entanto, são também referenciadas funções mais específicas que fazem parte 

do quotidiano do mediador pessoal e social. São elas: 

 

(…) a actualização do cronograma da acção sempre que é necessário, a justificação de 

faltas, a construção curricular, a preparação/organização das actividades integradoras, 

esclarecer dúvidas a formandos e formadores acerca do funcionamento do curso (…), 

ajudar na construção do portefólio reflexivo de aprendizagens (mediador Tiago, p.5, l.8-

12). 

 

 

 Porém, “cada dia é um dia” (mediador António, p.5, l.14), sendo difícil 

descrever um dia de trabalho como mediador pessoal e social visto ter “situações muito 

imprevisíveis”. Como refere o mediador “António” (p.5, l. 15-18), 
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Somos confrontados com situações que temos de dar resposta no momento, ou porque o 

formador avisa à ultima da hora que não vai dar aula e temos de arranjar substituição, ou 

porque um formando nos procura para desabafar sobre algum assunto particular (…). 

 

 

Profissionalidade 

Na consecução dos eixos de actuação acima reproduzidos, é referido que o 

mediador “deve acima de tudo estar atento e disponível a tudo e a todos, formandos e 

formadores” (mediador Tiago, p.1, l.16-17), ter uma “boa capacidade de comunicação, 

de gestão de conflitos, ser um bom ouvinte, estar atento e disponível” (mediador Tiago, 

p.4, l.13-14), “ser sociável” (formador José, p.4, l.15), “organizado e empenhado nas 

suas tarefas” (formador Alberto, p.4, l.18), “ter bom senso, saber ouvir, (…) e ser pró-

activo” (mediador António, p.4, l.16), isto é, ir de encontro às necessidades de  

 

formadores, formandos e órgãos de gestão (mediador António, p.4, l.21), [sendo por 

isso considerado] uma figura central, pois conduz o processo de formação e tem sempre 

as respostas em tempo real tanto para formandos como para formadores (formador José, 

p.5, l.3-4).  

 

Porém, quando questionamos os mediadores acerca do conhecimento do 

trabalho de um mediador pessoal e social antes de surgir a oportunidade de trabalhar 

como tal, eles salientam que “como é uma profissão relativamente nova e não existem 

trabalhos desenvolvidos sobre este tipo de mediação” (mediador Tiago, p.1, l.13-14) 

torna o conhecimento das funções de um mediador um pouco vagas, embora 

conhecessem “as funções descritas na legislação” (mediador Tiago, p.1, l.12), 

nomeadamente, “definidas através da portaria 230 de 7 de Março de 2008” (mediador 

António, p.2, l.7).  

 

 

Pré-requisitos 

Verificamos ainda através do discurso dos mediadores que a formação inicial 

assume uma importância acrescida no conhecimento das suas tarefas antes de iniciar a 

sua prática laboral. Segundo um dos mediadores o facto de ter feito “formação antes de 

começar a exercer a função”, ao tirar “o curso de mediação EFA” – (mediador António, 
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p.2, l.2-3), permitiu-lhe “ter uma noção mais consciente do que é esta profissão” 

(mediador António, p.2, l.3-4) antes de começar a exercer funções de mediador.  

Já o outro mediador inquirido que não teve qualquer tipo de formação inicial 

refere que “o conhecimento que possuía não era rigoroso” (mediador Tiago, p.1, l.14-

15), conhecendo apenas “os referenciais e que tinha por base de funcionamento os 

temas de vida e as vivências dos formandos” (mediador Tiago, p.1, l.18-19). 

Aferimos assim que a formação realizada previamente pelo segundo mediador 

aqui citado se revelou uma mais valia no exercício das suas funções, pois quando 

iniciou a sua prática laboral “já sabia o que me esperava e/ou o que os outros esperavam 

de [dele]” (mediador António, p.2, l.5-6). 

 

 

4.1.3. Processo(s) de mediação em cursos EFA 

Depois de exploradas as perspectivas acerca dos cursos EFA e a figura do 

medidor pessoal e social através do seu perfil profissional, profissionalidade e pré-

requisitos, foi investigado o(s) processo(s) de mediação no âmbito dos cursos EFA. 

 

 

Processo de mediação entre os formandos e os formadores 

No que se refere ao processo de mediação entre formandos e os formadores 

verificamos que a comunicação e o relacionamento interpessoais são competências cujo 

desenvolvimento é potenciado pelo mediador, nos contextos de EFA.  

 

É geralmente com o mediador que os formandos mais “desabafam” e apresentam as 

suas queixas, e é fazendo esta ponte com os formadores que se conseguem encontrar as 

melhores estratégias de desenvolvimento das capacidades dos formandos (mediador 

Tiago, p.7, l.12-14). 

 

 

Segundo os mediadores entrevistados, os formandos recorrem ao mediador 

sempre que  

 

(…) têm problemas pessoais, quando há alguma situação que desejam ver esclarecida 

sobre a formação (mediador Tiago, p.6, l.12-13), para pedir declarações ou 

autorizações, para justificar faltas, ou até mesmo para falar sobre a sua vida pessoal 

(mediador António, p.6, l.17-18) e/ou na construção do portefólio reflexivo de 

aprendizagens (mediador Tiago, p.6, l.13-14). 
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Já no que diz respeito aos formadores, estes recorrem ao mediador “para tratar 

de assuntos relacionados com o desenvolvimento do curso” (mediador António, p.7, l.6-

7), nomeadamente, na discussão das “actividades integradoras, possíveis temas de vida, 

construção curricular, visitas de estudo, avaliações, validações dos critérios de 

evidência” (mediador António, p.7, l.7-8) e “quando notam um certo mal-estar entre 

alguns formandos” (mediador Tiago, p.7, l.3), pois o objectivo da formação passa por 

promover condições para que o sujeito aprendente se torne agente activo na construção 

do seu conhecimento. 

Tendo isto em atenção, é referido por um dos mediadores que, 

São feitas reuniões mensais com os formadores com o intuito de perceber em que 

caminho se está a ir e se esse é ou não um bom caminho tendo em conta o que é dito 

pelos formandos tanto aos formadores como a nós, mediadores (mediador António, p.7, 

l.16-18). 

 

 

Os mediadores são ainda considerados pelos formandos como pessoas de 

“confiança e muito importantes para todos (…) porque [os] ajuda quando mais 

[precisam]” (formanda Margarida, p.5, l.8-10). Ou seja, a sua postura, que se pretende 

sóbria, quase “apagada” (por não ser seu o papel de “protagonista” da mediação), deve 

transmitir confiança aos mediados, conseguida através da confidencialidade, 

cordialidade, igualdade, justiça e equilíbrio com que aborda os problemas e as pessoas. 

 

Se tenho alguma dúvida sobre o curso, sobre o portefólio ou sobre trabalhos falo com a 

mediadora. Ela ajuda-me sempre. Falo muito com ela até sobre a minha vida. Tenho 

uma boa relação com ela (formanda Clara, p.5, l.14-16). 

Por exemplo, quando faltámos ela interessa-se em saber porque faltámos, se está tudo 

bem, se estamos a gostar do curso, que trabalhos gostamos mais de fazer, pede-nos a 

nossa opinião para as actividades (formanda Margarida, p.5, l.10-12). 

 

  

Neste sentido, aquando do processo de mediação entre formandos e formadores, 

“o mediador deve, antes de tudo, ouvir formadores e formandos, sem estratégias pré-

estabelecidas” (mediador Tiago, p.7, l.21-22). 

É ainda referido que cabe ao mediador fazer a 

 

mediação do grupo de formação, atendendo às suas dinâmicas e às características de 

cada adulto em particular na negociação de atitudes e objectivos face à formação, ou até 

mesmo na resolução de diferendos (mediador Tiago, p.3, l.3-6),  
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onde as estratégias deverão ser pensadas em conjunto, de uma forma aberta, livre e 

espontânea para depois se trabalhar a possibilidade de assumir compromissos 

voluntários e co-responsabilizados para a solução do problema.  

 

 

Processo de mediação entre os formandos e os órgãos de gestão 

Aquando da realização das entrevistas foi notório e referido tanto por 

formandos, como pelos próprios mediadores que o tipo de relação existente entre os 

formandos e os órgãos de gestão do CNO é uma relação meramente profissional, onde 

não existe uma “relação directa com os órgãos de gestão” (mediador António, p.8, l.10), 

pois sempre que necessitam de tratar algum assunto falam “com as pessoas mais 

próximas e que estão diariamente com eles” (mediador António, p.8, l.12-13), ou seja, 

com os mediadores ou formadores. 

 Como refere um dos mediadores, 

 

Os formandos relacionam-se mais comigo e com os formadores. Todos os assuntos 

passam por mim e eu é que os levo aos órgãos de gestão para estarem ao corrente de 

tudo o que se passa a nível do curso.  

Os formandos não têm uma relação directa com os órgãos de gestão até porque penso 

que não sentem essa necessidade (mediador Tiago, p.8, l.6-8). 

 

 

Convém chamar a atenção para o facto de ambos os cursos não funcionarem no 

local da sede do CNO – local onde geralmente se encontram os órgãos de gestão –, mas 

em outras localidades que nem sequer pertencem ao concelho. Esta distanciação física 

poderá ser uma das explicações para esta distância relacional focada não só pelos 

mediadores, mas também formandos quando referem, 

 

Conheci-os na sessão de abertura do curso e não voltei a falar com eles. Quando preciso 

de alguma coisa falo com a mediadora ou com os formadores (formanda Margarida, p.5, 

l.19-21). 

 

Quase nunca os vejo. (…) Sobre o curso falamos com a mediadora e com os formadores 

(formanda Clara, p.5, l.23-25). 

 

Sei quem eles são porque estiveram na sessão de abertura do curso mas quase nunca os 

vejo (formanda Catarina, p.4, l.23). 

 

Não os conheço bem, só de vista. Conheci-os na primeira reunião que tivemos sobre o 

funcionamento do curso (formanda Joana, p.4, l.20-21). 
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Contudo, chamamos a atenção para o facto dos órgãos de gestão não passarem 

indiferentes ao desenvolvimento dos cursos, estando, segundo as palavras de um dos 

mediadores “ ocorrentes de tudo o que se passa” (mediador Tiago, p.8, l.8), funcionando 

aqui os mediadores como elo de comunicação entre o contexto de formação e a gestão 

do CNO, já que são eles que transmitem as informações necessárias aos órgãos de 

gestão. 

 

Os órgãos de gestão, que mesmo não estando tão presentes quanto gostariam porque 

estão a maior parte do tempo na sede (…) têm pessoas muito competentes que os 

representam, os mediadores, que são excelentes profissionais (formador Alberto, p.6, 

l.19-23).  

 

 

Processo de mediação entre os formadores e os órgãos de gestão 

Quando nos debruçamos sobre este processo de mediação, é incontornável 

referirmo-nos ao tipo de relação existente entre os formadores e os órgãos de gestão, 

visto que poderá influenciar o papel do mediador. 

Os formadores e os órgãos de gestão mantêm entre si uma “relação profissional 

mas também de amizade e confiança” (mediador Tiago, p.8, l.17), pois “grande parte 

dos formadores pertencem à bolsa de formadores com uma relativa antiguidade” 

(mediador António, p.8, l.20-21) o que faz com que trabalhem juntos “há muitos anos e 

conheçam bem os órgãos de gestão” (mediador Tiago, p.8, l.18), facilitando a 

comunicação entre eles sem necessitarem de recorrer a uma figura neutra e imparcial, 

como é o caso do mediador. 

Os formadores inquiridos salientam que pelo facto de trabalharem “há muito 

tempo naquele CNO (…) faz com que tenham uma relação muito próxima (formador 

José, p.6, l.9-10), e por isso sempre que necessitam de “esclarecer ou falar sobre algum 

assunto relacionado com o curso” (formador Alberto, p.6, l.15), falam “directamente 

com o director” (formador Alberto, p.6, l.16). A figura do mediador não assume 

portanto um papel tão activo no estabelecimento desta relação, porém, “toda a 

informação passa pelo mediador e sem a opinião dele as decisões não são tomadas” 

(formador Alberto, p.6, l.17-18). 

Segundo o ponto de vista de um dos mediadores, 

 
Neste caso o mediador não tem um papel activo no estabelecimento da relação entre os 

formadores e os órgãos de gestão, pois já se conhecem bem e há muito tempo, mas 
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assume um papel fundamental na tomada de decisões uma vez que os órgãos de gestão 

não tomam qualquer decisão sem consultar os mediadores (mediador António, p.8, l.21-

25).  

 

 

Processo de mediação entre o local de trabalho e a comunidade 

Quando questionámos os mediadores acerca da relação existente entre o local 

onde trabalha e a comunidade envolvente, foi-nos referido que  

 
Os dois cursos EFA existentes resultam de parcerias com a comunidade envolvente. O 

curso de Produção Agrícola resulta de uma parceria institucional entre a Junta de 

Freguesia (…) e a Associação. Quanto ao curso de nível secundário na área do Turismo 

Ambiental e Rural (…) resulta de uma parceria estabelecida entre a Associação e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, sendo também apoiado 

logisticamente pelo Município.  

Para além disso trabalhamos directamente com o CNO (mediador Tiago, p.9, l.4-12).  
 

 Todavia, para além destas parcerias é ainda referido por um dos mediadores que 

também,  

 

Já fizemos (…) algumas exposições de trabalhos elaborados no âmbito dos cursos 

abertas à comunidade para dar visibilidade a este tipo de cursos, que foram muito bem 

recebidas (mediador António, p.9, l.21-23). 

 

 Para além disso, o mediador assume ainda “um papel muito activo no 

estabelecimento de protocolos de formação em contexto de trabalho” (formador José, 

p.7, l.3-4), a que vulgarmente chamamos de estágios, e que “permitem aos formandos 

demonstrar as competências adquiridas ao longo do curso” (formador Alberto, p.7, l.10-

11), tendo em vista potenciar a empregabilidade “destas pessoas desempregadas há 

muito tempo e que procuram nestes cursos elevar os níveis de qualificação escolar para 

mais facilmente ingressarem no mercado de trabalho” (formador Alberto, p.7, l.11-13). 

 

 

4.2. Análise e interpretação de resultados  

Perante os resultados expostos anteriormente podemos inferir que os cursos EFA 

representam uma das práticas integradas a que Portugal recorre ao nível da educação de 

adultos, ou seja, representam um instrumento de reforço e facilitação da qualificação 

escolar e profissional dos sujeitos adultos e que apresentam baixos níveis de 

escolarização, privilegiando situações flexíveis que articulem educação e formação 

(Santos, 2006). O facto de os cursos EFA habilitarem a uma qualificação de base 



O mediador pessoal e social: um estudo de caso 

sobre processos de mediação no contexto da 

educação e formação de adultos 

 Daniela Abrunhosa 

Mestrado em Ciências da Educação 

FPCEUP 2010 

 

76 

 

(escolar) e, concomitantemente, a uma qualificação profissionalizante é um factor 

preponderante para que os adultos decidam escolher este tipo de cursos. Porém, o facto 

de possuir uma bolsa de formação também é de grande importância para os formandos 

inquiridos. Verifica-se assim que as bolsas de formação que contemplam além da bolsa, 

o subsídio de alimentação e transporte, assumem para os formandos uma parte 

importante destes cursos, porém, salientam que mais importante do que isso é aumentar 

as qualificações escolares e profissionais na esperança de encontrar um emprego 

melhor. 

Não podemos esquecer que, pelo facto de estarmos a falar de cursos de dupla 

certificação, estes devem promover a transição para a vida activa e combater o 

abandono escolar, uma vez que devem ser capazes de dotar os formandos de 

ferramentas que facilitem a sua inserção no mundo do trabalho, por um lado, e 

promover o aumento da escolaridade, por outro (Moreira, 2008).  

Assim sendo, e embora o principal objectivo desta iniciativa, onde os cursos 

EFA se inserem, seja elevar as qualificações dos portugueses, permitindo obter não só 

uma certificação escolar, mas também profissional, no caso de cursos de dupla 

certificação, há uma grande expectativa por parte dos formandos em “arranjar trabalho” 

(formanda Catarina, p.2, l.17) posteriormente, o que revela também uma preocupação 

ao nível do emprego. Mas será que estes cursos possibilitam na realidade a reinserção 

no mercado de trabalho destes adultos desempregados a longo prazo? Como será a vida 

destas pessoas após a realização dos cursos? O que trouxeram estes cursos a estas 

pessoas? O que modificou na sua vida? Como os cursos ainda estavam a decorrer 

quando fizemos o trabalho empírico, ficamos sem saber se estes formandos 

conseguiram ou não arranjar trabalho, como tanto queriam. Todavia, estas seriam 

algumas questões que gostaríamos de explorar num possível doutoramento.  

Apesar disso, percebe-se a necessidade da existência de acções que possam 

colmatar este handicap e elevar os níveis de qualificação escolar e profissional da 

população, através de medidas de formação profissional e de educação/formação como 

sejam os cursos EFA.  

Verificamos também que a construção do conhecimento se torna eficaz quando 

se parte de aprendizagens significativas, que conduzam à incorporação de novas 

aprendizagens. Por isso, a formação não poderá estar direccionada especialmente para 

um momento específico da vida, nem para uma determinada área de saber, mas deve 
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antes ter em conta as diversas experiências de vida e laborais dos formandos, onde 

aprender ao longo de toda a vida deve ser um processo dinâmico e continuado de 

enriquecimento pessoal. 

Na verdade, “a educação ao longo da vida, (…) deve fazer com que cada 

indivíduo saiba conduzir o seu destino” (Delors, 1996: 90). Por isso, a formação não 

poderá estar direccionada especialmente para um momento específico da vida, nem para 

uma determinada área de saber, espartilhando-se numa “formação profissional” distinta 

de uma “formação geral”. O autor evidencia ainda (ibidem: 89) que aprender ao longo 

de toda a vida deve ser um processo dinâmico e continuado de enriquecimento pessoal:  

 

Doravante, temos de aprender ao longo de toda a vida e uns saberes penetram e 

enriquecem os outros. (…) As missões que cabem à educação e as múltiplas formas que 

pode revestir fazem com que englobe todos os processos que levem as pessoas, desde a 

infância até ao fim da vida a um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si 

mesmas. 

      

Ou seja, os cursos EFA ao elevarem os conhecimentos dos formandos, não só 

estão a fomentar a sua curiosidade acerca do mundo, como a despertar neles os saberes 

que possuem e as suas verdadeiras capacidades que estão muitas vezes esquecidos, de 

forma a capacitá-los para uma cidadania mais activa “que potencie a (…) 

empregabilidade” (mediador António, p.4, l.7-8). 

