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Resumo 

 

Num país como Portugal cuja população adulta é ainda maioritariamente 

caraterizada por uma baixa escolaridade e por baixas qualificações, a definição de uma 

estratégia de educação e formação dirigida a adultos é absolutamente crucial e deve ser 

abordada nas suas várias dimensões. Refletir em torno dos progressos, das insuficiências 

e dos desafios que se colocam às políticas de educação e formação ao longo da vida é 

refletir a cerca da importância que os profissionais desta área da formação, é o principal 

objetivo deste trabalho. 

Esta investigação teve por objetivo perceber o processo de formação do 

profissional de ensino a distância (e-tutor), além de descrever as ferramentas e métodos 

que são utilizados para a realização dessa atividade, tais como: questionários e uma 

entrevista semiestruturada realizados a profissionais da área. 

Quanto aos métodos de investigação, os mesmos baseiam-se numa metodologia 

quantitativa e qualitativa, onde a interpretação dos resultados surgiu a partir de uma 

análise de conteúdos, fundamentais para a construção deste perfil. 

O meu percurso profissional na área incentivou-me à realização desta investigação 

e a utilizar metodologias semelhantes para dar resposta à proposta do estudo, uma vez 

que faz todo sentido “ouvir” os profissionais desta área para conhecermos a cerne dos 

processos de formação a distância, os seus efeitos e as sugestões que os facilitadores 

tenham para agregar ao existente, assim parte da estruturação deste trabalho organizou-

se numa sequência lógica, considerando referenciais teóricos importantes para uma 

melhor interpretação dos resultados apresentados. Todas as referências consultadas, 

citadas ou não, estão presentes na bibliografia da investigação, e há igualmente uma seção 

com anexos onde se pode encontrar todo o material utilizado para recolha de dados, bem 

como o questionário aplicado e respectivas respostas. Nos anexos apresento também 

documentos e decretos de lei importantes para a conceção desta investigação que podem 

ser consultados na íntegra. 

 

Palavras-chave: Ensino a Distância; Formação Profissional; Formação de Adultos; 

Educação Permanente, formal, informal e não formal; Mediação; Aprendizagens e 

aprendentes. 
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Abstract 

 

 

In a country like Portugal whose adult population is still mostly characterized by 

low education and low qualifications, the definition of an education and training strategy 

aimed at adults is absolutely crucial and must be addressed in its various dimensions. To 

reflect on the progress, the weaknesses and the challenges facing education and training 

policies throughout life is to reflect on the importance that professionals in this area of 

training are the main objective of this work. 

This research aimed to understand the process of training the distance learning 

professional (e-tutor), in addition to describing the tools and methods that are used to 

carry out this activity, such as: questionnaires and a semi-structured interview conducted 

with professionals in the field. area. 

As for the research methods, they are based on a quantitative and qualitative 

methodology, where the interpretation of the results emerged from an analysis of 

contents, fundamental to the construction of this profile. 

My professional career in the area encouraged me to carry out this investigation 

and to use similar methodologies to respond to the study's proposal, since it makes sense 

to “listen” to professionals in this area in order to know the core of distance learning 

processes, its effects and the suggestions that the facilitators have to add to the existing, 

so part of the structuring of this work was organized in a logical sequence, considering 

important theoretical references for a better interpretation of the results presented. All 

references consulted, cited or not, are present in the research bibliography, and there is 

also a section with annexes where you can find all the material used for data collection, 

as well as the applied questionnaire and the respective answers. In the annexes I also 

present important documents and decrees for the design of this investigation that can be 

consulted in full. 

 

Keywords: Distance learning; Professional qualification; Adult Training; 

Permanent, formal, informal and non-formal education; Mediation; Learning and 

learners. 
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Resumé 

 

Dans un pays comme le Portugal dont la population adulte est encore 

majoritairement caractérisée par un faible niveau d'éducation et de faibles qualifications, 

la définition d'une stratégie d'éducation et de formation destinée aux adultes est 

absolument cruciale et doit être abordée dans ses différentes dimensions. Réfléchir sur les 

progrès, les faiblesses et les défis auxquels sont confrontées les politiques d'éducation et 

de formation tout au long de la vie, c'est réfléchir à l'importance que les professionnels de 

ce domaine de la formation sont l'objectif principal de ce travail. 

Cette enquête visait à comprendre le processus de formation du professionnel de 

la formation à distance (e-tuteur), en plus de décrire les outils et les méthodes utilisés pour 

mener à bien cette activité, tels que: des questionnaires et un entretien semi-structuré 

mené avec des professionnels du domaine. surface. 

Quant aux méthodes de recherche, elles reposent sur une méthodologie 

quantitative et qualitative, où l'interprétation des résultats est issue d'une analyse des 

contenus, fondamentale à la construction de ce profil. 