Em jeito de conclusão, os cursos EFA surgem como uma segunda oportunidade, 

e muitas vezes a última, que está a ser dada a milhares de adultos de retomarem sonhos 

e ambições que os diversos contextos de vida de cada um não haviam permitido 

alcançar e que, deste modo, se sentem revigorados e valorizados, para reformularem os 

seus projectos de vida, estabelecerem novos objectivos, ou, simplesmente, valorizarem e 

quantificarem o que já sabiam. 

Para além disso, não podemos esquecer que os cursos EFA trouxeram consigo 

um modelo de currículo e de aprendizagem integrados e a necessidade de colocar num 

mesmo espaço, sob o olhar das mesmas regras, um conjunto de actores de cariz social, 

profissional e cultural muito diversificado. Este cenário exigiu a criação de uma figura 

incontornável: o mediador pessoal e social, o qual procura trabalhar com os formandos 

competências de cariz pessoal e social, de trabalho em equipa e de resolução de 

conflitos (Oliveira, 2009).  



O mediador pessoal e social: um estudo de caso 

sobre processos de mediação no contexto da 

educação e formação de adultos 

 Daniela Abrunhosa 

Mestrado em Ciências da Educação 

FPCEUP 2010 

 

78 

 

Como defende Aguiar (2009), o contexto da educação e formação de adultos é 

marcado por conflitos de diversas naturezas, sobretudo, porque convivem, muitas horas 

e durante um longo percurso, indivíduos heterogéneos e cujas histórias de vida 

complexas marcam, de uma forma significativa, o seu comportamento no contexto 

formativo. É neste domínio que a figura do mediador pessoal e social se torna 

especialmente inovadora e essencial, “visto que é em função [dos formandos] e das suas 

experiências de vida que toda a equipa técnico-pedagógica trabalha” (formador Alberto, 

p.3, l.12-14). 

Ou seja, compete ao mediador garantir o acompanhamento pessoal, social e 

pedagógico dos formandos, dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do 

processo formativo e assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o 

grupo de formação, assim como entre estes e a entidade formadora, não desvalorizando 

também o seu papel activo na relação com a comunidade.  

Aquando da leitura e análise do discurso dos diferentes entrevistados é notório 

que a mediação EFA é considerada pelos diferentes actores – formadores, formandos e 

mediadores – uma realidade indiscutível, onde o mediador pessoal e social apresenta um 

“papel central” (mediador António, p.5, l.1) e indispensável no desenrolar de todo o 

curso.  

É ainda de realçar que os mediadores revelaram ser pessoas presentes e activas 

que trabalham no sentido de prevenção de possíveis conflitos; não trabalham 

directamente na formação, mas sim, no acompanhamento de todo o processo formativo 

(interacção com os formandos, com os formadores, preparação de actividades, 

materiais, sessões de formação, reuniões técnico-pedagógicas). 

Neste sentido, o papel dos mediadores direccionou-se, essencialmente, para o 

acompanhamento dos formandos ao longo de todo o percurso formativo, bem como de 

todas as sessões, assim como na orientação e resolução de questões mais burocráticas 

dos cursos, como justificação de faltas, elaboração do cronograma de acção, 

planificação de actividades e acompanhamento dos portefólios reflexivos de 

aprendizagens de nível secundário e de nível básico. 

Estamos, portanto,  

 

perante uma nova pedagogia, marcada pelas conversações de aprendizagem, apoio e 

acompanhamento pedagógico em tempo real, numa relação ao mesmo tempo horizontal 

e assimétrica, ou seja, onde formador e formando aprendem em conjunto, embora o 
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primeiro possa deter maior domínio cognitivo. Neste contexto, o mediador surge como 

figura fulcral em todo o processo, uma vez que auxilia os formandos no acesso às fontes 

de saber e de aprendizagem e potencia a utilização autónoma desses recursos na 

construção do conhecimento, prosseguindo o caminho do aprender a aprender, com 

autonomia, valorizando-se o saber-fazer, saber-estar, saber-ser, saber-conhecer e o 

aprender a viver juntos (Aguiar, 2009: 338). 

 

Neste sentido, é necessária uma comunicação regular entre mediador e 

formador, para que se adapte da melhor forma a formação às especificidades dos 

formandos que a frequentam. Assim, mais do que uma mediação como resolução de 

conflitos, remete-nos para a comunicação e o diálogo, indo de encontro às necessidades 

dos adultos, pois parece que estamos aqui perante uma ideia de que é o formando que 

norteia o trabalho da equipa pedagógica, “visto que é em função deles e das suas 

experiências de vida que toda a equipa técnico-pedagógica trabalha” (formador Alberto, 

p.3, l.12-14). 

Desta forma, a mediação parece, na verdade, uma nova maneira de recriar um 

espaço de aprendizagem, onde é fundamental participar, cooperar e dialogar para 

transformar. Ou seja, parece privilegiar-se aqui o modelo transformativo, uma vez que o 

decorrer da formação se centra nos formandos, no seu crescimento pessoal, na sua 

revalorização e reconhecimento. No entanto, não é descurado o modelo de resolução de 

problemas, pois um dos objectivos, embora não o principal, passa pela obtenção de um 

acordo e pelo recurso ao modelo comunicacional, visto que todo o processo envolve o 

desenvolvimento de espaços alternativos de comunicação entre as pessoas (Aguiar, 

2009).  

Averiguamos, assim, que estes modelos não são compartimentos estanques, 

complementam-se e, neste caso em específico essa situação é evidente, pois procura-se 

a assunção de compromissos, através da renovação comunicacional, no sentido do 

crescimento pessoal e vendo o conflito enquanto processo positivo. 

 Como refere um formando, é o mediador que “nos ajuda a resolver os nossos 

problemas” (formanda Catarina, p.3, l.14). 

Nesta perspectiva, a mediação assume uma importância significativa também a 

este nível, pois permite gerir as relações interpessoais com um cariz transformativo e 

transformador, apresentando um valor e um potencial educativo, quando se centra nas 

relações interpessoais enquanto fonte de aprendizagem, uma vez que as estratégias são 

pensadas em conjunto (Aguiar, 2009). 



O mediador pessoal e social: um estudo de caso 

sobre processos de mediação no contexto da 

educação e formação de adultos 

 Daniela Abrunhosa 

Mestrado em Ciências da Educação 

FPCEUP 2010 

 

80 

 

É ainda visível, através do discurso dos formandos, que a existência da figura do 

mediador nestes cursos é relevante para eles. O facto de haver alguém que se preocupa 

com as suas dificuldades, que os apoia quando precisam, que os ouve e gosta de saber 

as suas opiniões, torna-se uma mais valia tanto no seu crescimento pessoal como 

intelectual, porque para além de aprenderem “coisas novas, [aprendem] a conviver com 

as pessoas e (…) a resolver algumas situações do dia a dia” (formanda Clara, p.5, l.1-3) 

que antes sentiam dificuldade em resolver. 

Como refere um formador  

 

os formandos falam no mediador com grande carinho e admiração, considerando-o 

alguém com quem podem desabafar os seus problemas e preocupações, pois o mediador 

é também um amigo, talvez a pessoa em quem mais confiam (formador José, p.5, l.11-

15). 

 

Neste sentido, corroboramos com Aguiar (2009) quando refere que a mediação, 

mais do que uma técnica de gestão de conflitos, pretende consagrar o direito de 

participação de todos os intervenientes indiscriminadamente, permitindo também uma 

valorização pessoal e social, para além de um aumento das competências nas tomadas 

de decisão, que faculta a entreajuda entre os diferentes elementos envolvidos.  

A mediação deve ser vista então como um sistema de interacção humana, de 

negociação, e como tal, por definição, comporta uma certa complexidade, que aumenta 

ainda mais, dado que se tratam de interacções conflituosas, ou vistas como tal. 

Para a consecução destes objectivos, que visam essencialmente desconstruir um 

conflito através da (re)construção de uma relação, o mediador deve então possuir e/ou 

desenvolver competências e características essenciais, que são  referenciadas pelos 

diferentes inquiridos. Entre elas: a capacidade de escuta atenta e activa ao que é dito 

pelos mediados, bem como boa capacidade de comunicação, sentido de 

responsabilidade, paciência e criatividade. Ou seja, a escuta parece assumir para este 

mediador uma relevância a ter em conta neste processo de mediação, realçando uma 

postura caracterizada pela neutralidade, isto é, uma postura muito marcada pela não 

existência de tomada de posições, que deve ser tida em conta, uma vez que o mediador 

deve antes de mais servir de ponte de ligação entre os intervenientes no processo de 

mediação. 

Assim parece-nos que é também nesta perspectiva que se situa o papel do 

mediador, ou seja, não de ser apenas o receptor, ao prestar a sua escuta empática, das 
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causas do conflito, mas de colocar um novo quadro que permita modificar o contexto 

conceptual e emocional de uma situação ou alterar o ponto de vista sobre a qual é 

encarada. Neste sentido, o mediador deve ser o de facilitador: não resolve os conflitos, 

facilita a comunicação; não decide, promove a descoberta de alternativas; não ensina, 

potencia o encontro entre o aprendente e as suas actividades experienciais. Este é o 

sentido dado à situação que introduz a mudança (Oliveira, 2009). 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, é possível concluir que a 

figura do mediador pessoal e social é considerada uma figura incontornável e 

fundamental, quer para formandos, quer para formadores, auxiliando-os no 

esclarecimento de dúvidas,  

 

sobre o modo de funcionamento dos cursos, sobre as actividades integradoras e sobre a 

avaliação (formador Alberto, p.4, l.9-10), sobre o portefólio ou sobre os trabalhos 

(formanda Clara, p.5, l.14), sobre os horários, actividades, sobre o portefólio, tudo 

(formanda Joana, p.3, l.6-7), para gerir determinados conflitos/situações que acontecem 

no decorrer do curso (formador José, p.6, l.1), para além de ser considerado alguém com 

quem podem desabafar os seus problemas e preocupações (formador Alberto, p.5, l.13-

14).  

 

Portanto, a mediação não deixa de ser uma forma de negociação que vai intervir 

em relações sociais marcadas por uma forma de desigualdade e de poder, criando assim 

a possibilidade de aceder a uma construção comum da realidade e assim caminhar para 

uma transformação da relação. 

Para além disso, verifica-se ainda que o facto de não existir uma relação mais 

próxima entre os formandos e os órgãos de gestão é desvalorizado pelos primeiros, ao 

referirem que “sobre o curso falamos com a mediadora e com os formadores” 

(formanda Clara, p.5, l.24-25), e que nos leva a crer que mais importante do que 

manterem uma relação com os órgãos de gestão, é manterem uma relação quer com os 

mediadores, quer com os formadores, já que são estes que lidam diariamente com eles, 

que os conhecem melhor e que solucionam as suas dúvidas no contexto de formação. 

Mas como seria se os órgãos de gestão se envolvessem mais? Se estivessem mais 

presentes? Será que os formandos não valorizariam uma relação mais próxima? 

Embora os órgãos de gestão tenham conhecimento das ocorrências através da 

comunicação que se estabelece com os mediadores, como verificámos anteriormente, ao 

não contactarem directamente com a realidade dos cursos, torna-se impossível 
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possuírem uma visão autêntica e genuína da realidade, o que faz com que recorram 

frequentemente aos mediadores. 

Neste sentido, dá a impressão que o mediador pessoal e social assume neste 

centro uma importância valiosa neste processo de mediação entre os formandos e os 

órgãos de gestão, visto que funciona como o elemento de ligação e comunicação. 

Quanto ao processo de mediação entre formadores e os órgãos de gestão 

podemos concluir que embora o mediador não assuma um papel relevante ou “activo”, 

como referem os inquiridos, no estabelecimento da relação formadores-órgãos de 

gestão, visto já possuírem uma relação de amizade e de confiança que lhes permite falar 

directamente sobre os assuntos dos cursos, o mediador assume um papel valioso na 

tomada de decisões sobre o desenvolvimento dos cursos, pois “os órgãos de gestão não 

tomam qualquer decisão sem [os] consultar” (mediador António, p.8, l.24-25). 

 Verificamos ainda que ambos os cursos EFA resultam de parcerias estabelecidas 

com o CNO “no encaminhamento de formandos” (mediador António, p.9, l.12) e 

parcerias institucionais com a Junta de Freguesia no caso do curso de nível básico, e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários no caso do curso de nível 

secundário, na cedência de espaço onde decorre a formação de ambos os cursos, o que 

revela uma preocupação no estabelecimento de parcerias, onde o mediador assume um 

papel activo segundo a perspectiva dos actores inquiridos.  

 Para além disso, é relevante ainda salientar que apesar de estarmos atentas a 

possíveis divergências nos discursos dos diferentes actores entrevistados, estas não 

existiram. Os discursos dos diversos inquiridos completavam-se uns aos outros, apesar 

de cada um ter uma perspectiva pessoal acerca do objecto de estudo tendo em conta o 

seu papel na formação. É muito interessante fazer uma análise deste acontecimento 

visto que estamos a falar de mediadores, formadores e formandos, ou seja, diferentes 

actores que participam activamente no processo de mediação EFA, mas que, mesmo 

assim, defendem os mesmos ideais e têm perspectivas semelhantes e, diríamos até 

muito factuais. Todavia, embora as percepções dos diferentes entrevistados sejam 

convergentes, não esquecemos que ao entrevistarmos diferentes actores que ocupam 

diferentes papéis na formação – mediadores, formadores e formandos – é interessante 

verificar e esclarecer as especificidades de cada discurso. Os mediadores, 

especificamente, dão mais ênfase à mediação entre formador-formando, onde é 
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necessária uma comunicação regular entre mediador e formador, para que se adapte da 

melhor forma a formação às especificidades dos formandos que a frequentam. 

Os formadores, por sua vez, focam o seu discurso mais no formando. Ou seja, o 

formando adquire aqui uma importância inequívoca que deve ser tida em conta em 

qualquer processo de mediação. Já o formando, não esconde a importância do mediador 

no âmbito dos cursos EFA desde o seu acompanhamento pessoal e social, até ao 

acompanhamento de todo o curso, considerando-o uma figura essencial e indispensável.  
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Conclusões 

Não poderíamos terminar esta dissertação sem antes deixarmos as nossas 

contribuições e inferências acerca da figura do mediador pessoal e social e dos 

processos de mediação inerentes aos cursos EFA. 

Ao longo da nossa investigação, procurámos mobilizar fontes que nos 

permitissem enquadrar e caracterizar o(s) processo(s) de mediação presente(s) nos 

cursos EFA, assim como investigar acerca da figura inovadora do mediador pessoal e 

social. 

Neste sentido, o objectivo foi o de, realizando um estudo de caso, analisar e 

reflectir este(s) processo(s), tentando inferir a importância do mediador no âmbito dos 

cursos de educação e formação de adultos. Ou seja, através da análise de documentos, 

da realização de entrevistas semi-estuturadas a mediadores, formadores e formandos, e, 

posterior, análise de conteúdo, pretendemos aprofundar o conhecimento sobre a figura 

inovadora do mediador pessoal e social e sobre a mediação EFA. 

Através desta investigação, apercebemo-nos que a mediação EFA, mais do que 

uma técnica de gestão de conflitos, pretende consagrar o direito de participação de todos 

os intervenientes indiscriminadamente, permitindo também uma valorização pessoal e 

social, para além de um aumento das competências nas tomadas de decisão, que faculta 

a entreajuda entre os diferentes elementos envolvidos.  

Porém, não podemos esquecer que quando falamos em cursos EFA estamos a 

falar de cursos dirigidos ao público adulto, a pessoas que não tiveram oportunidade em 

tempos passados de estudar e que estão afastadas há algum tempo da escola. Por este 

motivo vão surgindo orientações educativas para se respeitar e potenciar a diferença na 

aprendizagem e, por isso, surge a figura do mediador pessoal e social como  

 

um elemento essencial que pretende favorecer a inclusão pessoal, profissional e social 

dos formandos. Estimulando o aprofundamento de competências em formação e o 

desenvolvimento de processos de qualificação escolar e profissional, o mediador 

assume também um papel central na prossecução dos objectivos e na concretização dos 

princípios orientadores dos Cursos EFA (Gomes & Rodrigues, 2007: 52). 

 

Desta forma, acreditamos que a mediação é na verdade uma nova maneira de 

recriar um espaço de aprendizagem, onde é fundamental participar, cooperar e 

dialogar para transformar. Quando nos detemos sobre o mundo em que vivemos, 

quando nos implicamos directamente com o objectivo de compreender efectivamente 
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os fenómenos, podemos não chegar logo a grandes conclusões teóricas, mas estamos 

certos que, ao sermos agentes mediadores inseridos numa comunidade, somos uma 

mais valia para o encontro de respostas e soluções conjugadas que, em parceria, 

permitem revalorizar o espaço que a comunidade pretende transformar. 

Segundo os actores sociais inquiridos, o mediador deve assim possuir e/ou 

desenvolver competências e características consideradas essenciais. Entre elas: a 

capacidade de escuta atenta e activa ao que é dito pelos mediados, bem como boa 

capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade, paciência e criatividade. Ao 

mesmo tempo deve possuir uma boa capacidade de auto-observação e autocrítica, 

especialmente pelo facto de a sua função poder ser ambígua e mal interpretada pelos 

mediados.  

Neste sentido, o papel do mediador parece ser o de facilitador: não resolve os 

conflitos, facilita a comunicação; não decide, promove a descoberta de alternativas; não 

ensina, potencia o encontro entre o aprendente e as suas actividades experienciais. Ou 

seja, a mediação não deixa de ser uma forma de negociação que vai intervir em relações 

sociais marcadas por uma forma de desigualdade e de poder, criando assim a 

possibilidade de aceder a uma construção comum da realidade e assim caminhar para 

uma transformação da relação. 

Posto isto, podemos verificar que a mediação não instrumentalizada é a que 

temos no contexto formativo dos adultos, e baseia-se, por isso, numa lógica de aprender 

a conviver, trilhando caminhos de respeito mútuo, de interesses conjuntos e de 

pacificação. Desta forma, cabe ao mediador, ao criar espaços de reflexão pessoal e 

interpessoal, permitir que as pessoas descubram novos caminhos, construam e 

reconstruam os seus laços interpessoais e potenciem o seu auto-conceito. Adopta-se, 

assim, um modelo transformador, promotor de crescimento pessoal, social e cognitivo, 

o que implica novas assunções conceptuais e novas aprendizagens. Estamos, aqui, a 

falar de aprender a ser, a conhecer, a viver juntos e, sobretudo, a aprender a aprender, 

num contexto que pode e deve ser alargado a outros quadros da vida das pessoas 

implicadas no processo mediador (Aguiar, 2009). 

Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento de competências comunicacionais, 

quer em termos de comunicação verbal como não verbal, é fundamental para a 

convivência pacífica dos formandos e para o desenvolvimento de competências 

fundamentais ao longo do processo de formação, sendo essencial o papel do mediador 
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na promoção destes processos comunicacionais, pedagógicos e relacionais, capazes de 

estimular a coexistência saudável dos grupos (Aguiar, 2009). 