Mon parcours professionnel dans le domaine m'a encouragé à mener cette enquête 

et à utiliser des méthodologies similaires pour répondre à la proposition de l'étude, car il 

est logique d '«écouter» les professionnels de ce domaine afin de connaître le cœur des 

processus d'apprentissage à distance, ses effets et les suggestions que les facilitateurs ont 

à ajouter à l'existant, une partie de la structuration de ce travail a donc été organisée selon 

une séquence logique, en considérant d'importantes références théoriques pour une 

meilleure interprétation des résultats présentés. Toutes les références consultées, citées 

ou non, sont présentes dans la bibliographie de recherche, et il y a aussi une section avec 

des annexes où vous pouvez trouver tout le matériel utilisé pour la collecte des données, 

ainsi que le questionnaire appliqué et les réponses respectives. Dans les annexes, je 

présente également des documents et décrets importants pour la conception de cette 

enquête qui peuvent être consultés dans leur intégralité. 

 

Mots clés: Apprentissage à distance; Qualification professionnelle; Formation 

des adultes; Éducation permanente, formelle, informelle et non formelle; La médiation; 

Apprentissage et apprenants. 
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1. Introdução 

 

1.1. Contextualização 

 

 

A presente investigação encontra-se inserida no contexto de elaboração da 

dissertação de Mestrado em Educação e Formação de Adultos (MEFA), com especial 

enfoque no estudo do papel do profissional de formação interveniente no ensino à 

distância. A escolha da temática da dissertação teve como base a atualidade do tema, 

tendo em conta que, numa perspectiva de inovação do mercado da formação cada vez 

mais explorado, cabe a estes (novos) profissionais a responsabilidade de motivar e 

acompanhar os formandos. Essa responsabilidade implica compreender a escolha da 

modalidade, adaptar-se às suas necessidades e potencializar o seu desenvolvimento 

pessoal e social, promovendo, desta forma, o sucesso formativo individual de cada 

formando. Partindo da constatação da natureza limitada do conhecimento existente acerca 

da modalidade dos cursos e-learning no contexto da Educação a Distância (EaD), a 

presente investigação apresenta como objetivo geral explorar as perceções destes 

profissionais relativamente à sua identidade profissional, à(s) forma(s) de acesso à função 

e a eventuais desafios profissionais existentes, permitindo assim compreender as 

particularidades da sua atividade. 

Actualmente os centros de formação profissional confrontam-se com uma 

população caracterizada por uma enorme heterogeneidade social e cultural. Esta realidade 

implica uma concepção de organização formativa que reconheça a diferença, tenha em 

consideração a diversidade da sua comunidade alvo e assim vá de encontro às suas 

necessidades. O campo das dificuldades de aprendizagem é notoriamente complexo e 

diversificado, não só pela evolução tecnológica que nela pode ser incluída, mas também 

pelo leque de profissionais que, directa ou indirectamente, se relacionam com estas 

problemáticas. Falar e pensar em ensino à distância requer que pensemos em todos os 

formandos de igual modo, quer ao nível da igualdade de direitos, quer ao nível das 

oportunidades de formação.  

Este profissional, comumente designado como e-tutor, assume um papel 

fundamental no novo paradigma do ensino a distância. Como tal, torna-se relevante 

conhecer e compreender as suas atitudes, percepções, competências e práticas na sala de 

aula virtual. 
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Mas o desenvolvimento da aprendizagem ao longo da vida não constitui apenas 

uma preocupação nacional. A nível europeu esta é uma questão que continua na agenda 

do dia e os diferentes Estados-Membros têm sido recorrentemente incentivados a adotar 

as medidas necessárias para que, no quadro de um investimento integrado e concertado, 

seja conferida à educação e formação de adultos a importância a centralidade que merece 

e de que necessita, ainda mais tendo em conta a situação da Pandemia do COVID-19 

vivida em todo o mundo e que nos isolou e nos obrigou pensar nos processos de 

educação/ensino a distância. Esta forma de aprendizagem foi e é um processo complexo 

que implica mudança, pois aprender é conhecer mais e melhor, é fonte de saber e de saber-

fazer, pressupõe adaptação e disponibilidade para continuar a aprender, para colocar 

novas questões e procurar mais respostas e é essencial para melhorar a nossa capacidade 

para ultrapassar as dificuldades e superar os desafios com que inevitavelmente somos 

confrontados durante a nossa vida e com as quais não estamos a contar, como foi o caso 

desta Pandemia. 

Aprender é uma das atividades mais marcantes da nossa condição de seres 

humanos e é uma resultante da forma como nos relacionamos com o meio em que nos 

integramos. Com efeito, todos nós aprendemos ao longo da nossa vida, seja de modo mais 

informal, autónomo, lúdico, ou mais formal seguindo um plano estruturado. Na verdade, 

passamos a vida a aprender e é esta capacidade intrínseca que nos permite desenvolver a 

todos os níveis, pessoal, profissional e social.  

 

 

1.2. Objetivos  

 

 

Esta investigação teve por objetivo perceber o processo de formação do 

profissional de ensino a distância (e-tutor), além de descrever as ferramentas e métodos 

que são utilizados para a realização dessa atividade. Face ao atual contexto mundial, 

analisaremos e interpretaremos quais os desafios, expectáveis e reais, que se lhes 

apresentam em situação de normalidade VS pandemia de Covid-19. Uma vez que se trata 

de um processo de aprendizagem de ensino a distância, que pode ser realizado em 

diferentes formatos, tais como e-learning ou b-learning (misto), com sessões síncronas 

e/ou assíncronas, procurou-se perceber o papel destes profissionais na relação que 

influencia a escolha pelos formandos no formato/modalidade de aprendizagem. 
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Pretendemos fomentar uma discussão estimulante, utilizando para tal os documentos 

apresentados pelas entidades competentes (DGERT e IEFP), contrapondo estas 

informações com a experiência dos profissionais participantes deste estudo. 