Neste sentido, a mediação EFA parece assim ser entendida não tanto numa 

perspectiva de resolução de conflitos, mas principalmente, numa visão mais ampla, 

muito mais voltada para a prevenção e acompanhamento do formando e não somente, 

na tentativa de resolução de possíveis conflitos. Esta visão muito mais alargada sobre a 

mediação, salienta o papel do mediador, não apenas como um terceiro exterior à 

situação em questão, mas sim, um terceiro inserido na situação. É notório que esta 

definição vai no sentido oposto de uma definição na qual o papel do mediador sem 

poder para decidir o que quer que seja, neutro e independente, intervém única e 

exclusivamente na ajuda das partes a resolverem os seus conflitos. Nesta lógica, onde o 

mediador surge como figura primordial na tentativa de reencontro do diálogo entre 

indivíduos ou grupos de indivíduos, surgem, também, com ela novos contextos de 

mediação, que contemplam em si, novos perfis profissionais e novas realidades de 

mediação, como é o caso concreto da nossa realidade investigativa, a mediação EFA. 

Não podemos, contudo, esquecer que os cursos EFA visam não só o 

desenvolvimento pessoal dos formandos, mas também a sua inserção profissional. Neste 

sentido, seria pertinente desenvolver um estudo longitudinal, com grupo de controlo, 

que permitisse concluir com maior segurança sobre os efeitos dos cursos EFA nas 

dimensões individual, social e comunitária, escolar e formativa, bem como na laboral 

destas pessoas. Ou seja, de que forma as qualificações (escolares e técnicas) influenciam 

a vida pessoal e o processo de obtenção de trabalho, isto é, a facilitação da (re)entrada 

no mercado de trabalho. Esta é uma das questões que deixamos em aberto e que 

gostaríamos de explorar talvez no doutoramento. 

Uma outra questão que suscita a nossa atenção é o facto de os órgãos de gestão, 

nesta investigação, se encontrarem distantes do local onde decorrem os cursos o que faz 

com que não se impliquem directamente na tomada de decisões e essa responsabilidade 

passe a ser do mediador. Fazendo uma análise do discurso dos diversos inquiridos, e 

apesar de eles desvalorizarem este facto, parece-nos que seria interessante contratar um 

avaliador externo, que apoie na monitorização do curso e ajude no processo de 

regulação das práticas, responsabilizando-se pela elaboração do respectivo relatório de 

avaliação final, pois em todo e qualquer trabalho, elegemos a avaliação como um 

procedimento a valorizar, uma vez que é através da avaliação que se “decide, se julga, 
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se arbitra, se calcula, se determina, se louva, se pune, selecciona, pondera, se aprecia, se 

reconhece, compreende, considera, se investiga, se diagnostica…” (Cortesão, 1992: 83).  

Julgamos que investir na avaliação externa é prioritário e indispensável, na 

medida em que só assim é possível uma identificação do que está a correr mal, 

permitindo aos profissionais regularem e direccionarem o seu trabalho em função dos 

seus objectivos específicos. Apesar da incerteza que ronda esta avaliação, pensamos que 

seria uma mais-valia para todo o processo uma profunda aposta na mesma, em idas ao 

terreno, em reuniões com os profissionais que lá trabalham diariamente, de forma a 

tentar perceber como está a correr o trabalho. 

Uma última sugestão prende-se com a defesa da continuidade dos cursos EFA. 

Tendo estes cursos vindo a assumir um lugar de destaque no âmbito da educação e 

formação em Portugal, deveríamos repensar a sua extinção, já que são uma “nova 

oportunidade para os adultos” retomarem sonhos e ambições. 
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3 � Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 18 de Julho de 2007. 

 MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL E DA EDUCAÇÃO

Portaria n.º 817/2007
de 27 de Julho

Os cursos de educação e formação de adultos (cursos 
EFA) criados no ano 2000 surgiram como um instrumento 
das políticas públicas de educação e formação destinado a 
promover, através da redução dos défices de qualificação 
da população adulta, uma cidadania participativa e de res-
ponsabilidade, bem como a empregabilidade e a inclusão 
social e profissional. Assentes em modelos inovadores de 
educação e formação de adultos, os cursos EFA permitiram, 
gradualmente, captar novos públicos e assim responder às 
necessidades e especificidades dos seus destinatários, tendo 
em conta, nomeadamente, as características de flexibili-
dade, individualização e contextualização que encerram. 
A necessidade premente de aumentar a qualificação da 
população adulta, o desenvolvimento do dispositivo de 
reconhecimento, validação e certificação de competên-
cias, assim como o alargamento da rede dos cursos EFA 
aos estabelecimentos de ensino levaram posteriormente a 
alterações da sua estrutura curricular, que passou a permitir 
conferir, para além da dupla certificação, também uma 
habilitação escolar.

No quadro dos objectivos definidos pelo XVII Governo 
Constitucional para as políticas de educação e formação, 
assume particular destaque a generalização do nível se-
cundário como qualificação mínima da população. Neste 
sentido, foi aprovado, durante o ano de 2006, o Referencial 
de Competências Chave para a Educação e Formação de 
Adultos de Nível Secundário, de modo a permitir assegurar, 
a partir do corrente ano, o desenvolvimento de processos 
de reconhecimento, validação e certificação de compe-
tências daquele nível de educação. Cumpre, deste modo, 
proceder à aplicação daquele referencial aos cursos EFA, 
de acordo com o que estabelece a Iniciativa Novas Opor-
tunidades. O modelo adoptado nos cursos EFA reflecte 
uma perspectiva de continuidade face ao caminho trilhado 
para o nível básico, sem prejuízo da evolução necessária 
do grau de complexidade das competências e saberes a 
desenvolver no nível secundário e através da criação de 
uma área destinada ao desenvolvimento de processos de 
reflexão sobre as aprendizagens efectuadas.

Simultaneamente, procede-se a uma profunda integração 
das ofertas de educação e formação, no sentido da estru-
turação de um sistema nacional de qualificações, baseado 
no Catálogo Nacional de Qualificações, no qual se inscre-
vem os cursos EFA, enquanto modalidade de formação de 
dupla certificação especificamente dirigida à população 
adulta. Desta forma, a articulação das componentes dos 
cursos EFA assume agora um carácter marcadamente estru-
turante, visível na realização de processos integrados de 
reconhecimento e validação de competências, na cons-

trução de percursos formativos e no desenvolvimento das 
aprendizagens.

No plano institucional, salienta-se ainda o papel dos 
centros novas oportunidades, enquanto agentes privile-
giados de promoção do acesso aos cursos EFA, através da 
realização dos processos de reconhecimento e validação de 
competências que integram o plano curricular desta oferta 
de educação e formação.

Assim:
Nos termos do disposto nos artigos 2.º e 17.º do De-

creto-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, no artigo 2.º e 
no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27 de 
Outubro, nos artigos 2.º, 7.º, 9.º e 22.º da Lei n.º 46/86, 
de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de 
Setembro, e pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto:

Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do 
Emprego e da Formação Profissional e da Educação, o 
seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto e âmbito

1 � O presente diploma define o regime jurídico dos 
cursos de educação e formação de adultos, adiante desig-
nados por cursos EFA, de nível básico e secundário e de 
níveis 2 e 3 de formação profissional.

2 � Os cursos EFA obedecem aos referenciais de compe-
tências e de formação associados às respectivas qualificações 
constantes do Catálogo Nacional de Qualificações e são 
agrupados por áreas de formação, de acordo com a Classi-
ficação Nacional das Áreas de Educação e Formação.

3 � Os cursos EFA desenvolvem-se segundo percursos 
de dupla certificação e, sempre que tal se revele adequado 
ao perfil e história de vida dos adultos, de habilitação 
escolar.

Artigo 2.º
Destinatários

1 � Os cursos EFA destinam-se a pessoas com idade 
igual ou superior a 18 anos à data do início da formação, 
sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou 
progressão no mercado de trabalho e, prioritariamente, 
sem a conclusão do ensino básico ou do ensino secundário.

2 � Os candidatos com idade inferior a 25 anos em 
situação de desemprego devem ser integrados, preferen-
cialmente, em cursos EFA de dupla certificação.

3 � Os cursos EFA que apenas conferem habilitação esco-
lar destinam-se, preferencialmente, a activos empregados.

4 � A título excepcional e sempre que as condições 
o aconselhem, nomeadamente em função das caracterís-
ticas do candidato e da distribuição territorial das ofertas 
qualificantes, o serviço competente para a autorização 
do funcionamento do curso EFA em causa pode aprovar 
a frequência no referido curso por formandos com idade 
inferior a 18 anos à data do início da formação, desde que 
inseridos no mercado de trabalho.

Artigo 3.º
Entidades promotoras

1 � Os cursos EFA são promovidos por entidades de 
natureza pública, particular ou cooperativa, designada-
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mente estabelecimentos de ensino, centros de formação 
profissional, autarquias, empresas ou associações empre-
sariais, sindicatos e associações de âmbito local, regional 
ou nacional.

2 � Compete às entidades promotoras de cursos EFA 
assegurar, designadamente:

a) Os procedimentos relativos à autorização de funcio-
namento dos cursos;

b) A apresentação de candidaturas a financiamento dos 
cursos por si promovidos;

c) A divulgação dos cursos;
d) A selecção dos candidatos à formação.

Artigo 4.º
Entidades formadoras

1 � Os cursos EFA são desenvolvidos pelas respectivas 
entidades promotoras ou por entidade terceira, devendo as 
mesmas, em ambos os casos, fazer parte da rede de entida-
des formadoras que vierem a integrar o sistema nacional 
de qualificações.

2 � Os cursos EFA de habilitação escolar são desen-
volvidos exclusivamente por estabelecimentos de ensino 
público ou privados ou cooperativos com autonomia pe-
dagógica e por centros de formação profissional de gestão 
directa ou participada sob coordenação do Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.).

3 � Compete às entidades formadoras de cursos EFA 
assegurar, designadamente:

a) Os recursos humanos e físicos necessários ao desen-
volvimento dos cursos;

b) Os procedimentos relativos à certificação das apren-
dizagens dos formandos.

Artigo 5.º
Rede nacional

As entidades previstas nos artigos 3.º e 4.º integram, 
para efeitos da modalidade de formação regulada pelo 
presente diploma, uma rede nacional constituída segundo 
uma lógica de serviço público.

CAPÍTULO II

Organização curricular

SECÇÃO I

Princípios gerais

Artigo 6.º
Modelo de formação

Os cursos EFA assentam:
a) Numa perspectiva de educação e formação ao longo 

da vida, que representa um instrumento facilitador da inser-
ção sócio-profissional e de uma progressão para níveis 
subsequentes de qualificação;

b) Em percursos flexíveis de formação definidos a partir 
de processos de reconhecimento e validação de competên-
cias, adiante designado por RVC, previamente adquiridas 
pelos adultos por via formal, não formal e informal;

c) Em percursos formativos desenvolvidos de forma arti-
culada, integrando uma formação de base, uma formação 

tecnológica, ou apenas a primeira, nos termos do previsto 
no n.º 3 do artigo 1.º;

d) Num modelo de formação modular estruturado a partir 
de unidades de competência, de unidades de formação, ou 
de ambas, constantes, respectivamente, dos referenciais de 
competências chave para a educação e formação de adultos 
e dos referenciais de formação que integram o Catálogo 
Nacional de Qualificações, privilegiando a diferenciação 
de percursos formativos e a sua contextualização no meio 
social, económico e profissional dos formandos;

e) No desenvolvimento de formação centrada em pro-
cessos reflexivos e de aquisição de saberes e competências 
que complementem e promovam as aprendizagens, atra-
vés do módulo «aprender com autonomia» para o nível 
básico de educação e o nível 2 de formação profissional 
e do «portafólio reflexivo de aprendizagens» para o nível 
secundário e o nível 3 de formação profissional.

Artigo 7.º
Posicionamento nos percursos de EFA

1 � A estruturação curricular de um curso EFA tem 
por base os princípios de evidenciação e valorização de 
competências no qual se determina, para cada adulto, um 
conjunto de competências a desenvolver no âmbito de um 
percurso formativo.

2 � A evidenciação e valorização de competências deve 
ser realizada através de um processo RVC levado a cabo 
nos centros novas oportunidades.

3 � As entidades promotoras de cursos EFA desenvol-
vem um momento prévio de diagnóstico e selecção dos 
formandos, no qual se realiza uma análise e avaliação do 
perfil de cada candidato e se define o percurso EFA mais 
adequado, sempre que os adultos não tenham realizado 
um processo de RVC.

Artigo 8.º
Organização integrada e flexível do currículo

1 � A organização curricular dos cursos EFA é realizada 
com base numa articulação efectiva das componentes de 
formação de base e tecnológica, com o recurso a activi-
dades que, numa complexidade crescente, convoquem 
saberes de múltiplas áreas, numa lógica de complementa-
ridade e transferência de competências, conferindo uma 
dupla certificação.

2 � A organização curricular dos cursos EFA deve ter a fle-
xibilidade necessária de modo a permitir a frequência de módu-
los capitalizáveis, através de trajectos não contínuos, por parte 
dos adultos cuja evidenciação e valorização de competências 
aconselhe o encaminhamento apenas para algumas unidades 
de formação de um percurso de carácter mais abrangente.

3 � A organização curricular dos cursos EFA permite 
ainda frequência da componente de formação base de forma 
autónoma, conferindo a respectiva habilitação escolar.

SECÇÃO II

Cursos de nível básico de educação e de nível 2 
de formação profissional

Artigo 9.º
Plano curricular e referencial de formação de curso de nível 

básico de educação e de nível 2 de formação profissional

O plano curricular e o referencial de formação de um 
curso EFA de nível básico de educação e de nível 2 de 



Diário da República, 1.ª série � N.º 144 � 27 de Julho de 2007  4825

formação profissional, incluindo a sua carga horária, são 
organizados em conformidade com os anexos n.os 1 e 2 
do presente diploma, consoante o percurso adoptado e de 
acordo com os artigos seguintes.

Artigo 10.º
Formação de base de curso de nível básico de educação 

e de nível 2 de formação profissional

1 � Os cursos EFA de dupla certificação e de habilita-
ção escolar de nível básico compreendem uma formação 
de base que integra as quatro áreas de competências chave 
constantes do referencial de competências chave para a 
educação e formação de adultos de nível básico, e apresenta 
como suporte e base de coerência um conjunto de temas 
de vida, representando temáticas de natureza transversal 
que se afigurem significativas para os formandos de cada 
grupo.

2 � A formação de base é constituída pelos níveis de 
desenvolvimento B1, B2 e B3 nas diferentes áreas de 
competências chave, organizadas em unidades de com-
petência.

3 � Na área de competências chave de linguagem e 
comunicação são desenvolvidas, para os níveis B2 e B3, 
competências no domínio da língua estrangeira, com a 
carga horária constante dos anexos n.os 1 e 2 do presente 
diploma.

4 � Nos cursos EFA que conferem apenas habilitação 
escolar, os temas de vida integradores das aprendizagens 
devem contemplar temáticas directamente relacionadas 
com a dimensão da profissionalidade, designadamente a 
reorientação ou o desenvolvimento profissional, o empre-
endedorismo ou outros que se manifestem mais relevantes 
para o grupo de formandos do curso.

Artigo 11.º
Formação tecnológica de curso de nível básico 

de educação e de nível 2 de formação profissional

1 � Os cursos EFA de dupla certificação compreen-
dem uma formação tecnológica, estruturada em unidades 
que correspondem a competências nucleares reconhecidas 
para efeitos de inserção profissional, de acordo com os 
referenciais que integram o Catálogo Nacional de Qua-
lificações.

2 � A formação tecnológica pode integrar uma forma-
ção prática em contexto de trabalho, nos termos definidos 
nos anexos n.os 1 e 2, sendo esta de carácter obrigatório 
para o adulto que esteja a frequentar o nível B3 e que não 
exerça actividade correspondente às saídas profissionais 
do curso frequentado.

3 � A formação prática em contexto de trabalho a que 
se refere o número anterior fica sujeita aos seguintes prin-
cípios:

a) A entidade formadora é responsável pela sua orga-
nização e pela sua programação, em articulação com a 
entidade que a realiza, adiante designada por entidade 
enquadradora;

b) As entidades enquadradoras devem ser objecto de 
uma apreciação prévia da sua capacidade técnica, em ter-
mos de recursos humanos e materiais, por parte da entidade 
formadora responsável pelo curso;

c) As actividades a desenvolver pelo formando durante 
o período de formação prática em contexto de trabalho 
devem reger-se por um plano individual, acordado entre a 

entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora, 
identificando os objectivos, o conteúdo, a programação, o 
período, horário e local de realização das actividades, as 
formas de monitorização e acompanhamento do adulto, 
com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos 
e deveres dos diversos intervenientes;

d) A orientação e acompanhamento do formando são 
partilhados, sob coordenação da entidade formadora, entre 
esta e a entidade enquadradora, cabendo à última designar 
um tutor com experiência profissional adequada.

4 � A formação tecnológica é igualmente desenvolvida 
com base num conjunto de temas de vida integradores 
das aprendizagens, seleccionados, preferencialmente, em 
função da área de formação do curso.

Artigo 12.º
Aprender com autonomia

O processo formativo dos cursos EFA de nível básico e 
de nível 2 de formação profissional integra ainda o módulo 
«Aprender com autonomia», organizado em três unidades 
de competência, centradas, na sua globalidade, no recurso a 
metodologias que proporcionem aos formandos as técnicas 
e os instrumentos de autoformação assistida e facilitem a 
integração e o desenvolvimento de hábitos de trabalho de 
grupo, bem como a definição de compromissos individuais 
e colectivos.

Artigo 13.º
Gestão local do currículo

A entidade promotora de cursos EFA, sempre que con-
sidere de interesse para o grupo em formação, pode subs-
tituir uma das unidades em que se encontra estruturado o 
curso por outra equivalente que se revele mais adequada 
ao contexto ou à natureza da área profissional, mediante 
reconhecimento prévio da unidade de substituição por 
parte dos serviços competentes do Ministério da Educação 
ou do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 
consoante a entidade competente para a autorização de 
funcionamento do curso.

SECÇÃO III

Cursos de nível secundário de educação e nível 3 
de formação profissional

Artigo 14.º
Plano curricular e referencial de formação de curso de nível 
secundário de educação e nível 3 de formação profissional

O plano curricular e o referencial de formação dos 
cursos EFA de nível secundário de educação e nível 3 
de formação profissional, incluindo a sua carga horária 
e duração previsível, são organizados em conformidade 
com os anexos n.os 3 e 4 do presente diploma e de acordo 
com os artigos seguintes.