 

A investigação tem como objetivo geral: 

- Descrever e compreender o papel dos profissionais de ensino a distância em Portugal: 

contextos, ambientes e modalidades; 

 

E como objetivos específicos: 

- Caracterizar o perfil dos profissionais designados como e-tutores; 

- Comparar as diferentes experiências formativas destes profissionais, em contraponto 

com as formações académicas de base; 

- Recolher e analisar informações, sugestões, observações e afirmações relevantes dos 

profissionais inquiridos, acerca do ensino a distância em tempos de pandemia do Covid-

19; 

- Recomendar um plano de atuação/melhoria para a formação destes profissionais através 

de considerações apresentadas nesta dissertação. 

 

 

1.3. Justificação 

 

 

A revisão de literatura realizada para sustentar esta investigação possibilitou 

perceber a multiplicidade de estudos e investigações acerca da formação a distância. 

Numa das raras publicações referentes à formação profissional realizada a distância em 

Portugal, o artigo publicado por Fernanda Nogueira (2016), na Revista Educação para o 

Século XXI, e intitulado “A formação profissional a distância em Portugal: desafios e 

potencialidades”, é referido que “(…) o futuro da formação profissional passa, entre 

outros aspetos estruturantes, pela formação à distância de qualidade, que se estruture num 

desenho instrucional adaptado ao adulto aprendente, às suas necessidades de formação e 

ritmos de aprendizagem, aos seus contextos profissionais e expectativas, assim como em 

ferramentas tecnológicas e sobretudo estratégias pedagógicas e conteúdos de formação 

de qualidade, sem nunca esquecer a avaliação da ocorrência de transferência de 

conhecimento. “(p.2) 
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O meu percurso profissional na área da formação incentivou-me à realização desta 

investigação e a utilizar metodologias semelhantes para dar resposta à proposta do estudo, 

uma vez que faz todo sentido “ouvir” os profissionais desta área para conhecermos a cerne 

dos processos de formação a distância, os seus efeitos e as sugestões que possam agregar 

ao existente. 

 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 

 

A estruturação deste trabalho organizou-se numa sequência lógica, considerando 

referenciais teóricos importantes para uma melhor interpretação dos resultados 

apresentados. 

Depois desta Introdução, o capítulo dois aborda sucessivamente os seguintes 

temas: Educação de adultos no ensino a distância - Conceitos e Contextos 

sociopedagógico; História e desenvolvimento em Portugal; O ensino a distância; 

Perspetiva da pedagogia social na educação e formação de adultos; Aprendizagem 

Formal, Informal e Não Formal; Impactos imediatos da Pandemia – COVID19 e por fim 

do papel do profissional enquanto mediador social de processos de aprendizagem/social. 

Este enquadramento é necessário, uma vez que estamos a falar de profissionais de ensino 

que estão em constante processo de formação, sujeitos a aprender em diferentes 

contextos, sendo um destes a sala virtual. Neste capítulo são também discutidos conceitos 

relativos aos ambientes de formação presentes no processo de formação profissional, 

fazendo uma explanação mais detalhada acerca da formação a distância.  

No capítulo três, a abordagem está relacionada com a metodologia adoptada, bem 

como com os diversos procedimentos metodológicos utilizados. Questões como a escolha 

do objeto de estudo e sua construção, os instrumentos de coleta e análise de dados, a 

explicação do ponto de vista dos profissionais de ensino a distância, bem como a 

apresentação de outros procedimentos metodológicos são aqui abordados. 

O quarto capítulo deste trabalho incide num momento de discussão, tendo em 

conta a apresentação dos resultados obtidos nos questionários e na entrevista 

semiestruturada (feitos a profissionais da área) através de uma análise alicerçada, nas suas 

considerações, sobre o funcionamento da atividade e sugestões para melhorias no 

processo de ensino a distância. Neste capítulo é apresentado o perfil dos profissionais, 
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motivações associadas à escolha do formato de formação, bem como a sua adaptação à 

nova realidade formativa resultante da crise epidemiológica. Finalmente, serão tecidas 

algumas considerações sobre a experiência de realização deste trabalho, o valor que a 

investigação agregou no meu percurso académico, bem como os resultados mais 

significativos desta pesquisa sobre processos de formação à distância. 