Artigo 15.º
Formação de base de curso de nível secundário 
de educação e nível 3 de formação profissional

1 � Os cursos EFA de dupla certificação e de habilita-
ção escolar de nível secundário compreendem uma forma-
ção de base que integra, de forma articulada, as três áreas de 
competências chave constantes do respectivo referencial de 



4826  Diário da República, 1.ª série � N.º 144 � 27 de Julho de 2007 

competências, organizadas em unidades de competência, e 
apresenta como suporte e base de coerência um conjunto 
de temas resultantes da contextualização, nos domínios 
privado, profissional, institucional e macroestrutural, de 
temáticas abrangentes que se encontram presentes na vida 
de qualquer adulto, designadas por núcleos geradores.

2 � O elenco dos núcleos geradores assume carácter 
específico na área de competências chave de cidadania e 
profissionalidade, sendo comum nas áreas de competências 
chave de sociedade, tecnologia e ciência e de cultura, lín-
gua, comunicação, de acordo com o definido no referencial 
de competências chave de nível secundário.

3 � O conjunto dos temas a desenvolver no âmbito dos 
cursos EFA, em torno dos quais se constrói o processo de 
aprendizagem na sua componente de formação de base, 
é variável em função do perfil dos formandos, podendo 
atingir, no limite, um total de 88 competências que sus-
tentam todo o referencial de competências chave de nível 
secundário.

4 � É igualmente aplicável, com as necessárias adap-
tações, o disposto no n.º 4 do artigo 10.º

Artigo 16.º
Formação tecnológica de curso de nível secundário 

de educação e nível 3 de formação profissional

Aos cursos EFA de dupla certificação é aplicável o 
disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º, com as necessárias 
adaptações.

Artigo 17.º
Portafólio reflexivo de aprendizagens

O processo formativo dos cursos EFA de nível secun-
dário e de nível 3 de formação profissional integra ainda, 
independentemente do percurso e incluindo os casos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 8.º, a área de portafólio reflexivo 
de aprendizagens, adiante designado por área de PRA, 
de carácter transversal à formação de base e à formação 
tecnológica destinada a desenvolver processos reflexivos 
e de aquisição de saberes e competências pelo adulto em 
contexto formativo.

CAPÍTULO III

Organização e desenvolvimento dos cursos

Artigo 18.º
Autorização de funcionamento

1 � Para efeitos de autorização de funcionamento, as 
entidades promotoras devem submeter a proposta de cursos 
EFA, por via electrónica e em formulário próprio disponi-
bilizado no sistema integrado de informação e gestão da 
oferta educativa e formativa, abreviadamente designado 
por SIGO:

a) À direcção regional de educação ou à delegação 
regional do IEFP, I. P., territorialmente competente, con-
soante a entidade promotora integre, respectivamente, a 
rede de estabelecimentos de ensino sob tutela do Ministério 
da Educação ou a rede de centros de formação profissional 
do IEFP, I. P.;

b) A qualquer um dos serviços referidos na alínea ante-
rior, no caso das demais entidades promotoras de cur-
sos EFA.

2 � Nos casos previstos na alínea b) do número ante-
rior, as entidades promotoras devem estabelecer, previa-
mente à submissão da proposta de cursos EFA, a sua arti-
culação com um dos serviços competentes a que se refere 
a alínea a).

3 � A proposta de cursos EFA apresentada pelas enti-
dades promotoras deve ter em conta, designadamente:

a) A capacidade de resposta e organização da entidade 
formadora, no que respeita à disponibilização de recursos 
humanos, físicos e materiais necessários ao desenvolvi-
mento da formação;

b) Os níveis de procura pelos destinatários;
c) As necessidades reais de formação identificadas na 

região, em articulação com os centros novas oportunidades, 
os estabelecimentos de ensino, os centros de emprego e de 
formação profissional e os parceiros locais.

Artigo 19.º
Princípio geral de organização

A duração da formação, o regime de funcionamento e a 
carga horária semanal têm em consideração as condições 
de vida e profissionais dos formandos identificadas no 
momento de ingresso, e são objecto de ajustamento se as 
condições iniciais se alterarem significativamente.

Artigo 20.º
Constituição dos grupos de formação

1 � O grupo de formação deve ser constituído por 10 a 
20 formandos, de acordo com as necessidades de formação 
evidenciadas e os interesses pessoais e profissionais por 
aqueles manifestados.

2 � No caso dos cursos EFA de nível básico, os grupos 
de formação, ainda que podendo ser heterogéneos, devem 
estar predominantemente organizados pelos níveis de de-
senvolvimento B1, B2 e B3.

Artigo 21.º
Carga horária

1 � O número de horas de formação não pode ultrapas-
sar as sete horas diárias e as trinta e cinco horas semanais, 
quando for desenvolvida em regime laboral, ou as quatro 
horas diárias e as vinte horas semanais, quando for desen-
volvida em regime pós-laboral.

2 � A carga horária deve adequar-se às características 
e necessidades do grupo em formação, salvo quanto ao 
período de formação prática em contexto de trabalho, em 
que a distribuição horária deve ser determinada em função 
do período de funcionamento da entidade enquadradora.

Artigo 22.º
Gestão do percurso formativo

1 � As cargas horárias afectas à componente da for-
mação de base e da formação tecnológica decorrem em 
simultâneo, através de uma distribuição equilibrada ao 
longo de cada semana de formação.

2 � Nos cursos EFA de nível secundário e de nível 3 
de formação profissional, o desenvolvimento da área de 
PRA deve ter uma regularidade quinzenal.
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Artigo 23.º
Contrato de formação e assiduidade

1 � O adulto celebra com a entidade formadora um 
contrato de formação, no qual devem ser claramente defi-
nidas as condições de frequência no curso, nomeadamente 
quanto à assiduidade e à pontualidade.

2 � Para efeitos de conclusão do percurso formativo 
com aproveitamento e posterior certificação, a assidui-
dade do formando não pode ser inferior a 90 % da carga 
horária total.

3 � Sempre que o limite estabelecido no número ante-
rior não for cumprido, cabe à entidade formadora, nos 
termos do respectivo regulamento interno, apreciar e de-
cidir, casuisticamente, sobre as justificações apresentadas 
pelo adulto, bem como desenvolver os mecanismos de 
recuperação necessários ao cumprimento dos objectivos 
inicialmente definidos.

4 � A assiduidade do formando concorre para a ava-
liação qualitativa do seu percurso formativo.

Artigo 24.º
Representante da entidade formadora

1 � Ao representante da entidade formadora de cur-
sos EFA compete organizar e gerir os mesmos, nomeada-
mente desenvolvendo todos os procedimentos logísticos 
e técnico -administrativos que sejam da responsabilidade 
daquela entidade, incluindo os exigidos pelo SIGO.

2 � O representante da entidade formadora deve ser 
detentor de habilitação de nível superior, dispondo, pre-
ferencialmente, de formação e experiência em educação 
e formação de adultos, nomeadamente no âmbito da orga-
nização e gestão de cursos EFA.

3 � No caso dos cursos EFA promovidos por enti-
dade distinta da entidade formadora, aquela deve designar 
igualmente um representante para o exercício das funções 
a que se refere o n.º 1, no âmbito das competências que 
incumbem à entidade promotora.

Artigo 25.º
Equipa técnico-pedagógica

A equipa técnico-pedagógica dos cursos EFA é 
constituída pelo mediador e pelo grupo de formadores 
responsáveis por cada uma das áreas de competências 
chave que integram a formação de base e pela formação 
tecnológica.

Artigo 26.º
Mediador pessoal e social

1 � O mediador pessoal e social é o elemento da equipa 
técnico-pedagógica a quem compete, designadamente:

a) Colaborar com o representante da entidade formadora 
na constituição dos grupos de formação, participando no 
processo de recrutamento e selecção dos formandos;

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, 
social e pedagógica dos formandos;

c) Coordenar a equipa técnico-pedagógica no âmbito 
do processo formativo, salvaguardando o cumprimento 
dos percursos individuais e do percurso do grupo de for-
mação;

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-peda-
gógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a 
entidade formadora.

2 � O mediador não deve exercer, em princípio, fun-
ções de mediação em mais de dois cursos EFA nem assu-
mir, naquela qualidade, a responsabilidade de formador 
em qualquer área de formação, salvo quanto ao módulo 
«aprender com autonomia» e à área de PRA, consoante o 
nível do curso EFA.

3 � O limite máximo referido no número anterior pode 
não se aplicar, em casos devidamente fundamentados, 
mediante autorização da entidade competente para a auto-
rização do funcionamento do curso.

4 � O mediador é responsável pela orientação e desen-
volvimento do diagnóstico e selecção dos formandos, em 
articulação com os formadores da equipa técnico-pedagó-
gica, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º

5 � A função de mediação é desempenhada por for-
madores e outros profissionais, designadamente os de 
orientação, detentores de habilitação de nível superior e 
possuidores de formação específica para o desempenho 
daquela função ou de experiência relevante em matéria 
de educação e formação de adultos.

Artigo 27.º
Formadores

1 � Para efeitos do presente diploma, compete aos 
formadores, designadamente:

a) Participar no diagnóstico e selecção dos formandos, 
em articulação com o mediador pessoal e social, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 7.º;

b) Elaborar, em conjugação com os demais elementos 
da equipa técnico-pedagógica, o plano de formação que 
se revelar mais adequado às necessidades de formação 
identificadas no processo de RVC;

c) Desenvolver a formação na área para a qual está 
habilitado;

d) Conceber e produzir os materiais técnico-pedagógicos 
e os instrumentos de avaliação necessários ao desenvol-
vimento do processo formativo, relativamente à área para 
que se encontra habilitado;

e) Manter uma estreita cooperação com os demais ele-
mentos da equipa pedagógica, em particular, no âmbito dos 
cursos EFA de nível secundário e de nível 3 de formação 
profissional, no desenvolvimento dos processos de ava-
liação da área de PRA, através da realização de sessões 
conjuntas com o mediador pessoal e social.

2 � No que respeita à formação de base dos cursos EFA 
de nível básico e de nível secundário, os formadores devem 
ser detentores de habilitação para a docência, nos termos 
regulamentados por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação.

3 � O regime previsto no despacho a que se refere o 
número anterior para os formadores que integram a equipa 
técnico-pedagógica dos centros novas oportunidades e que 
desenvolvem processos de RVCC de nível secundário é 
aplicável, com as necessárias adaptações, ao grupo de 
formadores dos cursos EFA.

4 � Os formadores da formação de base dos cursos EFA 
de nível secundário devem assegurar, para os efeitos da 
alínea e) do n.º 1, o exercício das suas funções em regime 



4828  Diário da República, 1.ª série � N.º 144 � 27 de Julho de 2007 

de co-docência relativamente a 50 % da carga horária de 
cada unidade de competência da formação de base.

5 � Os formadores da componente tecnológica devem 
satisfazer os requisitos do regime de acesso e exercício da 
respectiva profissão, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IV

Avaliação

Artigo 28.º
Objecto e finalidades

1 � A avaliação incide sobre as aprendizagens efectua-
das e competências adquiridas, de acordo com os referen-
ciais de formação aplicáveis.

2 � A avaliação destina-se a:

a) Informar o adulto sobre os progressos, as dificuldades 
e os resultados obtidos no processo formativo;

b) Certificar as competências adquiridas pelos forman-
dos à saída dos cursos EFA.

3 � A avaliação contribui também para a melhoria da 
qualidade do sistema, possibilitando a tomada de decisões 
para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social 
no seu funcionamento.

Artigo 29.º
Princípios

A avaliação deve ser:

a) Processual, porquanto assente numa observação con-
tínua e sistemática do processo de formação;

b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre 
as actividades de avaliação e as actividades de aquisição 
de saberes e competências;

c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas 
e instrumentos de recolha de informação, de acordo com 
a natureza da formação e dos contextos em que a mesma 
ocorre;

d) Transparente, através da explicitação dos critérios 
adoptados;

e) Orientadora, na medida em que fornece informação 
sobre a progressão das aprendizagens do adulto, funcio-
nando como factor regulador do processo formativo;

f) Qualitativa, concretizando-se numa apreciação descri-
tiva dos desempenhos que promova a consciencialização 
por parte do adulto do trabalho desenvolvido, servindo de 
base à tomada de decisões.

Artigo 30.º
Modalidades de avaliação

O processo de avaliação compreende:

a) A avaliação formativa, que se projecta sobre o pro-
cesso de formação, permitindo obter informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição 
e ao ajustamento de processos e estratégias de recuperação 
e ou aprofundamento;

b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de 
base de decisão sobre a certificação final.

Artigo 31.º
Avaliação nos cursos EFA de nível secundário 

de educação e de nível 3 de formação profissional

1 � Sem prejuízo do que se dispõe nos artigos ante-
riores, nos cursos EFA de nível secundário e de nível 3 
de formação profissional, a avaliação formativa ocorre, 
preferencialmente, no âmbito da área de PRA, a partir da 
qual se revela a consolidação das aprendizagens efectuadas 
pelo adulto ao longo do curso.

2 � No âmbito dos cursos EFA de nível secundário, a 
avaliação formativa assume ainda uma natureza quanti-
tativa, através do recurso ao sistema de créditos definido 
no referencial de competências chave de nível secundário, 
com efeitos na definição do percurso formativo e na cer-
tificação dos formandos.

Artigo 32.º
Registo de informação

As entidades formadoras de cursos EFA devem asse-
gurar o registo da informação relativa à avaliação dos 
formandos, nomeadamente através do SIGO.

CAPÍTULO V

Certificação

Artigo 33.º
Condições de certificação final

1 � Para efeitos da certificação conferida pela con-
clusão de um curso de educação e formação de adultos, 
o formando deve obter uma avaliação sumativa positiva, 
com aproveitamento nas componentes do seu percurso 
formativo, nomeadamente na formação prática em contexto 
de trabalho, quando esta faça parte integrante daquele 
percurso.

2 � Sem prejuízo do número anterior, nos cursos EFA 
de nível secundário a certificação está dependente da ava-
liação positiva de um número não inferior a 44 das 88 
competências que compõem o referencial de competên-
cias chave de nível secundário, entendido como patamar 
mínimo para a certificação, de acordo com a seguinte 
distribuição:

a) 16 competências na área de competências chave de 
cidadania e profissionalidade;

b) 14 competências, em cada uma das áreas de compe-
tências chave de sociedade, tecnologia e ciência e cultura, 
língua, comunicação, contemplando obrigatoriamente as 
competências integradas nas unidades de competência 
relativas aos saberes fundamentais.

Artigo 34.º
Certificação

1 � A frequência com aproveitamento de um curso EFA 
dá lugar à emissão dos seguintes certificados, em função 
do percurso e do nível de desenvolvimento do curso:

a) Certificado de 3.º ciclo do ensino básico e de ní-
vel 2 de formação profissional, nos cursos EFA de dupla 
certificação;

b) Certificado do ensino secundário e de nível 3 de 
formação profissional, nos cursos EFA de dupla certifi-
cação;
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c) Certificado do 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico, 
com a conclusão do nível B1, B2 ou B3, respectivamente, 
nos cursos EFA de habilitação escolar de nível básico;

d) Certificado do ensino secundário, com a conclusão de 
cursos EFA de habilitação escolar de nível secundário.

2 � A conclusão de cursos EFA em conformidade com 
o número anterior confere ainda direito à atribuição de:

a) Diploma do ensino básico, tratando-se do nível B3 
de cursos EFA de nível básico;

b) Diploma do ensino secundário, tratando-se de cursos 
EFA de nível secundário.

3 � A realização de um curso EFA que não permita 
obter um certificado ou diploma, nos termos previstos 
nos números anteriores, dá lugar à emissão de certificado 
de validação de competências, com o registo de todas as 
competências validadas durante o percurso formativo.

4 � Os modelos de certificados e diplomas referidos 
nos números anteriores são definidos por despacho con-
junto dos ministros responsáveis pelas áreas da educação 
e da formação profissional, sendo disponibilizados no 
SIGO.

Artigo 35.º
Processo de certificação

1 � Os certificados e diplomas previstos no artigo an-
terior são emitidos pelo responsável máximo da entidade 
formadora dos cursos EFA e seguidamente homologados 
por uma das seguintes entidades que promove esta moda-
lidade de formação:

a) Estabelecimento de ensino público e estabelecimento 
de ensino particular ou cooperativo com paralelismo peda-
gógico;

b) Centro de formação profissional de gestão directa ou 
participada sob coordenação do IEFP, I. P.

2 � Os certificados e diplomas emitidos por qualquer 
das entidades mencionadas nas alíneas a) e b) não carecem 
de homologação.

3 � Para os efeitos do n.º 1 e as demais situações que 
se encontrem regulamentadas, as entidades formadoras de 
cursos EFA sem competência para a homologação devem 
propor a sua afectação, por meio de protocolo, a uma das 
entidades previstas nas alíneas a) e b) daquele número, 
que promovam esta modalidade de formação.

4 � A entidade formadora deve notificar a celebra-
ção do protocolo a que se refere o número anterior à 
direcção regional de educação ou à delegação regional 
do IEFP, I. P., consoante seja uma ou outra a entidade 
competente para a homologação.

Artigo 36.º
Prosseguimento de estudos

1 � A certificação escolar do 3.º ciclo do ensino básico 
conferida ao abrigo do presente diploma permite ao for-
mando o prosseguimento de estudos do nível secundário 
de educação.

2 � Nos casos previstos no número anterior, o pros-
seguimento de estudos em curso de nível secundário, na 
modalidade de ensino regular, está dependente da idade 
do formando e, tratando-se de curso científico-humanís-
tico, da realização de exames nacionais nas disciplinas 

de língua portuguesa e matemática do 9.º ano, de acordo 
com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de 
Outubro.

3 � O prosseguimento de estudos de nível superior 
pelos formandos que concluam um curso de educação e 
formação de adultos de nível secundário implica o cum-
primento dos requisitos a que estiver sujeito no âmbito do 
acesso ao ensino superior.

CAPÍTULO VI

Disposições complementares, transitórias e finais

Artigo 37.º
Acompanhamento, monitorização e avaliação

O acompanhamento, monitorização e avaliação do 
funcionamento dos cursos EFA são realizados, de forma 
articulada, a nível nacional e regional, nomeadamente com 
recurso ao SIGO, pelos serviços e estruturas competentes 
do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social, de acordo com o modelo definido 
e divulgado pelo organismo público competente para a 
coordenação e dinamização da presente modalidade de 
formação, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 38.º
Difusão de resultados

1 � As entidades com responsabilidades na promoção 
e desenvolvimento dos cursos EFA divulgam os resultados 
decorrentes da realização dos mesmos, tendo em vista a 
disseminação de boas práticas e a troca de experiências.

2 � Para efeitos do número anterior, incumbe ao orga-
nismo público competente para a coordenação e dinami-
zação dos cursos EFA:

a) Elaborar as orientações consideradas necessárias para 
a salvaguarda da qualidade organizacional e pedagógica;

b) Sistematizar os dados estatísticos e qualitativos de 
todos os cursos EFA;

c) Promover, por todos os meios considerados adequa-
dos, a troca de informações entre as redes de educação e 
formação de adultos e a divulgação dos resultados a nível 
nacional e internacional.

Artigo 39.º
Disposição transitória

Até à aprovação do Catálogo Nacional de Qualificações, 
a componente de formação tecnológica dos cursos EFA 
regulados pelo presente diploma organiza-se de acordo 
com os referenciais actualmente em vigor.

Artigo 40.º
Regulamentação subsidiária e complementar

As matérias que não se encontrem previstas no pre-
sente diploma nem sejam expressamente remetidas para 
regulamentação subsequente ou específica são resolvidas 
mediante aplicação da regulamentação em vigor que o não 
contrarie e, quando se justifique, através das orientações 
definidas pelo organismo central competente para a coor-
denação e dinamização dos cursos EFA.



4830  Diário da República, 1.ª série � N.º 144 � 27 de Julho de 2007 

Artigo 41.º

Norma revogatória

Com a entrada em vigor da presente portaria, é revogado 
o despacho conjunto n.º 1083/2000, de 20 de Novembro, 
na redacção dada pelo despacho conjunto n.º 650/2001, 

de 20 de Julho, e pelo despacho n.º 26 401/2006, de 29 
de Dezembro.

Em 16 de Julho de 2007.
O Secretário de Estado do Emprego e da Formação Pro-

fissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia. � O 
Secretário de Estado da Educação, Valter Victorino Lemos.

ANEXO N.º 1

Cursos de educação e formação de adultos de nível básico de educação e de nível 2 de formação profissional 

Nível de desenvolvimento 

Percurso formativo 
Total

(em horas) Aprender com 
autonomia 

Formação
de base (b) 

Formação
tecnológica (b) 

Básico 1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 100-400 100-360 240-800 
Básico 2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (c) 100-450 100-360 240-850 
Básico 1+2/  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (c) 100-850 100-360 240-1250 
Básico 3/nível 2 de formação profissional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (c) 100-900 (d) 100-1200 240-2140 
Básico 2+3/ nível 2 de formação profissional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (c) 100-1350 (d) 100-1200 240-2590 

(a) Nos planos curriculares dos cursos EFA de habilitação escolar são consideradas apenas as cargas horárias que lhes são específicas na componente de formação de base, acrescida do 
módulo «aprender com autonomia».

(b) A duração mínima da formação de base e da formação tecnológica é de cem horas.
(c) Inclusão obrigatória de uma língua estrangeira com carga horária máxima de cinquenta horas para o nível B2 e de cem horas para o nível B3.
(d) Inclui, obrigatoriamente, cento e vinte horas de formação prática em contexto de trabalho para os adultos que não exerçam uma actividade profissional correspondente às saídas profis-

sionais da área de formação do curso frequentado.

 ANEXO N.º 2

Cursos de educação e formação de adultos de nível básico de educação e de nível 2
de formação profissional � Referencial de formação 

  

 ANEXO N.º 3
Cursos de educação e formação de adultos de nível secundário de educação e de nível 3 de formação profissional (a) 

Componentes da formação Horas 

Área de PRA (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-200 
Formação de base:

CP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c) 100-1100 

Formação tecnológica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) 100-1910

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f) 300-3210 

(a) Nos planos curriculares dos cursos EFA de habilitação escolar são consideradas apenas as cargas horárias que lhes são específicas na componente de formação de base, acrescidas da 
área de PRA.

(b) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de três horas em cada duas semanas de formação.
(c) Independentemente do resultado do reconhecimento e validação de competências, a duração mínima da formação de base e da formação tecnológica é de cem horas.



Diário da República, 1.ª série � N.º 144 � 27 de Julho de 2007  4831

 ANEXO N.º 4

Cursos de educação e formação de adultos de nível secundário de educação e de nível 3
de formação profissional � Referencial da formação 

  
 UC = unidade de competência, a que correspondem quatro competências, de acordo com os diversos domínios de referência para a acção 

(DRA) considerados.
UFCD = unidades de formação de curta duração, que podem ter vinte e cinco ou cinquenta horas. 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.º 382/2007

Processo n.º 652/07

Acordam, em plenário, no Tribunal Constitucional:

I � Relatório

1 � O Presidente da República requereu, em 11 de 
Junho de 2007, ao abrigo do n.º 1 do artigo 278.º da Cons-
tituição da República Portuguesa (CRP) e dos artigos 51.º, 
n.º 1, e 57.º, n.º 1, da lei de organização, funcionamento 
e processo do Tribunal Constitucional, aprovada pela Lei 
n.º 28/82, de 15 de Novembro, e alterada, por último, pela 
Lei n.º 13-A/98, de 26 de Fevereiro (LTC), que o Tribunal 
Constitucional aprecie a conformidade com o disposto 
no n.º 7 do artigo 231.º, conjugado com os n.os 1, 2 e 4 do 
artigo 226.º da CRP, da norma constante do artigo 1.º do 
Decreto n.º 121/X, de 17 de Maio de 2007, da Assembleia 
da República, que altera o regime de incompatibilidades 
e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos 
cargos públicos, recebido na Presidência da República no 
dia 4 de Junho de 2007 para ser promulgado como lei, «pela 
circunstância de essa norma legal poder ter regulado inde-
vidamente uma matéria de reserva necessária dos Estatutos 
Político-Administrativos das Regiões Autónomas».

O pedido assenta nos seguintes fundamentos:
«1.º A disposição normativa constante do artigo 1.º 

do decreto enviado para promulgação e que é objecto 
do presente pedido de fiscalização altera o artigo 1.º da 
Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, a qual aprova o regime 
jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos ti-
tulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

2.º A nova redacção que a norma submetida a apre-
ciação confere à alínea b) do n.º 2 do artigo 1.º da Lei 
n.º 64/93 determina expressamente a extensão do regime 

legal nela previsto sobre incompatibilidades e impedi-
mentos dos titulares de cargos políticos aos deputados 
das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, 
regime que se cumularia com as regras legais verten-
tes sobre a mesma matéria que constam dos Estatutos 
Político-Administrativos, em especial com as normas 
dos artigos 34.º e 35.º do Estatuto da Região Autónoma 
da Madeira.

3.º Embora a alínea m) do artigo 164.º da CRP in-
tegre na reserva absoluta de competência legislativa 
da Assembleia da República a regulação por lei co-
mum da matéria do estatuto dos titulares dos órgãos 
de soberania e do poder local, bem como de outros 
órgãos constitucionais ou eleitos por sufrágio directo 
e universal, verifica-se que o n.º 7 do artigo 231.º da 
CRP determina que o estatuto dos titulares dos órgãos 
de governo próprio das Regiões Autónomas (no qual fi-
gura o domínio das incompatibilidades e impedimentos) 
seja necessariamente definido nos respectivos Estatutos 
Político-Administrativos.

4.º Na medida em que a norma cuja apreciação da 
constitucionalidade se requer e que reveste a categoria 
formal de lei comum da Assembleia da República impõe 
a aplicação do regime da Lei n.º 64/93 aos deputados 
dos parlamentos regionais, ela mostra-se susceptível de 
violar a reserva do Estatuto Político-Administrativo tal 
como se encontra definida pelo n.º 7 do artigo 231.º da 
CRP, já que carece, na sua formação, de uma formali-
dade essencial do procedimento produtivo da lei estatu-
tária, a qual consiste na reserva de iniciativa dos parla-
mentos regionais, prevista nos n.os 1 e 4 do artigo 226.º 
da CRP.

5.º Encontra-se, deste modo, em causa não uma apre-
ciação substancial do conteúdo do decreto mas sim a 
resolução de uma questão prévia de ordem formal que 
tange à garantia da integridade da reserva do Estatuto 
Político-Administrativo, a qual releva para a defesa 
de direitos regionais que se projectam na faculdade 
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4 � Caso os empreendimentos referidos no n.º 2 não 
possam manter ou obter a classificação de empreendimento 
turístico, nos termos do presente decreto -lei, são reconver-
tidos em modalidades de alojamento local.

5 � O Turismo de Portugal, I. P., deve inscrever no 
RNET os empreendimentos turísticos reclassificados nos 
termos do n.º 2.

6 � Os títulos válidos de abertura dos empreendimen-
tos turísticos, dos empreendimentos de turismo no espaço 
rural e das casas de natureza existentes à data de entrada 
em vigor do Decreto -Lei n.º 167/97, de 4 de Julho, do 
Decreto -Lei n.º 54/2002, de 11 de Março, e do Decreto -Lei 
n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, respectivamente, mantêm -se 
válidos, só sendo substituídos pelo alvará de autorização 
de utilização para fins turísticos na sequência de obras de 
ampliação, reconstrução ou alteração.

7 � Os empreendimentos turísticos em propriedade 
plural existentes à data da entrada em vigor do presente 
decreto -lei mantêm o regime de exploração turística pre-
visto na legislação vigente aquando do respectivo licen-
ciamento, salvo se, por decisão unânime de todos os seus 
proprietários, se optar pelo regime de exploração turística 
previsto no presente decreto -lei.

8 � Os estabelecimentos de hospedagem licenciados 
pelas câmaras municipais ao abrigo dos respectivos regu-
lamentos convertem -se automaticamente em estabeleci-
mentos de alojamento local.

Artigo 76.º
Processos pendentes

1 � Os processos pendentes regem -se pelas disposições 
constantes no presente decreto -lei, salvo o disposto no 
número seguinte.

2 � As entidades promotoras ou exploradoras dos em-
preendimentos turísticos em propriedade plural cujos pro-
cessos se encontram pendentes à data da entrada em vigor 
do presente decreto -lei podem optar por aplicar o regime 
constante dos capítulos VII e VIII do presente decreto -lei 
ou o regime de exploração aplicável à data do início do 
procedimento.

3 � Para os efeitos previstos no presente artigo, 
consideram -se pendentes os processos relativos a opera-
ções de loteamento, pedidos de informação prévia e pedi-
dos de licenciamento de operações urbanísticas e pedidos 
de classificação definitiva que tenham por objecto a insta-
lação de empreendimentos turísticos, de empreendimentos 
de turismo no espaço rural e de casas de natureza.

Artigo 77.º
Norma revogatória

1 � É revogado o Decreto -Lei n.º 167/97, de 4 
de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 55/2002, de 11 de Março, e pelo Decreto -Lei 
n.º 217/2006, de 31 de Outubro, bem como o Decreto -Lei 
n.º 54/2002, de 11 de Março.

2 � Com a entrada em vigor das portarias previstas no 
presente decreto -lei são revogados:

a) O Decreto -Lei n.º 192/82, de 19 de Maio;
b) O Decreto -Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 56/2002, de 
11 de Março, com excepção das disposições referentes à 
animação ambiental constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 2.º 
e dos artigos 8.º, 9.º e 12.º;

c) O Decreto Regulamentar n.º 33/97, de 25 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regula-
mentar n.º 14/2002, de 12 de Março;

d) O Decreto Regulamentar n.º 34/97, de 25 de Se-
tembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Re-
gulamentar n.º 14/99, de 14 de Agosto, e pelo Decreto 
Regulamentar n.º 6/2000, de 27 de Abril;

e) O Decreto Regulamentar n.º 36/97, de 25 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regula-
mentar n.º 16/99, de 18 de Agosto;

f) O Decreto Regulamentar n.º 22/98, de 21 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regula-
mentar n.º 1/2002, de 3 de Janeiro;

g) O Decreto Regulamentar n.º 20/99, de 13 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regula-
mentar n.º 22/2002, de 2 de Abril;

h) O Decreto Regulamentar n.º 2/99, de 17 de Feve-
reiro;

i) O Decreto Regulamentar n.º 13/2002, de 12 de Março, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 
n.º 5/2007, de 14 de Fevereiro;

j) A Portaria n.º 1063/97, de 21 de Outubro;
l) A Portaria n.º 1068/97, de 23 de Outubro;
m) A Portaria n.º 1071/97, de 23 de Outubro;
n) A Portaria n.º 930/98, de 24 de Outubro;
o) Portaria n.º 1229/2001, de 25 de Outubro.

Artigo 78.º
Regiões Autónomas

O regime previsto no presente decreto -lei é aplicável 
às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, sem 
prejuízo das adaptações decorrentes da estrutura própria 
da administração regional autónoma.

Artigo 79.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor 30 dias após a 
data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de 
Dezembro de 2007. � José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa � Fernando Teixeira dos Santos � José Manuel 
Vieira Conde Rodrigues � Francisco Carlos da Graça 
Nunes Correia � Manuel António Gomes de Almeida 
de Pinho � Jaime de Jesus Lopes Silva � Mário Lino 
Soares Correia.

Promulgado em 27 de Fevereiro de 2008.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 29 de Fevereiro de 2008.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL E DA EDUCAÇÃO

Portaria n.º 230/2008

de 7 de Março

Os cursos de educação e formação de adultos (Cur-
sos EFA) têm vindo a afirmar -se como um instrumento 
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central das políticas públicas para a qualificação de adul-
tos, destinado a promover a redução dos seus défices de 
qualificação e dessa forma estimular uma cidadania mais 
activa, e melhorar os seus níveis de empregabilidade e de 
inclusão social e profissional.

Iniciados com uma rede experimental implementada 
apenas por algumas entidades formadoras seleccionadas 
para o efeito, e aplicando -se a cursos de nível básico de 
educação, segundo uma lógica de dupla certificação, a 
oferta de Cursos EFA foi sendo progressivamente alargada, 
passando a abranger um número crescente de entidades 
promotoras e de adultos em formação. Neste quadro, o 
lançamento da Iniciativa Novas Oportunidades constituiu 
um marco fundamental para a expansão e consolidação 
desta oferta, quer aumentando ainda mais o número de 
cursos de nível básico e de abrangidos pelos mesmos, 
quer criando uma nova oferta para o nível secundário, e 
permitindo integrar nessa oferta cursos de habilitação es-
colar. Neste sentido, foi aprovada a Portaria n.º 817/2007, 
de 27 de Julho.

Os Cursos EFA são, por isso, um instrumento basilar 
para a prossecução dos objectivos definidos pelo XVII Go-
verno Constitucional para as políticas de educação e for-
mação, no qual assume particular destaque a generalização 
do nível secundário como patamar mínimo de qualificação 
da população. No entanto, para resposta às necessidades de 
qualificação da população adulta, e em especial da popu-
lação empregada, é igualmente fundamental a construção 
de uma oferta modular de curta duração, tendo por base 
os percursos de educação e formação de adultos previstos 
no Catálogo Nacional de Qualificações.

Tendo assim em vista promover o acesso a itinerários de 
qualificação modularizados em unidades de formação de 
curta duração (UFCD) e capitalizáveis para uma ou mais 
do que uma qualificação � previsto como um dos com-
promissos do Acordo para a Reforma da Formação Pro-
fissional celebrado entre o Governo e a generalidade dos 
parceiros sociais representados na Comissão Permanente 
de Concertação Social � incluíram -se no Decreto -Lei 
n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, as formações modu-
lares como uma das modalidades de formação de dupla 
certificação.

A presente portaria procede pois, à introdução de ajus-
tamentos no regime jurídico dos Cursos EFA e à regula-
mentação das formações modulares, integrando no mesmo 
instrumento jurídico as duas modalidades de formação 
fundamentais para a qualificação dos adultos.

Os aperfeiçoamentos no enquadramento legal dos 
Cursos EFA decorrem da experiência adquirida na sua 
implementação e vão essencialmente no sentido de ti-
pificar percursos de qualificação de nível secundário, 
diferenciando -os em função dos níveis de escolaridade já 
detidos pelos adultos. Clarifica -se igualmente a distinção 
entre os percursos de educação e formação de adultos de 
nível básico e secundário que incluem as diferentes com-
ponentes de formação e aqueles em que apenas é realizada 
a formação de base.

No que diz respeito às formações modulares, define -se, 
pela primeira vez, todos os aspectos referentes à organiza-
ção das mesmas, no âmbito da formação contínua de acti-
vos, em particular aspectos como as condições de acesso, 
de gestão e funcionamento das acções e de avaliação e 
certificação decorrente da sua frequência.

Esta nova portaria vai, assim, ao encontro do objectivo 
de captação de novos públicos e de resposta às necessi-

dades e especificidades dos seus destinatários, devido, 
nomeadamente, à flexibilidade, individualização e con-
textualização que as modalidades de formação aqui re-
gulamentadas encerram, permitindo garantir que toda a 
formação é capitalizável para o aumento da qualificação 
da população adulta.

No plano institucional, salienta -se, por um lado, o pa-
pel dos centros novas oportunidades, enquanto agentes 
privilegiados de promoção do acesso aos Cursos EFA 
e às formações modulares, através do encaminhamento 
para percursos tipificados no âmbito de Cursos EFA ou 
da realização de processos de reconhecimento, validação 
e certificação de competências. Por outro lado, destaca -se 
ainda o papel da Agência Nacional para a Qualificação, 
I. P., enquanto organismo público competente para a coor-
denação e dinamização destas modalidades de formação 
e atendendo ainda ao seu papel na gestão do Catálogo 
Nacional de Qualificações.

Assim:
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-

-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, nos artigos 2.º e 17.º 
do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, no artigo 2.º 
e no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 211/2006, de 27 
de Outubro, nos artigos 2.º, 7.º, 9.º e 22.º da Lei n.º 46/86, 
de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º 1154/97, de 19 de 
Setembro, e pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto:

Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Em-
prego e da Formação Profissional e da Educação, o se-
guinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto e âmbito

1 � O presente diploma define o regime jurídico dos 
cursos de educação e formação de adultos, adiante de-
signados por Cursos EFA, e das formações modulares, 
previstos, respectivamente, na alínea d) e na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 396/2007, de 31 de 
Dezembro.

2 � Os Cursos EFA e as formações modulares obe-
decem aos referenciais de competências e de formação 
associados às respectivas qualificações constantes do Catá-
logo Nacional de Qualificações e são agrupados por áreas 
de educação e formação, de acordo com a Classificação 
Nacional das Áreas de Educação e Formação.

3 � Os Cursos EFA e as formações modulares de-
senvolvem -se segundo percursos de dupla certificação, 
nos termos da alínea c) do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, e, sempre que tal se 
revele adequado ao perfil e história de vida dos adultos, 
apenas de habilitação escolar.

4 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, para 
os adultos já detentores do 3.º ciclo do ensino básico ou do 
nível secundário de educação, que pretendam obter uma 
dupla certificação, pode, a título excepcional, ser desen-
volvida apenas a componente de formação tecnológica do 
curso EFA correspondente.