Todas as referências consultadas, estão presentes na bibliografia da investigação, 

e há igualmente uma seção com anexos onde se pode encontrar todo o material utilizado 

para recolha de dados, bem como o questionário aplicado e respectivas respostas e a 

transcrição da entrevista semiestruturada. Nos anexos também se encontram documentos 

e legislação importantes para o desenvolvimento desta investigação que podem ser 

consultados na íntegra. 
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Capítulo II: Referencial Teórico: Contextualização e Enquadramento 

 

 

  



8 
 

O presente trabalho segue uma estrutura onde será apresentada primeiramente um 

referencial teórico capaz de sustentar as fases que o constituem. Será composta por cinco 

pontos importantes, enquanto pilares teóricos para o desenvolvimento de todo o processo: 

Educação de adultos no ensino a distância - Conceitos e Contextos sociopedagógicos, 

História e desenvolvimento em Portugal; o ensino a distância; perspetiva da pedagogia 

social na educação e formação de adultos; aprendizagem Formal, Informal e Não Formal; 

impactos imediatos da Pandemia – COVID19 e o papel do profissional enquanto 

mediador social de processos de aprendizagem/social. 

 

 

2.1. Educação de adultos no ensino a distância - Conceitos e Contextos sociopedagógicos 

 

 

A formação é um processo global e permanente de aprendizagem ao longo da 

vida, no qual todos os agentes educativos em função da evolução da sociedade e da 

necessidade de atualizar e aprofundar conhecimentos e competências, se preparam para 

o exercício da sua atividade profissional e para a melhoria do seu desempenho. A 

formação profissional impõe-se numa sociedade em constante mudança, de forma a 

aumentar as competências dos agentes educativos na estruturação de sociedade mais 

democrática, mais eficiente e mais dinâmica.  

Como refere Santana (1993), “a formação vai para além dos muros da escola, 

ultrapassa os lugares formais de educação, passa pelo “processo de apropriação de cada 

um do seu próprio poder de formação” (as cited in Pineau, 1988), no âmbito de uma 

“autoformação cooperada”. A dimensão da formação situada na encruzilhada entre o 

saber como produto da seleção sobre as práticas individuais em coletivas e o saber 

científico, coloca a escola no primeiro plano das inovações através da criação de 

projetos.”(p.31). 

Nos documentos oficiais da Comissão Europeia (CE), nomeadamente, no Livro 

Branco da Educação e Formação e no Memorando da Aprendizagem ao Longo da Vida 

(CE, 2000) são mencionados como destinatários destas políticas, apenas os jovens e os 

adultos activos. Os idosos não são referidos nestes documentos que orientam as políticas 

de educação e formação no espaço da União Europeia. Há a preocupação de proporcionar 

a todos os jovens e adultos uma melhor qualidade de vida, tornando-os mais ativos, 

alegres, participativos e integrados na sociedade. Aumentar as competências destes 
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permitirá não só uma aprendizagem contínua, mas também otimizar as suas capacidades 

para enfrentar a vida e relacionar-se com outros cidadãos. (CE 1995) 

Parte-se do princípio que o investimento feito na educação e formação se traduz em “uma 

concepção educativa que retira à educação, como aventura humana de conhecer e 

transformar o mundo, o material essencial de que esta se alimenta: o sonho, a utopia e o 

projecto” (Canário, 2001, p.205). 

Como afirma Pierre Domincé, (1990, p.18) “o adulto é um lugar de formação ou 

a formação deve ser entendida como uma mudança que, na existência de alguém, pode 

ser atribuída a contribuições educativas.” É por este motivo que o papel que o profissional 

desempenha, longe das pessoas mas perto dos processos, é de extrema relevância para 

uma aprendizagem solida e eficaz daí ser necessários ajustamentos às necessidades de 

formação especifica destes profissionais (e-tutores) para que estejam em constante 

atualização de conhecimentos pedagogicos e ferramentas digitais que promovam uma 

maior integração do seu grupo de formandos, desta forma surge “a consagração da 

designação do tutor surge no decreto lei nº. 205/96, de 25 de outubro, que adopta o novo 

regime jurídico da aprendizagem.” (MQE, 1996).” Imaginário, Barros e Castro, 2001, 

p.16). 

A Educação terá e deverá ser feita na base de toda uma comunidade e sociedade, 

ou seja, ela deve ser comunitária, onde todos dão o seu contributo e a sua experiência, e 

onde até os mais escolarizados por vezes também não encontram aspirações acabando por 

gerar desigualdades a quem a escolaridade “foi marcada pelo insucesso e a ideia de 

promover formação às pessoas em maior dificuldade não encontrou o seu caminho” 

(Dubar, 1996, p.19). Tal como afirma Nóvoa (1991) a materialização da 

tridimensionalidade da formação só é possível pela “criação de redes de (auto)formação 

participada, que permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação 

como um processo interativo e dinâmico.” (p.14) 

No campo da Educação de Adultos uma das referências mais importantes é a 

perspetiva de Paulo Freire, que atribui à pessoa um papel ativo, “assim como uma relação 

dialética entre a pessoa e a sociedade. Esta abordagem socio construtivista, centra-se no 

paradigma emancipatório, onde a educação deve permitir resolver os problemas de 

natureza social, cultural e ambiental (Bertrand, cit in Azevedo, 2013, p.126).” 
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2.1.1. História e desenvolvimento em Portugal do Ensino a Distância (EaD) 

 

Para alguns investigadores a intervenção com adultos em processos de educação 

não tem sido suportada numa efetiva intervenção sociopedagógica e para Azevedo 

(2013), “em Portugal, o contexto educativo foi, durante muitos anos, direcionado para o 

contexto escolar, onde se incluíam crianças e jovens. Hoje, devido à forte influência da 

globalização, a educação sentiu a necessidade de investir nas pessoas, pois elas são o 

marco da transformação socioeconómica.” (p.126). Por isso podemos afirmar que 

“intervir na educabilidade dos adultos significa interpor-se, por vezes, intercessão, ajuda, 

apoio, consenso, influência e intrusão. (Ardoino cit in Azevedo, 2013, p.126)” 

Cada vez mais o ensino a distância, ganha raízes no mundo actual, como uma 

forma alternativa de aprendizagem e de interação com a sociedade, e as mudanças de 

mentalidades com as novas gerações cada mais tecnológicas estão a evidenciar-se 

também, havendo por isso uma maior receptividade na utilização deste meio de ensino, 

desta forma segundo Lagarto, (1994): 

“O ensino a distância terá começado nos finais do século XIX, em 

Inglaterra, com o início do primeiro curso por correspondência desenvolvido pelo 

Sir Isaac Pitman Correspondence Colleges (Trindade, 1992, p.19, cit in Lagarto, 

1994, p.15). O seu aparecimento terá sido provavelmente motivado, 

fundamentalmente, por ações de ordem social, ou seja, para proporcionar às 

pessoas a tua possibilidade de, sem saírem das suas casas, poderem completar a 

sua formação tendo em vista uma eventual maioria, quer do estatuto social, quer 

do próprio estatuto profissional. De acordo com Holmberg (1997, p.17, cit in 

Lagarto, 1994), uma evidência histórica permite afirmar que o ensino a distância 

(na sua forma de “puro” estudo por correspondência) foi criado para permitir uma 

oportunidade de estudo a todos aqueles que não podiam frequentar a escola 

normal por razões econômicas, sociais, geográficas ou médicas. De modo geral, 

essas ideias andaram ligadas ao nascimento das instituições de ensino a distância, 

dado que a sua função era (e ainda é por vezes, embora não exclusivamente) a de 

suprir as carências do sistema presencial. “(p.15)   

Ainda hoje o ensino a distancia é visto com esta mesma perspectiva como um 

beneficio a nível do factor económico quando se trata de se evitar custo de deslocações e 

por consequência uma poupança de tempo, para uma melhor gestão da vida familiar e 

laboral, para além de nos permitir optar por qualquer instituição de ensino (até mesmo do 
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outro lado do mundo se for o caso, não limitando apenas a zona geográfica) e ainda por 

ter uma maior flexibilidade de horário e gestão  de autoestudo.  

“(…) Freire perspetiva a educação como prática para a liberdade, o que 

permite à pessoa, descobrir-se e descobrir a sua capacidade de interagir com o 

meio, para alcançar a mudança. (...) Defende a educação de adultos, como um 

processo dialógico, de mudança social e consciencialização, onde o homem é 

um ser de transformação e também ator de um processo de libertação. O 

desenvolvimento de uma consciência individual termina com a "cultura do 

silêncio", em que os socialmente desprotegidos derrubam as imagens negativas 

de si criadas e propagadas pelo opressor em situações de extrema pobreza. Esta 

consciência crítica é um aspeto fundamental do conceito de Freire de educação 

popular.” (Azevedo, 2013, p.89)  

 

Assim quando Freire (1992), refere que “” a educação é uma forma de intervenção 

no mundo. O educador não emancipa os outros, emancipa-se com os outros numa 

construção de novos saberes (as cited in Martínez, 2002), fazendo com que a pedagogia 

da autonomia esteja centrada em experiências respeitadoras da liberdade (as cited in 

Freire, 1997). ““(Azevedo, 2013, p.90). Sendo esta forma uma das mais valias deste 

modelo de formação, prevenindo a exclusão, promovendo a inclusão, e a interação com 

o mundo, como uma forma de descobrir outras culturas, outros saberes, onde a partilha 

da aprendizagem ao longo da vida é uma aprendizagem para o meio em que nos inserimos 

e aproveitar o que melhor dele provem, desta forma acredita-se que “é nesta interação 

consciência-mundo que passa de uma dimensão espontânea para uma dimensão crítica do 

processo de ação/ reflexão para transformar o mundo (Osório cit in Azvedo, 2013, p.90).” 

Cada pessoa terá que se auto descobrir, e tomar consciência do mundo que a 

rodeia, por isso de acordo com o autor, “o pensamento de Freire não só tem em conta o 

sujeito como construtor do conhecimento, situação reclamada pelos construtivistas, como 

acrescenta a importância do contexto social. A unidade dialética entre aprender - ensinar, 

educar - educar-se, introduz uma perspetiva socio crítica no processo de conhecer e faz 

da comunicação entre sujeitos o instrumento para a apropriação de um conhecimento 

activo e crítico.”  (Osório, 2003, p.153).  