5 � As formações modulares são capitalizáveis para a 
obtenção de uma ou mais de uma qualificação constante no 
Catálogo Nacional de Qualificações e permitem a criação 
de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados 
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pela adaptação a diferentes modalidades de formação, 
públicos -alvo, metodologias, contextos formativos e for-
mas de avaliação.

Artigo 2.º
Destinatários

1 � Os Cursos EFA e as formações modulares destinam-
-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data 
do início da formação, sem a qualificação adequada para 
efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho 
e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou 
do ensino secundário.

2 � Os Cursos EFA de nível secundário, ministra-
dos em regime diurno ou a tempo integral, só podem ser 
frequentados por adultos com idade igual ou superior a 
23 anos.

3 � A título excepcional e sempre que as condições 
o aconselhem, nomeadamente em função das caracterís-
ticas do candidato e da distribuição territorial das ofertas 
qualificantes, o serviço competente para a autorização do 
funcionamento do curso EFA pode aprovar a frequência por 
formandos com idade inferior a 18 anos, à data do início 
da formação, desde que comprovadamente inseridos no 
mercado de trabalho.

4 � A formação modular pode ainda abranger forman-
dos com idade inferior a 18 anos, que pretendam elevar as 
suas qualificações, desde que, comprovadamente inseridos 
no mercado de trabalho ou em centros educativos, nos 
termos da legislação aplicável a estes centros.

Artigo 3.º
Entidades promotoras

1 � Os Cursos EFA e as formações modulares são pro-
movidos por entidades de natureza pública, privada ou 
cooperativa, designadamente estabelecimentos de ensino, 
centros de formação profissional, autarquias, empresas 
ou associações empresariais, sindicatos e associações de 
âmbito local, regional ou nacional.

2 � Compete às entidades promotoras assegurar, de-
signadamente:

a) Os procedimentos relativos à autorização de funcio-
namento dos Cursos EFA e de verificação da conformidade 
da formação modular promovida em função dos referen-
ciais constantes do Catálogo Nacional de Qualificações;

b) A apresentação de candidaturas a financiamento;
c) A divulgação das suas ofertas formativas;
d) A identificação e selecção dos candidatos à formação;
e) A organização e disponibilização de toda a informa-

ção necessária para os processos de acompanhamento e 
controlo por parte das entidades competentes.

3 � As entidades promotoras podem desenvolver Cur-
sos EFA e formações modulares desde que integrem a rede 
de entidades formadoras no âmbito do sistema nacional 
de qualificações.

Artigo 4.º
Entidades formadoras

1 � Os Cursos EFA e as formações modulares são de-
senvolvidos por entidades que integram a rede de entidades 
formadoras no âmbito do sistema nacional de qualificações.

2 � Compete às entidades formadoras assegurar, de-
signadamente:

a) O planeamento das acções de formação a promover 
ao abrigo do presente diploma;

b) Os recursos humanos e físicos necessários ao desen-
volvimento dos cursos;

c) O desenvolvimento das ofertas em conformidade 
com os referenciais constantes do Catálogo Nacional de 
Qualificações;

d) Os procedimentos relativos à avaliação e certificação 
das aprendizagens dos formandos;

e) A organização e disponibilização de toda a informa-
ção necessária para os processos de acompanhamento e 
controlo por parte das entidades competentes.

3 � Os Cursos EFA que não integrem formação tecno-
lógica e formação prática em contexto de trabalho, quando 
exigida, são desenvolvidos exclusivamente por estabele-
cimentos de ensino públicos ou privados ou cooperativos 
com paralelismo pedagógico e por centros de formação 
profissional de gestão directa ou protocolares.

4 � As entidades formadoras podem realizar formações 
modulares da componente tecnológica nas áreas de educa-
ção e formação para as quais estejam certificadas no âmbito 
do sistema de certificação das entidades formadoras ou nas 
áreas para as quais estejam reconhecidas na respectiva lei 
orgânica, diploma de criação, homologação ou autorização 
de funcionamento, ou outro regime especial aplicável.

5 � Nas entidades com estruturas formativas certifi-
cadas que não sejam estabelecimentos de ensino públicos 
ou privados ou cooperativos com paralelismo pedagógico, 
incluindo as escolas profissionais, ou centros de formação 
profissional de gestão directa ou protocolares, a formação 
de base não pode ultrapassar um terço do volume total 
anual da formação modular realizada.

6 � A entidade formadora que pretenda ministrar uma 
formação modular deve registar -se previamente junto da 
Agência Nacional para a Qualificação, I. P.

CAPÍTULO II

Organização curricular dos Cursos EFA

SECÇÃO I

Princípios gerais

Artigo 5.º
Modelo de formação

Os Cursos EFA organizam -se:
a) Numa perspectiva de aprendizagem ao longo da 

vida, enquanto instrumento promotor da (re)inserção sócio-
-profissional e de uma progressão na qualificação;

b) Em percursos flexíveis de formação quando definidos 
a partir de processos de reconhecimento, validação e cer-
tificação de competências, adiante designados por RVCC, 
previamente adquiridas pelos adultos por via formal, não 
formal e informal;

c) Em percursos formativos desenvolvidos de forma 
articulada, integrando uma formação de base e uma for-
mação tecnológica, ou apenas uma destas, nos termos do 
previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 1.º;



Diário da República, 1.ª série � N.º 48 � 7 de Março de 2008  1459

d) Num modelo de formação modular estruturado a par-
tir dos referenciais de formação que integram o Catálogo 
Nacional de Qualificações, privilegiando a diferenciação 
de percursos formativos e a sua contextualização no meio 
social, económico e profissional dos formandos;

e) No desenvolvimento de formação centrada em pro-
cessos reflexivos e de aquisição de saberes e competências 
que facilitem e promovam as aprendizagens, através do 
módulo Aprender com Autonomia para os cursos de nível 
básico e do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens para 
os cursos de nível secundário.

Artigo 6.º
Posicionamento nos percursos de educação

e formação de adultos

1 � A estruturação curricular de um curso EFA tem 
por base os princípios de identificação de competências 
no qual se determina, para cada adulto, um conjunto de 
competências a desenvolver no âmbito de um percurso 
formativo.

2 � A identificação e valorização de competências deve 
ser realizada através de um processo RVCC levado a cabo 
nos centros novas oportunidades, os quais certificam as 
unidades de competência previamente validadas no pro-
cesso e identificam a formação necessária para a obtenção 
da qualificação pretendida.

3 � Sempre que os adultos não tenham realizado um 
processo de RVCC, ou não se integrem num percurso 
formativo tipificado em função da sua habilitação escolar, 
nos termos dos artigos 9.º e 13.º, devem as entidades forma-
doras de Cursos EFA desenvolver um momento prévio de 
diagnóstico dos formandos, no qual se realiza uma análise e 
avaliação do perfil de cada candidato e se identifica a oferta 
de educação e formação de adultos mais adequada.

4 � No momento de diagnóstico previsto no número 
anterior devem ainda identificar -se as necessidades de 
formação em língua estrangeira, considerando as compe-
tências já adquiridas neste domínio.

Artigo 7.º
Organização integrada e flexível do currículo

1 � A organização curricular dos Cursos EFA é reali-
zada com base numa articulação efectiva das componen-
tes de formação, com o recurso a actividades que, numa 
complexidade crescente, convoquem saberes de múltiplas 
áreas, numa lógica de complementaridade e transferência 
de competências, conferindo, em regra, uma dupla certi-
ficação.

2 � A organização curricular dos Cursos EFA deve ter 
a flexibilidade necessária de modo a permitir a frequência 
de unidades de formação capitalizáveis, através de trajectos 
não contínuos, por parte dos adultos cuja identificação e 
validação de competências em processos de RVCC acon-
selhe o encaminhamento apenas para algumas unidades 
de formação de um percurso de carácter mais abrangente.

Artigo 8.º
Gestão local do currículo

A entidade formadora de Cursos EFA, sempre que con-
sidere de interesse para o grupo em formação, pode subs-
tituir uma das unidades em que se encontra estruturado o 
curso por outra equivalente que se revele mais adequada 
ao contexto ou à natureza da área profissional, mediante 

reconhecimento prévio da unidade de substituição por parte 
do serviço responsável pela autorização de funcionamento 
do curso, nos termos do previsto no artigo 17.º

SECÇÃO II

Cursos EFA de nível básico

Artigo 9.º
Plano curricular e referencial de formação

1 � O plano curricular e o referencial de formação dos 
Cursos EFA de nível básico e de nível 1 e 2 de formação, 
são organizados em conformidade com os anexos n.os 1 e 
2 do presente diploma, do qual faz parte integrante, con-
soante o percurso adoptado e de acordo com os artigos 
seguintes.

2 � O plano curricular dos cursos identificados no 
número anterior pode ainda ser organizado à medida das 
necessidades de formação identificadas a partir de um 
processo RVCC, desenvolvido num centro novas opor-
tunidades.

Artigo 10.º
Formação de base

1 � Os Cursos EFA de nível básico e nível 1 e 2 de 
formação compreendem uma formação de base que in-
tegra as quatro áreas de competências -chave constantes 
do referencial de competências -chave para a educação e 
formação de adultos de nível básico.

2 � A formação de base é constituída por três níveis 
de desenvolvimento nas diferentes áreas de competências-
-chave, organizadas em unidades de competência, nos 
termos previstos nos anexos n.os 1 e 2.

3 � Na área de competências -chave de Linguagem e 
Comunicação são desenvolvidas competências no domínio 
da língua estrangeira, com a carga horária constante dos 
anexos n.os 1 e 2 do presente diploma.

4 � Nos Cursos EFA de nível básico e nível 1 e 2 de 
formação que não integrem formação tecnológica e for-
mação prática em contexto de trabalho, quando exigida, 
os temas de vida integradores das aprendizagens devem 
contemplar temáticas directamente relacionadas com a di-
mensão da profissionalidade, designadamente a orientação 
ou o desenvolvimento profissional, o empreendedorismo 
ou outros que se manifestem mais relevantes para o grupo 
de formandos do curso.

Artigo 11.º
Formação tecnológica

1 � Nos Cursos EFA que compreendem uma com-
ponente de formação tecnológica, esta estrutura -se em 
unidades de curta duração de acordo com os referenciais 
de formação que integram o Catálogo Nacional de Qua-
lificações.

2 � A formação tecnológica pode integrar uma forma-
ção prática em contexto de trabalho nos termos definidos 
nos anexos n.os 1 e 2, sendo esta de carácter obrigatório 
para o adulto que esteja a frequentar um curso de nível 
básico e nível 2 de formação e que não exerça actividade 
correspondente à saída profissional do curso frequentado 
ou uma actividade profissional numa área afim.
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3 � Sem prejuízo do disposto número anterior, o adulto 
comprovadamente inserido no mercado de trabalho pode 
ser dispensado da formação prática em contexto de traba-
lho, quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante 
autorização prévia do serviço responsável pela autorização 
de funcionamento do curso, nos termos do previsto no 
artigo 17.º

4 � A formação prática em contexto de trabalho a que 
se refere o número anterior fica sujeita aos seguintes prin-
cípios:

a) A entidade formadora é responsável pela sua organi-
zação e pela sua programação, em articulação com a enti-
dade onde se realiza aquela formação, adiante designada 
por entidade enquadradora;

b) As entidades enquadradoras devem ser objecto de 
uma apreciação prévia da sua capacidade técnica, em ter-
mos de recursos humanos e materiais, por parte da entidade 
formadora responsável pelo curso;

c) As actividades a desenvolver pelo formando durante 
o período de formação prática em contexto de trabalho 
devem reger -se por um plano individual, acordado entre a 
entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora, 
identificando os objectivos, o conteúdo, a programação, o 
período, horário e local de realização das actividades, as 
formas de monitorização e acompanhamento do adulto, 
com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos 
e deveres dos diversos intervenientes;

d) A orientação e acompanhamento do formando são 
partilhados, sob coordenação da entidade formadora, entre 
esta e a entidade enquadradora, cabendo à última designar 
um tutor com experiência profissional adequada.

Artigo 12.º
Aprender com autonomia

O processo formativo dos Cursos EFA de nível básico e 
de nível 1 e 2 de formação, inclui ainda o módulo Aprender 
com Autonomia, organizado em três unidades de compe-
tência, centradas no recurso a metodologias que propor-
cionem aos formandos as técnicas e os instrumentos de 
autoformação assistida e facilitem a integração e o desen-
volvimento de hábitos de trabalho de grupo, bem como 
a definição de compromissos individuais e colectivos.

SECÇÃO III

Cursos EFA de nível secundário

Artigo 13.º
Plano curricular e referencial de formação

1 � O plano curricular e o referencial de formação dos 
Cursos EFA de nível secundário e nível 3 de formação são 
organizados em conformidade com os anexos n.os 3 e 5 do 
presente diploma, do qual faz parte integrante, consoante 
o percurso adoptado e de acordo com os artigos seguintes.

2 � Nos Cursos EFA que conferem apenas habilitação 
escolar, o plano curricular e o referencial de formação são 
organizados em conformidade com os anexos n.os 4 e 5 do 
presente diploma.

3 � Os planos curriculares dos cursos identificados 
no número anterior podem ainda ser organizados à me-
dida das necessidades de formação identificadas a partir 
de um processo RVCC, desenvolvido num centro novas 
oportunidades.

Artigo 14.º
Formação de base

1 � Os Cursos EFA de nível secundário compreendem 
uma formação de base que integra, de forma articulada, as 
três áreas de competências -chave constantes do respectivo 
referencial de competências chave para a educação e for-
mação de adultos de nível secundário.

2 � A cada unidade de competência da formação de 
base corresponde uma unidade de formação de curta du-
ração também constante do Catálogo Nacional de Quali-
ficações, que explicita os resultados de aprendizagem a 
atingir e os conteúdos de formação.

3 � O elenco dos núcleos geradores assume carácter 
específico na área de competências -chave de Cidadania e 
Profissionalidade, sendo comum nas áreas de competências-
-chave de Sociedade, Tecnologia e Ciência e de Cultura, 
Língua e Comunicação, de acordo com o definido no re-
ferencial de competências -chave de nível secundário.

4 � A organização do conjunto dos temas associados 
aos núcleos geradores e em torno dos quais se constrói o 
processo de aprendizagem na sua componente de forma-
ção de base, pode ser variável em função do perfil dos 
formandos.

5 � É igualmente aplicável, com as necessárias adap-
tações, o disposto no n.º 4 do artigo 10.º

Artigo 15.º
Formação tecnológica e formação prática em contexto de trabalho

1 � Aos Cursos EFA de nível secundário e nível 3 de 
formação é aplicável o disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 11.º 
com as necessárias adaptações.

2 � Os Cursos EFA de nível secundário e nível 3 de 
formação podem integrar uma formação prática em con-
texto de trabalho, nos termos definidos no anexo n.º 3 
do presente diploma, sendo esta de carácter obrigatório 
para o adulto que não exerça actividade correspondente à 
saída profissional do curso frequentado ou uma actividade 
profissional numa área afim.

3 � Sem prejuízo do número anterior, o adulto com-
provadamente inserido no mercado de trabalho pode ser 
dispensado da formação prática em contexto de trabalho, 
quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante 
autorização prévia do serviço responsável pela autoriza-
ção de funcionamento do curso, nos termos do previsto 
no artigo 17.º

Artigo 16.º
Área de portefólio reflexivo de aprendizagens

1 � O processo formativo dos Cursos EFA de nível 
secundário integra ainda, independentemente do percurso 
e incluindo os casos previstos no n.º 2 do artigo 7.º, a área 
de portefólio reflexivo de aprendizagens, adiante designado 
por área de PRA, de carácter transversal à formação de base 
e à formação tecnológica, que se destina a desenvolver 
processos reflexivos e de aquisição de saberes e compe-
tências pelo adulto em contexto formativo.

2 � O desenvolvimento da área de PRA deve ter uma 
regularidade quinzenal, quando realizada em regime la-
boral e uma regularidade mensal, quando realizada em 
regime pós -laboral.
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CAPÍTULO III

Organização e desenvolvimento dos Cursos EFA

Artigo 17.º
Autorização de funcionamento

1 � Para efeitos de autorização de funcionamento, 
as entidades promotoras devem submeter a proposta de 
Cursos EFA, por via electrónica e em formulário pró-
prio disponibilizado no sistema integrado de informação 
e gestão da oferta educativa e formativa, abreviadamente 
designado por SIGO:

a) À direcção regional de educação ou à delegação 
regional do IEFP, I. P., territorialmente competente, conso-
ante a entidade promotora integre, respectivamente, a rede 
de estabelecimentos de ensino sob tutela do Ministério da 
Educação ou a rede de centros de formação profissional 
de gestão directa ou protocolares;

b) A qualquer um dos serviços referidos na alínea an-
terior, no caso das demais entidades promotoras de Cur-
sos EFA.

2 � A apresentação das propostas referidas no n.º 1, 
bem como de outra informação necessária para acom-
panhamento da oferta de Cursos EFA, pode, quando se 
tratem de entidades promotoras de natureza pública de 
âmbito nacional de intervenção, ser garantida através de 
interfaces permanentes entre os sistemas internos de gestão 
da formação dessas entidades e o SIGO.

3 � A proposta de cursos apresentada pelas entidades 
promotoras deve ter em conta, designadamente:

a) A capacidade de resposta e organização da entidade 
formadora, no que respeita à disponibilização de recursos 
humanos, físicos e materiais necessários ao desenvolvi-
mento da formação;

b) Os níveis de procura pelos destinatários;
c) As necessidades reais de formação identificadas na 

região, em articulação designadamente com os centros 
novas oportunidades, os estabelecimentos de ensino, os 
centros de emprego, os centros de formação profissional 
de gestão directa ou protocolares e os parceiros locais.

Artigo 18.º
Princípio geral de organização

A duração da formação, o regime de funcionamento e a 
carga horária semanal têm em consideração as condições 
de vida e profissionais dos formandos identificadas no 
momento de ingresso e são objecto de ajustamento se as 
condições iniciais se alterarem significativamente.

Artigo 19.º
Constituição dos grupos de formação

1 � Os grupos de formação não podem em nenhum 
momento ultrapassar os 25 formandos, de acordo com as 
necessidades de formação evidenciadas e os interesses 
pessoais e profissionais por aqueles manifestados, sendo 
definido um limite mínimo de formandos no caso da for-
mação ser financiada por fundos públicos, no quadro da 
respectiva regulamentação aplicável.

2 � O limite máximo definido no número anterior pode 
ser ultrapassado em situações excepcionais e por razões 
devidamente fundamentadas, mediante autorização prévia 

da entidade responsável pela autorização de funcionamento 
do curso EFA.

3 � Os grupos de formação, ainda que podendo ser he-
terogéneos, devem estar predominantemente organizados 
em função dos percursos previstos para os Cursos EFA.

Artigo 20.º
Carga horária

1 � O número de horas de formação não pode ultrapas-
sar as sete horas diárias e as trinta e cinco horas semanais, 
quando for desenvolvida em regime laboral.

2 � O número de horas de formação não pode ultra-
passar as quatro horas diárias, nos dias úteis, quando for 
desenvolvida em regime pós -laboral.

3 � A carga horária deve adequar -se às características 
e necessidades do grupo em formação, salvo quanto ao 
período de formação prática em contexto de trabalho, em 
que a distribuição horária deve ser determinada em função 
do período de funcionamento da entidade enquadradora.

Artigo 21.º
Gestão do percurso formativo

Nos Cursos EFA que compreendem uma componente 
de formação de base e de formação tecnológica, as cargas 
horárias afectas a essas componentes decorrem em simul-
tâneo, através de uma distribuição equilibrada ao longo de 
cada semana de formação.

Artigo 22.º
Contrato de formação e assiduidade

1 � O adulto celebra com a entidade formadora um 
contrato de formação, no qual devem ser claramente defi-
nidas as condições de frequência do curso, nomeadamente 
quanto à assiduidade e à pontualidade.

2 � Para efeitos de conclusão do percurso formativo 
com aproveitamento e posterior certificação, a assidui-
dade do formando não pode ser inferior a 90 % da carga 
horária total.

3 � Sempre que o limite estabelecido no número ante-
rior não for cumprido, cabe à entidade formadora, nos ter-
mos do respectivo regulamento interno, apreciar e decidir 
sobre as justificações apresentadas pelo adulto, bem como 
desenvolver os mecanismos de recuperação necessários ao 
cumprimento dos objectivos inicialmente definidos.

4 � A assiduidade do formando concorre para a ava-
liação qualitativa do seu percurso formativo.

Artigo 23.º
Representante da entidade formadora

1 � Ao representante da entidade formadora compete 
organizar e gerir os Cursos EFA, nomeadamente desen-
volvendo todos os procedimentos logísticos e técnico-
-administrativos que sejam da responsabilidade daquela 
entidade, incluindo os exigidos pelo SIGO.

2 � O representante da entidade formadora deve ser 
detentor de habilitação de nível superior, dispondo pre-
ferencialmente de formação e experiência em educação e 
formação de adultos, nomeadamente no âmbito da orga-
nização e gestão de Cursos EFA.

3 � No caso dos Cursos EFA promovidos por enti-
dade distinta da entidade formadora, aquela deve designar 
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igualmente um representante para o exercício das funções 
a que se refere o n.º 1, no âmbito das competências que 
incumbem à entidade promotora.

Artigo 24.º
Equipa pedagógica

1 � A equipa técnico -pedagógica dos Cursos EFA é 
constituída pelo mediador e pelo grupo de formadores 
responsáveis por cada uma das áreas de competências-
-chave que integram a formação de base e pela formação 
tecnológica, quando aplicável.

2 � Integram ainda a equipa técnico -pedagógica os tu-
tores da formação prática em contexto de trabalho, quando 
aplicável.

Artigo 25.º
Mediador pessoal e social

1 � O mediador pessoal e social é o elemento da equipa 
técnico -pedagógica a quem compete, designadamente:

a) Colaborar com o representante da entidade promotora 
na constituição dos grupos de formação, participando no 
processo de recrutamento e selecção dos formandos;

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, 
social e pedagógica dos formandos;

c) Dinamizar a equipa técnico -pedagógica no âmbito 
do processo formativo, salvaguardando o cumprimento 
dos percursos individuais e do percurso do grupo de for-
mação;

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-
-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre 
estes e a entidade formadora.

2 � O mediador não deve exercer funções de mediação 
em mais de três Cursos EFA nem assumir, naquela qua-
lidade, a responsabilidade de formador em qualquer área 
de formação, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados e com autorização da entidade competente 
para a autorização do funcionamento do curso.

3 � A acumulação da função de mediador e formador 
referida no número anterior não se aplica ao módulo Apren-
der com Autonomia e à área de PRA, consoante, respecti-
vamente, o nível básico ou secundário do curso EFA.

4 � O mediador é responsável pela orientação e desen-
volvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação 
com os formadores da equipa técnico -pedagógica, nos 
termos do n.º 3 do artigo 6.º

5 � A função do mediador é desempenhada por for-
madores e outros profissionais, designadamente os de 
orientação, detentores de habilitação de nível superior e 
possuidores de formação específica para o desempenho 
daquela função ou de experiência relevante em matéria 
de educação e formação de adultos.

Artigo 26.º
Formadores

1 � Para efeitos do presente diploma, compete aos 
formadores, designadamente:

a) Participar no diagnóstico e identificação dos forman-
dos, em articulação com o mediador pessoal e social, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 6.º;

b) Elaborar, em conjugação com os demais elementos 
da equipa técnico -pedagógica, o plano de formação que se 

revelar mais adequado às necessidades de formação iden-
tificadas no diagnóstico prévio ou, sempre que aplicável, 
no processo de RVCC;

c) Desenvolver a formação na área para a qual está 
habilitado;

d) Conceber e produzir os materiais técnico -pedagógicos 
e os instrumentos de avaliação necessários ao desenvol-
vimento do processo formativo, relativamente à área para 
que se encontra habilitado;

e) Manter uma estreita cooperação com os demais ele-
mentos da equipa pedagógica, em particular, no âmbito 
dos Cursos EFA de nível secundário, no desenvolvimento 
dos processos de avaliação da área de PRA, através da 
realização de sessões conjuntas com o mediador pessoal 
e social.

2 � No que respeita à formação de base dos Cursos EFA, 
os formadores devem ser detentores de habilitação para 
a docência, nos termos regulamentados por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

3 � É aplicável ao grupo de formadores dos Cursos EFA, 
com as necessárias adaptações, o regime previsto para os 
formadores que integram a equipa técnico -pedagógica dos 
centros novas oportunidades e que desenvolvem processos 
de RVCC de nível básico e de nível secundário, nos termos 
do respectivo despacho.

4 � Os formadores da componente de formação de 
base dos Cursos EFA de nível secundário devem, sempre 
que necessário, assegurar o exercício das suas funções em 
regime de co -docência, entendida esta como a leccionação 
da unidade, em simultâneo, por mais de um formador, 
relativamente a, pelo menos, 50 % da carga horária de 
cada unidade de formação de curta duração dessa com-
ponente.

5 � Os formadores da componente tecnológica devem 
satisfazer os requisitos do regime de acesso e exercício 
da respectiva função, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IV

Avaliação dos Cursos EFA

Artigo 27.º
Objecto e finalidades

1 � A avaliação incide sobre as aprendizagens efectua-
das e competências adquiridas, de acordo com os referen-
ciais de formação aplicáveis.

2 � A avaliação destina -se a:
a) Informar o adulto sobre os progressos, as dificuldades 

e os resultados obtidos no processo formativo;
b) Certificar as competências adquiridas pelos forman-

dos à saída dos Cursos EFA.
3 � A avaliação contribui também para a melhoria da 

qualidade do sistema, possibilitando a tomada de decisões 
para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social 
no seu funcionamento.

Artigo 28.º
Princípios

A avaliação deve ser:
a) Processual, porquanto assente numa observação con-

tínua e sistemática do processo de formação;
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b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre 
as actividades de avaliação e as actividades de aquisição 
de saberes e competências;

c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas 
e instrumentos de recolha de informação, de acordo com 
a natureza da formação e dos contextos em que a mesma 
ocorre;

d) Transparente, através da explicitação dos critérios 
adoptados;

e) Orientadora, na medida em que fornece informação 
sobre a progressão das aprendizagens do adulto, funcio-
nando como factor regulador do processo formativo;

f) Qualitativa, concretizando -se numa apreciação descri-
tiva dos desempenhos que promova a consciencialização 
por parte do adulto do trabalho desenvolvido, servindo de 
base à tomada de decisões.

Artigo 29.º
Modalidades de avaliação

O processo de avaliação compreende:
a) A avaliação formativa, que permite obter informação 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à 
definição e ao ajustamento de processos e estratégias de 
recuperação e aprofundamento;

b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de 
base de decisão sobre a certificação final.

Artigo 30.º
Avaliação nos Cursos EFA de nível secundário

1 � Sem prejuízo do que se dispõe nos artigos ante-
riores, nos Cursos EFA de nível secundário, a avaliação 
formativa ocorre, preferencialmente, no âmbito da área de 
PRA, a partir da qual se revela a consolidação das apren-
dizagens efectuadas pelo adulto ao longo do curso.

2 � No âmbito dos Cursos EFA de nível secundário, 
a avaliação traduz -se ainda na atribuição de créditos, de 
acordo com o referencial de competências -chave de nível 
secundário, com efeitos na certificação dos formandos.

Artigo 31.º
Registo de informação

As entidades formadoras de Cursos EFA devem as-
segurar o registo da informação relativa à avaliação dos 
formandos, nomeadamente através do SIGO.

CAPÍTULO V

Certificação nos Cursos EFA

Artigo 32.º
Condições de certificação final

1 � Para efeitos da certificação conferida pela con-
clusão de um curso EFA, o formando deve obter uma 
avaliação sumativa positiva, com aproveitamento nas 
componentes do seu percurso formativo, nomeadamente 
na formação prática em contexto de trabalho, quando esta 
faça parte integrante daquele percurso.

2 � Sem prejuízo do estipulado no número anterior, 
nos Cursos EFA de nível secundário, correspondentes ao 
percurso formativo S � tipo A, constante no anexo n.º 4, 

a certificação está dependente da validação das 22 unida-
des de competência associadas às unidades de formação 
de curta duração que compõem a componente de forma-
ção de base, a partir de um número não inferior a 44 das 
88 competências.

3 � O patamar mínimo para a certificação, nos cursos 
referidos no número anterior, deve ser cumprido de acordo 
com a seguinte distribuição:

a) Validação das oito unidades de competência (UC) na 
área de competências -chave de Cidadania e Profissionali-
dade, com o mínimo de duas competências validadas por 
cada UC (16 competências validadas);

b) Validação das sete unidades de competência (UC), em 
cada uma das áreas de competências -chave de Sociedade, 
Tecnologia e Ciência e Cultura, Língua e Comunicação, 
com o mínimo de duas competências validadas por cada 
UC (14 competências validadas em cada área).

4 � Nos restantes percursos, constantes do anexo n.º 4 
a certificação está dependente da validação de duas com-
petências em cada UC.

5 � Nos percursos constantes no anexo n.º 3 a certifica-
ção está dependente da validação de todas as competências 
em cada UC.

6 � Nos percursos em que seja apenas desenvolvida a 
componente de formação tecnológica de um curso EFA, 
nos termos do previsto no n.º 4 do artigo 1.º, é exigido 
aproveitamento em todas as unidades desta componente 
para efeitos de certificação.

Artigo 33.º
Certificados

1 � A conclusão com aproveitamento de um curso EFA 
correspondente a um qualquer percurso formativo dá lugar 
à emissão de um certificado de qualificações.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 
conclusão com aproveitamento de uma ou mais unidades 
de competências ou formação de curta duração de um curso 
EFA, mas que não permitem a conclusão do mesmo, dá 
também lugar à emissão de um certificado de qualificações, 
para além do registo das mesmas na caderneta individual 
de competências, nos termos da legislação aplicável.

3 � A conclusão, com aproveitamento, de Cursos EFA 
de dupla certificação, confere ainda direito à atribuição 
de um diploma, que comprova a conclusão do respectivo 
nível de ensino e de qualificação.

4 � O diploma previsto no número anterior é ainda atri-
buído no caso da frequência com aproveitamento de Cur-
sos EFA nos termos do previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 1.º e 
que permita a conclusão, respectivamente, do ensino básico 
ou secundário ou de um nível de qualificação.

5 � Os modelos de certificado e diploma referidos nos 
números anteriores constam do anexo n.º 6 do presente 
diploma, dele fazendo parte integrante, sendo disponibi-
lizados no SIGO.

6 � O diploma referido no número anterior deverá ser 
impresso em modelo exclusivo da Imprensa Nacional -Casa 
da Moeda.

Artigo 34.º
Processo de certificação

1 � Os certificados e diploma previstos no artigo an-
terior são emitidos pelo responsável máximo da entidade 
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formadora dos Cursos EFA e seguidamente homologados 
por uma das seguintes entidades que promove esta moda-
lidade de formação:

a) Estabelecimento de ensino público e estabelecimento 
de ensino particular ou cooperativo com autonomia peda-
gógica, incluindo as escolas profissionais;

b) Centro de formação profissional de gestão directa 
ou protocolar.

2 � Os certificados e diplomas emitidos por qualquer 
das entidades mencionadas nas alíneas a) e b) não carecem 
de homologação.

3 � Para os efeitos do n.º 1, as entidades formadoras 
de Cursos EFA sem competência para a homologação de-
vem celebrar protocolos com uma das entidades previstas 
nas alíneas a) e b) daquele número e que promovam esta 
modalidade de formação.

4 � A entidade formadora deve notificar a celebração 
do protocolo a que se refere o número anterior à direcção 
regional de educação ou à delegação regional do IEFP, 
I. P., consoante a entidade competente para a homologação 
dos certificados e diplomas seja, respectivamente, uma 
entidade prevista na alínea a) ou b) do n.º 1 e em função 
da respectiva região onde a mesma se situa.

Artigo 35.º
Prosseguimento de estudos

Os adultos que concluírem o ensino básico ou o ensino 
secundário através de Cursos EFA que pretendam prosse-
guir estudos estão sujeitos aos respectivos requisitos de 
acesso das diferentes modalidades de formação.

CAPÍTULO VI

Organização e desenvolvimento das formações
modulares

Artigo 36.º
Acesso

1 � A frequência de unidades de formação de curta 
duração inseridas em percursos de nível básico dirige -se, 
prioritariamente, a adultos com níveis de habilitação es-
colar inferiores ao 3.º ciclo do ensino básico.

2 � O acesso a unidades de formação de curta duração 
inseridas em percursos de nível secundário, exige uma 
habilitação escolar de, pelo menos, o 3.º ciclo do ensino 
básico.

3 � O acesso a unidades de formação de curta duração 
inseridas em percursos pós -secundários não superiores, 
bem como a respectiva organização, gestão, funcionamento 
e avaliação e certificação, são reguladas no âmbito da le-
gislação aplicável aos cursos de especialização tecnológica, 
nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 396/2007, de 31 de Dezembro.

Artigo 37.º
Organização da formação modular

1 � A organização curricular das formações modulares 
realiza -se, para cada unidade de formação, de acordo com 

os respectivos referenciais de formação constantes do Ca-
tálogo Nacional de Qualificações, podendo corresponder 
a unidades da componente de formação de base, da com-
ponente de formação tecnológica, ou a ambas.

2 � Os percursos de formação modular não podem 
exceder as seiscentas horas.

3 � Sempre que a duração de uma formação modular 
seja superior a trezentas horas, um terço das mesmas deve 
corresponder a unidades da componente de formação de 
base dos referenciais do Catálogo Nacional de Qualifi-
cações.

4 � A conclusão de um percurso de qualificação através 
de formações modulares exige a realização da formação 
prática em contexto de trabalho, sendo esta de carácter 
obrigatório para o adulto que não exerça actividade cor-
respondente à saída profissional do curso frequentado ou 
uma actividade profissional numa área afim.

5 � Sem prejuízo do número anterior, o adulto com-
provadamente inserido no mercado de trabalho pode ser 
dispensado da formação prática em contexto de trabalho, 
quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante 
autorização prévia da Agência Nacional para a Qualifi-
cação, I. P.

6 � No caso em que é exigida a formação prática em 
contexto de trabalho para obter uma qualificação, aplicam-
-se as regras previstas para os Cursos EFA, nos termos, 
respectivamente, do n.º 4 do artigo 11.º e do n.º 1 do ar-
tigo 15.º

Artigo 38.º
Constituição dos grupos de formação

1 � Os grupos de formação não podem em nenhum 
momento ultrapassar os 25 formandos, de acordo com as 
necessidades de formação evidenciadas e os interesses 
pessoais e profissionais por aqueles manifestados, sendo 
definido um limite mínimo de formandos no caso da for-
mação ser financiada por fundos públicos, no quadro da 
respectiva regulamentação aplicável.

2 � O limite máximo definido no número anterior pode 
ser ultrapassado pela entidade formadora em situações 
excepcionais e por razões devidamente fundamentadas.

Artigo 39.º
Contrato de formação e assiduidade

1 � O adulto celebra com a entidade formadora um 
contrato de formação, no qual devem ser claramente 
definidas as condições de frequência na formação mo-
dular, nomeadamente quanto à assiduidade e à pontu-
alidade.

2 � Para efeitos de conclusão da formação modular 
com aproveitamento e posterior certificação, a assidui-
dade do formando não pode ser inferior a 90 % da carga 
horária total.

3 � Sempre que o limite estabelecido no número an-
terior não for cumprido, cabe à entidade formadora, nos 
termos do respectivo regulamento interno, apreciar e de-
cidir, casuisticamente, sobre as justificações apresentadas 
pelo adulto, bem como desenvolver os mecanismos de 
recuperação necessários ao cumprimento dos objectivos 
inicialmente definidos.
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Artigo 40.º
Formadores

1 � Para efeitos do presente diploma, compete aos 
formadores, designadamente:

a) Desenvolver a formação na área para a qual está 
habilitado;

b) Conceber e produzir os materiais técnico -pedagógicos 
e os instrumentos de avaliação necessários ao desenvol-
vimento do processo formativo, relativamente à área para 
que se encontra habilitado.

2 � No que respeita à componente de formação de 
base das formações modulares, os formadores devem ser 
detentores de habilitação para a docência nos mesmos 
termos previstos para os Cursos EFA.

3 � Os formadores de unidades de formação de curta 
duração da componente tecnológica devem satisfazer os 
requisitos do regime de acesso e exercício da respectiva 
profissão, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO VII

Avaliação das formações modulares

Artigo 41.º
Modalidades de avaliação

O processo de avaliação compreende:
a) A avaliação formativa, que se projecta sobre o pro-

cesso de formação, permitindo obter informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição 
e ao ajustamento de processos e estratégias pedagógicas;

b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de 
base de decisão sobre a certificação.

Artigo 42.º
Critérios e resultados da avaliação

1 � Os critérios de avaliação formativa são, nomeada-
mente: a participação, a motivação, a aquisição e a apli-
cação de conhecimentos, a mobilização de competências 
em novos contextos, as relações interpessoais, o trabalho 
em equipa, a adaptação a uma nova tarefa, a pontualidade 
e a assiduidade.