O Guia da Certificação de Entidades Formadoras - Sistema e Requisitos de 

Certificação (2017), refere que “o aumento das qualificações dos portugueses é uma 

condição essencial para o desenvolvimento económico e social do país e, por esse motivo, 
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tem constituído o objectivo central das políticas nacionais de educação e formação dos 

últimos anos. Na reforma da formação profissional, iniciada em 2007, definiu-se um 

conjunto de linhas estratégicas e medidas de actuação que visam a concretização desse 

objectivo.” (p.2) 

“Em Portugal, os níveis de escolarização e qualificação profissional são, 

frequentemente, baixos. Este facto acarreta exclusão social e desvalorização 

daquilo que são as aprendizagens adquiridas ao longo da vida, nos contextos que 

alguns autores apelidam de não formais e informais. Defendemos que a E. A. 

constitui uma estratégia para a Educação Permanente e pode ser definida como 

uma estratégia integral de educação, aplicada a todas as tipologias educativas e 

formativas, cuja característica fundamental, consiste em partilhar a educação ao 

longo de toda a vida, do sujeito educativo, baseando-se nos princípios ou 

critérios de alternância, de recorrência, de capitalização do saber e de 

flexibilidade formativa.” (Azevedo, 2013, p.114) 

 

 

2.2. Impactos imediatos da Pandemia – COVID19 

 

 

No âmbito das necessidades educativas, encontram-se as dificuldades de 

aprendizagem as quais constituem um grande desafio para todos os profissionais do 

ensino a distância visto que o seu conceito ainda é um pouco controverso e pouco 

consensual.  

 Hoje, a situação atual em que o mundo se encontra, com a pandemia do vírus 

COVID-19, obrigou a população a um confinamento e um estado de emergência que nos 

levou a todos a um isolamento social durante meses. 

Segundo um artigo de Ramon O’Callaghan, (publicado no jornal de negócios de 

12 de maio) numa entrevista recente, Tim Blackman, vice-chanceler da The Open 

University (Reino Unido), salientou: “No ensino online, a parte difícil não é a 

tecnologia... é o ensino”. 

Desta forma este ano atípico “lançou-nos a todos numa experiência pedagógica 

massiva, forçando a adoção e a avaliação de novas abordagens como nunca antes: 

Entrega síncrona (onde estudantes e professores devem ser envolvidos ao mesmo tempo) 

versus entrega assíncrona (onde não o são); meios de comunicação social versus meios 
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de comunicação tradicionais; multimédia versus trabalho escrito; material de 

aprendizagem caseiro versus material de aprendizagem comercial. (…) A pandemia não 

é apenas um momento de mudança para a tecnologia educativa, mas também para a 

pedagogia. (…) O lado positivo desta enorme experiência é que muitas abordagens 

diferentes de aprendizagem blended (mista) estão a ser experimentadas, testadas e cada 

vez mais utilizadas. As experiências de aprendizagem mais envolventes são as que são 

mais interativas.” (retirado a 13 de outubro de 2020) 

A pandemia do coronavírus 2019-2020 (mais conhecido como SARS-CoV-2) 

afetou os sistemas educacionais no mundo, o que levou ao encerramento dos 

estabelecimentos de ensino. Segundo a Wikipédia o impacto da pandemia fez com que 

“em Portugal, o Conselho de Ministros aprovou a 12 de março 2020 a suspensão de todas 

as atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em todas as instituições de 

ensino com efeitos a partir do dia 16 de março 2020, e ressaltou que deviam ser 

promovidos todos os esforços para estimular processos de ensino-aprendizagem à 

distância, mantendo as atividades escolares através da interação por via digital entre 

estudantes e docentes.” (retirado a 13 de outubro de 2020). 

Parece evidente que o biénio de 2020/2021 será fortemente afetado pelos efeitos 

da pandemia. Ainda agora estamos longe de saber quando termina ou se vamos mesmo 

ter de conviver com ela durante um tempo indeterminado. Não tenho dúvidas de que o 

novo ano letivo vai ter de ser preparado e planificado com uma grande flexibilidade. As 

entidades educativas vão ter de se preparar para diferentes formas de atuação e para 

poderem responder à imprevisibilidade que caracteriza a situação que vivemos. 

No contexto do e-learning, existem diversas interações entre o formando e a 

interface ou plataforma. Salmon (2000) desenvolveu um modelo de e-learning em 5 níveis 

(Quadro 1). Cada nível exige que os participantes possuam certas habilidades técnicas 

(canto inferior esquerdo de cada nível) e exige diferentes intervenções e competências de 

moderação do e-formador (canto superior direito de cada nível).  
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Quadro 1 – Modelo de e-learning de Salmon (2000) 

 

De modo geral pode afirmar-se que o ensino a distância é particularmente útil 

quando a quantidade de alunos é grande e a sua localização geográfica bastante dispersa, 

permitindo assim uma grande flexibilidade de utilização por parte dos formandos, 

permitindo-lhe ajustam da sua própria aprendizagem. 

No entanto este tipo de ensino também apresenta algumas desvantagens.  