2 � A avaliação sumativa é expressa nos resultados de 
Com aproveitamento ou Sem aproveitamento, em função 
do formando ter ou não atingido os objectivos da formação.

CAPÍTULO VIII

Certificação das formações modulares

Artigo 43.º
Condições de certificação

1 � Para efeitos de certificação conferida pela conclu-
são de uma unidade de competência ou de formação de 
curta duração, o formando deve obter uma avaliação com 
aproveitamento.

2 � Para obtenção de uma qualificação prevista no 
Catálogo Nacional de Qualificações, na sequência da con-
clusão, com aproveitamento, de um percurso de formação 
modular que permite finalizar o respectivo percurso de 

qualificação, é ainda exigido um processo de validação 
final perante uma comissão técnica.

Artigo 44.º
Certificados

1 � A conclusão com aproveitamento de uma formação 
modular dá lugar à emissão de certificado de qualificações 
que discrimina todas as unidades de competência ou de 
formação de curta duração concluídas com aproveitamento, 
para além do registo das mesmas na Caderneta Individual 
de Competências, nos termos da legislação aplicável.

2 � A conclusão, com aproveitamento, de uma quali-
ficação prevista no Catálogo Nacional de Qualificações 
no âmbito da formação modular, dá ainda lugar à emissão 
de um certificado de qualificações onde constam todas as 
unidades de competência ou de formação de curta duração 
concluídas com aproveitamento que permitiram obter essa 
qualificação, adiante designado de certificado final de 
qualificações, bem como o respectivo diploma.

3 � Os modelos de certificado e diploma referidos 
nos números anteriores são os mesmos definidos para os 
Cursos EFA, com as devidas adaptações, sendo disponi-
bilizados pela Agência Nacional para a Qualificação, I. P.

4 � O diploma referido no número anterior deverá ser 
impresso em modelo exclusivo da Imprensa Nacional -Casa 
da Moeda.

Artigo 45.º
Processo de certificação

1 � Os certificados previstos no n.º 1 do artigo anterior 
são emitidos pelo responsável máximo da entidade forma-
dora da formação modular.

2 � Quando a conclusão com aproveitamento, de 
uma ou mais unidades de formação de curta duração e 
da formação em contexto de trabalho, quando exigida, 
assegurar a obtenção de uma qualificação prevista no Ca-
tálogo Nacional de Qualificações, o adulto para proceder 
à validação final do seu percurso de formação perante a 
comissão técnica prevista no n.º 2 do artigo 43.º e obter o 
certificado final de qualificações e o diploma deve dirigir-
-se a um Centro Novas Oportunidades inserido numa das 
seguintes entidades promotoras:

a) Estabelecimentos de ensino público ou privado ou 
cooperativo com autonomia pedagógica, incluindo as es-
colas profissionais;

b) Centros de formação profissional de gestão directa 
ou participada.

3 � A constituição e o funcionamento da comissão 
é da responsabilidade do Centro Novas Oportunidades, 
cabendo à Agência Nacional para a Qualificação, I. P., 
regular a composição e condições de funcionamento des-
sas comissões, através de despacho a publicar no Diário 
da República.

4 � À comissão técnica compete avaliar o percurso 
efectuado nas várias entidades em que tenha realizado 
a sua formação modular, designadamente verificando a 
conformidade do respectivo processo, e emitir parecer 
para emissão do certificado final de qualificações e do 
diploma.
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Artigo 46.º
Prosseguimento de estudos

Os adultos que concluírem o ensino básico ou o ensino 
secundário através de formações modulares que pretendam 
prosseguir estudos estão sujeitos aos respectivos requisitos 
de acesso das diferentes modalidades de formação.

CAPÍTULO IX

Disposições complementares e transitórias

Artigo 47.º
Arquivo técnico -pedagógico

1 � As entidades promotoras e formadoras de Cur-
sos EFA ou de formações modulares devem criar e man-
ter, devidamente actualizados, arquivos da documentação 
técnico -pedagógica relativos à constituição e desenvolvi-
mento das respectivas ofertas desenvolvidas ao abrigo da 
presente portaria.

2 � Em caso de extinção da entidade formadora que 
não seja um estabelecimento de ensino público, um es-
tabelecimento de ensino particular ou cooperativo com 
paralelismo pedagógico ou um centro de formação pro-
fissional de gestão directa ou protocolar, os respectivos 
arquivos técnico -pedagógicos, são confiados à guarda da 
entidade com quem foi celebrado o protocolo nos termos 
do n.º 3 do artigo 34.º, no caso de Cursos EFA e à Agência 
Nacional para a Qualificação, I. P., no caso das formações 
modulares.

Artigo 48.º
Acompanhamento e avaliação

1 � O acompanhamento do funcionamento das ofertas 
formativas reguladas pelo presente diploma é realizado, de 
forma articulada, a nível nacional e regional, pelos servi-
ços e estruturas competentes do Ministério da Educação 
e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, de 
acordo com o modelo definido e divulgado pela Agência 
Nacional para a Qualificação, I. P., nos termos da legis-
lação em vigor.

2 � A verificação da conformidade da oferta formativa 
aos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações 
é promovida no âmbito das acções de acompanhamento 
referidas no número anterior, designadamente no contexto 
dos processos de auditoria decorrentes da certificação 
das entidades formadoras e dos sistemas de controlo do 
financiamento público da formação.

3 � As ofertas formativas reguladas pelo presente di-
ploma devem ser objecto de avaliação por uma entidade 
externa de reconhecida competência, nos termos do pre-
visto no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 396/2007, 
de 31 de Dezembro.

Artigo 49.º
Difusão de resultados

1 � As entidades com responsabilidades na promoção 
e desenvolvimento das ofertas formativas reguladas pelo 
presente diploma divulgam os resultados decorrentes da 
realização dos mesmos tendo em vista a disseminação de 
boas práticas e a troca de experiências.

2 � Para efeitos do número anterior, incumbe nome-
adamente à Agência Nacional para a Qualificação, I. P.:

a) Elaborar as orientações consideradas necessárias para 
a salvaguarda da qualidade organizacional e pedagógica;

b) Sistematizar os respectivos dados estatísticos e qua-
litativos;

c) Promover, por todos os meios considerados adequa-
dos, a troca de informações entre as redes de qualificação 
de adultos e a divulgação dos resultados a nível nacional 
e internacional.

Artigo 50.º
Adequação das condições de funcionamento

Sempre que a entidade promotora ou formadora seja 
uma instituição pública de âmbito nacional, as condições 
de organização e desenvolvimento dos cursos podem ser 
devidamente adequadas às características específicas dessa 
instituição, nos termos da legislação aplicável e em arti-
culação com a Agência Nacional para a Qualificação, I. P.

Artigo 51.º
Disposições transitórias

1 � A certificação das entidades formadoras por áreas 
de educação e formação prevista no n.º 4 do artigo 4.º da 
presente portaria é realizada após a entrada em vigor da 
portaria referida no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 396/2007, de 31 de Dezembro.

2 � Até à certificação das entidades formadoras de 
acordo com o disposto no número anterior, estas podem 
promover a componente de formação tecnológica das for-
mações modulares se essa componente integrar referenciais 
de formação de Cursos EFA para os quais tenham autori-
zação de funcionamento ou se esta se inserir nas áreas de 
educação e formação indicadas na respectiva candidatura 
de acreditação que tenha merecido decisão favorável, nos 
termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.

3 � A presente portaria aplica -se, com as necessárias 
adaptações, às acções dos Cursos EFA que estejam a decor-
rer e que se iniciaram ao abrigo da Portaria n.º 817/2007, 
de 27 de Julho.

Artigo 52.º
Regulamentação subsidiária e complementar

As matérias que não se encontrem previstas no pre-
sente diploma, nem sejam expressamente remetidas para 
regulamentação subsequente ou específica, são resol-
vidas mediante aplicação da regulamentação em vigor 
que o não contrarie e, quando se justifique, através das 
orientações definidas pela Agência Nacional para a Qua-
lificação, I. P.

Artigo 53.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor da presente portaria é revogada 
a Portaria n.º 817/2007, de 27 de Julho.

O Secretário de Estado do Emprego e da Formação 
Profissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, 
em 7 de Fevereiro de 2008. � O Secretário de Estado da 
Educação, Valter Victorino Lemos, em 25 de Fevereiro 
de 2008.
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ANEXO N.º 1

Cursos de educação e formação de adultos de nível básico e nível 1 e 2 de formação

Durações máximas de referência (em horas) (a) 

Percurso formativo Condições mínimas de acesso

Componentes da formação

Total
Aprender com 

autonomia
Formação
de base (b)

Formação
tecnológica (b)

Cursos EFA de nível básico e nível 1 de formação 

B 1 < 1.º ciclo do ensino básico . . . . . . . . . . . 40 400 350 790
B 2 1.º ciclo do ensino básico   . . . . . . . . . . . . 40 (c) 450 350 840

B 1 + 2 < 1.º ciclo do ensino básico . . . . . . . . . . . 40 (c) 850 350 1 240

Cursos EFA de nível básico e nível 2 de formação 

B 3 2.º ciclo do ensino básico   . . . . . . . . . . . . 40 (c) 900 (*) (d) 1 000 1 940
B 2 + 3 1.º ciclo do ensino básico   . . . . . . . . . . . . 40 (c) 1 350 (*) (d) 1 000 2 390

Percurso flexível a partir de pro-
cesso RVCC.

< 1.º ciclo do ensino básico . . . . . . . . . . . 40 (c) 1 350 (*) (d) (e) 1 000 (e)

(a) No caso de Cursos EFA que sejam desenvolvidos apenas em função de uma das componentes de formação, são consideradas as cargas horárias associadas especificamente à compo-
nente de formação de base ou tecnológica, respectivamente, acrescidas do módulo Aprender com Autonomia.

(b) A duração mínima da formação de base é de cem horas, bem como a da formação tecnológica.
(c) Inclusão obrigatória de uma língua estrangeira com carga horária máxima de cinquenta horas para o nível B 2 e de cem horas para o nível B 3.
(d) Inclui, obrigatoriamente, pelo menos cento e vinte horas de formação prática em contexto de trabalho, para os adultos nas situações previstas no n.º 2 do artigo 11.º
(e) O número de horas é ajustado (em termos de duração) em resultado do processo de RVCC, sempre que aplicável.
(*) Este limite pode ser ajustado tendo em conta os referenciais constantes no catálogo nacional de qualificações.

 ANEXO N.º 2

Cursos de educação e formação de adultos de nível básico e nível 1 e 2 de formação

Referencial geral de formação 

  

 ANEXO N.º 3

Cursos de educação e formação de adultos de nível secundário e nível 3 de formação

Durações máximas de referência (em horas) (a) 

Percurso formativo Condições mínimas de acesso

Componentes da formação

Total
Formação
de base (b)

Formação
tecnológica (b)

Formação prática 
em contexto

de trabalho (c)
PRA (d)

S 3 � Tipo A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.º ano  . . . . . . . . . . . . . . (e) 550 (*) 1 200 210 85 2 045
S 3 � Tipo B   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.º ano  . . . . . . . . . . . . . (f) 200 (*) 1 200 210 70 1 680
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Percurso formativo Condições mínimas de acesso

Componentes da formação

Total
Formação
de base (b)

Formação
tecnológica (b)

Formação prática 
em contexto

de trabalho (c)
PRA (d)

S 3 � Tipo C   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.º ano   . . . . . . . . . . . . . (g) 100 (*) 1 200 210 65 1 575
Percurso flexível a partir de processo RVCC . . . < ou = 9.º ano   . . . . . . . . (h) 550 (*) (h) 1 200 210 85 (h)

(a) No caso de Cursos EFA que sejam desenvolvidos apenas em função da componente de formação tecnológica são consideradas as cargas horárias associadas a essa componente de 
formação, acrescidas da área de PRA e formação prática em contexto de trabalho quando obrigatória.

(b) A duração mínima da formação de base é de cem horas, bem como a da formação tecnológica.
(c) As duzentas e dez horas de formação prática em contexto de trabalho são obrigatórias para as situações previstas no n.º 2 do artigo 15.º
(d) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de três horas a cada duas semanas de formação, 

para horário laboral, e três horas, de quatro em quatro semanas, para horário pós -laboral. A duração mínima da área de PRA é de dez horas.
(e) As unidades de formação de curta duração (UFCD) da formação de base obrigatórias para o percurso S 3 � Tipo A são:

a) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4 e UFCD5;
b) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;
c) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;
d) Mais duas UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer 

uma das áreas de competências -chave.

(f) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S 3 � Tipo B são:

a) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;
b) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7;
c) Mais duas UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer 

uma das áreas de competências -chave.

(g) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S3 � Tipo C são:

a) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7
b) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7

(h) O número de horas dos percursos flexíveis será ajustado (em termos de duração) em resultado do processo RVCC.
(*) Este limite pode ser ajustado tendo em conta os referenciais constantes no catálogo nacional de qualificações.

 ANEXO N.º 4

Cursos de educação e formação de adultos de nível secundário e de habilitação escolar

Durações máximas de referência (em horas) 

Percurso formativo Condições mínimas de acesso 

Componentes da formação Total

Formação
de base (a) PRA (b)

S � Tipo A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.º ano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 50 1 150 
S � Tipo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.º ano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d) 600 25 625 
S � Tipo C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.º ano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e) 300 15 315 
Percurso flexível a partir de processo RVCC   . . . . . . . . < ou = 9.º ano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f) 1 100 50 (f) 

(a) A duração mínima da formação de base é de cem horas.
(b) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de três horas a cada duas semanas de formação, 

para horário laboral, e três horas, de quatro em quatro semanas, para horário pós -laboral. A duração mínima da área de PRA é de dez horas.
(c) A esta carga horária poderão ainda acrescer entre cinquenta e cem horas correspondentes às UFCD de língua estrangeira, caso o adulto revele particulares carências neste domínio.
(d) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S � Tipo B são:

i) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4 e UFCD5;
ii) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;
iii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;
iv) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer 

uma das áreas de competências -chave.

(e) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S � Tipo C são:

i) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1;
ii) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;
iii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7;
iv) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer 

uma das áreas de competências -chave.

(f) O número de horas é ajustado (em termos de duração) em resultado do processo de RVCC, sempre que aplicável.
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ANEXO N.º 6

Modelo de certificado de qualificações e diploma 

 UFCD da componente de formação de base

Unidades de formação de curta duração que corres-
pondem às unidades de competência do referencial de 
competências -chave de nível secundário, que integram 
quatro competências, de acordo com os diversos domínios 
de referência para a acção considerados.

UFCD da componente de formação tecnológica

Unidades de formação de curta duração, que podem ter 
vinte e cinco ou cinquenta horas.

  

 ANEXO N.º 5

(formação de base)

Cursos de educação e formação de adultos
de nível secundário

Referencial geral de formação 
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Guião da entrevista aos mediadores 

 

 

Identificação 

Idade 

Local de Residência (concelho) 

Habilitações Literárias 

Habilitações profissionais 

Tempo de trabalho no CNO como mediador 

De que curso é mediador 

Como surgiu a oportunidade de trabalhar como mediador 

Conhecimento (ou não) desta profissão  

 

Caracterização do CNO 

Caracterização, resumidamente, do Centro Novas Oportunidades onde trabalha: 

- Constituição da equipa pedagógica e suas funções 

- Cursos EFA existentes no momento, no CNO 

- Tipo de relação entre os profissionais do CNO 

- Tipo de público-alvo 

- Pontos fortes e pontos fracos  

- Principais problemas quotidianos  

- Principais problemas em geral  

 

Processo de Mediação em Centros Novas Oportunidades 

Principais características de um mediador pessoal e social  

Principais funções e competências 

Contextos de actuação 
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Estratégias utilizadas e seus resultados 

Quem recorre ao mediador: nomeação de algumas situações em que recorrem ao 

mediador 

Principais dificuldades sentidas no quotidiano 

Reflexão: “Um dia como Mediador” 

 

 

Processos de mediação entre os formandos e os formadores 

Situações em que os formandos recorrem ao mediador 

Situações em que os formadores recorrem ao mediador 

Importância do mediador na relação entre formandos e formadores 

Como executa a mediação entre os formandos e os formadores 

Identificação de uma situação em que fez este tipo de mediação  

 

Processos de mediação entre os formandos  

Nomeação de situações que implique uma mediação entre os formandos 

 

Processos de mediação entre os formandos e os órgãos de gestão do CNO 

Tipo de relação dos formandos com os órgãos de gestão do CNO 

Importância do mediador 

 

Processos de mediação entre os formadores e os órgãos de gestão do CNO 

Tipo de relação dos formadores com os órgãos de gestão 

Importância do mediador 

 

Processos de mediação entre o CNO e a comunidade 

Relação entre o local onde trabalha e a comunidade envolvente 

Importância do mediador 
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ANEXO III 

Guião da entrevista aos formadores 
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2010 

 

Guião da entrevista aos formadores 

 

Identificação 

Idade 

Local de Residência (concelho) 

Habilitações Literárias 

Habilitações profissionais 

Tempo de trabalho como formador 

Tempo de trabalho como formador neste CNO 

 

Cursos EFA 

Opinião sobre os cursos EFA 

Principais dificuldades sentidas 

Principal fonte de informação 

Pessoas mais significativas 

Tipo de público-alvo 

Interesse social dos cursos 

 

 

Processo de Mediação em Centros Novas Oportunidades 

Opinião sobre a figura do mediador 

Quando e para que fins recorre ao mediador – refira um episódio 

Principais características de um mediador pessoal e social  

Principais funções  

Importância da figura do mediador 

Tipo de relação estabelecida com o mediador 
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Relação com os formandos 

Relação formandos-mediador 

Para que fins o formando recorre ao mediador 

 

Relação com os órgãos de gestão do CNO 

Importância do mediador na relação com os órgãos de gestão 

 

Relação com a comunidade  

Importância do mediador na relação com a comunidade 
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ANEXO IV 

Guião da entrevista aos formandos 
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Guião da entrevista aos formandos 

 

 

Identificação 

Idade 

Local de Residência (concelho) 

Habilitações Literárias 

Experiência profissional 

Curso que frequenta 

 

Cursos EFA 

Como obteve conhecimento do Curso 

Motivo(s) que o/a levaram a frequentar o Curso 

Principais dificuldades sentidas 

Principal fonte de informação 

Pessoas mais significativas 

Opinião sobre a equipa pedagógica 

Pontos fortes e pontos fracos do curso 

Perspectivas quanto à utilidade socioprofissional do curso 

 

Processo de Mediação em Centros Novas Oportunidades 

Representações sobre o mediador pessoal e social: principais funções; importância; 

áreas de actuação  

Quando recorre ao mediador 

Relação desenvolvida como o mediador 

Apoio recebido pelo mediador 
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Relação com os órgãos de gestão do CNO 

Tipo de relação 

Importância do mediador no estabelecimento de relações 
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