De um modo geral existe um baixo grau de escolaridade e uma elevada taxa de 

abandono escolar precoce o que remete aos poucos hábitos de estudo, e como nos refere 

Lagarto (1994), “neste tipo de regime, há frequente desmotivação, ausência da 

socialização transmitida nos sistemas presenciais, enfim, ao sentido de solidão que por 

vezes invadem os estudantes de ensino à distância. (…) cabe a instituição de ensino tornar 

menos penosa estas situações, contribuindo para o sucesso da aprendizagem dos seus 

utentes.” (p.17) 

Ainda sobre o artigo de Ramon O’Callaghan, este considera que “a flexibilidade 

da “aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar”, é o ideal que perseguimos. A 

infraestrutura técnica para permitir que professores e alunos trabalhem em qualquer local 

à sua escolha é apenas uma parte da concretização do sonho. Mas, como já foi referido, 

mais importante é a pedagogia, ou seja, as abordagens para facilitar a aprendizagem que 

capitalizam as oportunidades apresentadas pela tecnologia.” 
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2.3. O papel do profissional enquanto mediador de processos/social 

 

 

O enquadramento que existe entre a mediação social e a educação e formação de 

adultos, de forma a integrar os dois conceitos e compreender como estes se cruzam e 

complementam, é essencial pois “toda aprendizagem produz (trans)formações.” (Vieira, 

2015, p.97). 

 

Para Imaginário, Barros, Castro, (2001 

 “Na terminologia da formação profissional, o tutor é definido como um 

indivíduo que no processo formativo desempenha funções de enquadramento, 

integração, orientação e acompanhamento, individuais ou de grupo, nas 

atividades de formação em contexto de trabalho (CIME,2001:65, uma 

formulação que retoma  exactamente os termos de CIME, 2000). Às vezes, este 

tutor é, mais especificamente, designado por “tutor de formação”, para o 

distinguir do profissional a quem, em algumas empresas, é atribuída a 

responsabilidade pelo acompanhamento da inserção dos recém chegados à 

organização (Evaristo et al., 2000). Além disso o tutor de formação que 

constituiu objeto de estudo também não se confunde com o tutor a distância, 

característico desta modalidade não presencial de formação. ” (p.15) 

 Como afirma Lagarto (1994), “O papel do tutor no sistema de ensino a distância 

é de uma importância indiscutível. Embora inicialmente as suas funções se resumissem à 

correção dos testes formativos, com o evoluir dos sistemas o tutor começou a 

desempenhar um papel mais importante.  O tutor aparece então como um encorajador de 

ideias do aluno guiando-o ao longo do seu estudo, fornecendo indicações adicionais aos 

materiais de estudo... Ao estabelecer-se uma relação mais íntima entre estudante 

instituição, através do tutor, estão a criar-se as condições da motivação conducentes ao 

sucesso da aprendizagem.” (pp.36, 37)   

Daí advém a importância que este profissional tem na motivação e empenho dos 

seus formandos, pois “o tutor desempenha ainda um papel crucial não no estabelecimento 

rápido das comunicações com estudantes. (…) O papel do tutor é de primordial 

importância. Se este consegue criar uma relação adequada entre os estudantes e a 

instituição, se consegue transmitir aos estudantes uma imagem de segurança, conseguirá 

manter elevado a motivação destes, contribuindo para o sucesso global, quer dos alunos, 



16 
 

quer da própria instituição.” (Lagarto, 1994, P.36,37) Segundo a informação explanada 

na Portaria nº208/2013 Artigo nº 7: 

“ a entidade formadora deve assegurar a existência de recursos humanos em 

número e com as competências adequadas às atividades formativas a desenvolver 

de acordo com as áreas de educação e formação requeridas para a certificação, 

com os seguintes requisitos mínimos: (…) d) Outros agentes envolvidos no 

processo formativo, nomeadamente tutores e mediadores, com qualificações 

adequadas às modalidades, formas de organização e destinatários da formação. 

(…) Para a forma de organização de formação à distância, a entidade formadora 

deve ainda dispor de um colaborador com formação ou experiência profissional 

mínima de um ano, designadamente em organização ou gestão de um dispositivo 

de formação à distância, estratégias pedagógicas e programas de formação à 

distância e sua implementação ou métodos e técnicas de tutoria em contexto de 

formação à distância.” 

 

Deste modo o papel do profissional e-tutor deverá passar por mediar as interações 

entre formandos e formadores, sendo “a mediação, entendida como um recurso para 

enfrentar situações conflituosas próprias da vida normal, não tem idade. Como refere Six 

(1990, p.11), «a mediação sempre existiu. Sempre houve, nas tribos ou povoações, sábios 

a quem se recorria com toda a naturalidade, que traziam sossego às pessoas diferentes, 

seres que eram alicerces de fraternidade» (Torremorell, M, 2008:11)” (Oliveira, L., 2009, 

p.47) 

Tendo em conta que o processo educativo, como natureza sociopedagógica, em 

que a mediação intercultural, promovida por estes profissionais (e-tutor), é integrada num 

grupo de formação de ensino a distância, procura a busca pelo diálogo entre os 

particularismos e os universalismos da cultura, prevenindo e resolvendo tensões e 

conflitos sociais que são o reflexo da sociedade, pois “o Tutor como mediador 

intercultural, ajuda o aluno a (re)construir o seu eu intercultural e é o elo para a construção 

de formandos interculturais é mediador de aprendizagens e da comunicação entre 

identidades e alteridades, promovendo os valores da convivência e da hospitalidade, 

potencializa a construção de laços sociais,  constituindo uma nova abordagem no processo 

de inclusão social, promovem a busca pela autonomia (“empowerment”) de grupos sociais 

e indivíduos.” (Oliveira, 2009, p.5). Assim é pretendido estabelecer uma boa relação 

pedagógica entre formando, formador e o seu mediador. 
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“No contacto intercultural, o que se comunica não são verdadeiramente as 

identidades grupais, as culturais nacionais ou locais, mas, antes, as pessoas portadoras 

duma identidade pessoal, dinâmica, e sempre em gerúndio (Vieira, 2009), ela própria 

multicultural.(…) A heterogeneidade cultural dos grupos é interiorizada, incorporada, de 

modo idiossincrático, por parte de cada aluno nesses encontros.” (Vieira & Vieira, 2015, 

p.105) 

Atualmente com a evolução digital e da informática “a mediação por computador 

e a noção de comunidade num ambiente digital, vai imediatamente de encontro à ideia 

generalizada de interatividade que é um dos primeiros conceitos associados ao recurso de 

plataformas digitais. A interatividade pode ser explorada no contexto didático-

pedagógico.” (Oliveira, 2009, p.5) 

Existem várias plataformas de ensino que hoje em dia estão cada vez mais rápidas, 

virtualmente e adaptadas à geração atual, intuitivas, e de fácil acesso, pois a internet, e o 

facto de hoje em dia toda a gente ter em casa, nos mais diversos locais de lazer, veio 

revolucionar esta geração de facilitismo e comodismo, segundo “Paulsen (2002, p.21) 

apresenta a sua definição de e-Learning, como “tipo de aprendizagem interativa, no qual 

o conteúdo de aprendizagem se encontra disponível online, estando assegurado o 

feedback automático das atividades de aprendizagem do estudante. A comunicação online 

em tempo real poderá ou não estar incluída, contudo, a tónica do e-Learning centra-se 

mais no conteúdo da aprendizagem do que na comunicação entre alunos e tutores”. 

(Oliveira, 2009, p.5) 

Segundo a Revista Portuguesa de educação (2010), “A mediação, enquanto prática 

socioprofissional, e a figura do mediador, enquanto ator interveniente no 

restabelecimento de laços e interações inexistentes ou fragilizadas, ou mesmo na 

prevenção de conflitos potenciando uma cultura de não violência (Xáres, 2002) e de 

participação responsável, tem-se tornado simbólica e socialmente relevante. As 

características da sociedade atual, a (re)conceptualização das práticas de mediação e a 

recetividade das sociedades contemporâneas a este tipo de intervenção social têm feito 

com que a mediação, enquanto conceptualização teórica e prática socioprofissional, 

venha conhecendo uma expansão crescente.” (v.23 n.2 Braga) 

No meu ponto de vista, concordo com Lagarto (1994), quando refere que “um 

sistema de ensino à distância deve prever um sistema de comunicação bilateral entre si e 

o formando, de modo a que este se possa sentir acompanhado ao longo do seu estudo, no 

quadro deste tipo de ensino. De facto, não são apenas comportamentos do domino 
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afectivo que podem ser estimulados, mas também a capacidade de garantir ao formando 

uma fonte de motivação adicional, extremamente importante para muitos dos alunos que 

optam por este regime de estudos.” Pois desta forma considero que “o papel do tutor num 

sistema de ensino à distância é de uma importância indiscutível. (…) o tutor aparece então 

como um encorajador das ideias do aluno guiando-o ao longo do seu estudo” (pp.35, 36.) 

Tendo em conta o conceito da educação, como referido por Azevedo, Correia e 

Nicola, (2019), “Compreendo o conceito de educação formal se a ele associarmos aquilo 

que comummente conhecemos como as escolas e as universidades. Sendo que, o processo 

de aprendizagem não se efetiva assim apenas na escola (educação formal), ocorrendo 

também (e sobretudo) nos espaços não formais e informais.” 

Assim o papel deste profissional que ministra formação de ensino a distância, 

doravante designado por e-tutor, visa a mediação e comunicação do grupo à distância 

promovendo a interação dos participantes através dos meios de comunicação que utilizam 

para o efeito, designados por plataformas de e-learning, tais como o moodle, moqi ou big 

blue button.  

Segundo o guia de sistema de certificação de entidades formadoras, “ao tutor são 

atribuídas tarefas como: 

 Informar e esclarecer os formandos sobre o programa, objectivos e actividades 

da formação e sobre a utilização do sistema tecnológico 

 Introduzir conteúdos e materiais pedagógicos e orientar a sua exploração 

 Apoiar e motivar os formandos na organização do seu percurso formativo 

 Gerir a participação e esclarecer dúvidas 

 Orientar e dinamizar as actividades nas sessões síncronas e assíncronas 

 Acompanhar os trabalhos individuais e de grupo e dar feedback 

 Avaliar os formandos” (p.47) 

Desta forma a aprendizagem acaba por ter uma componente designada como “a 

educação informal” e que se prende com tudo o que se aprende mais ou menos 

espontaneamente a partir do meio em que se vive: das pessoas com quem nos 

relacionamos informalmente, dos livros que lemos ou da televisão que vemos, da 

multiplicidade de experiências que vivemos quotidianamente com mais ou menos 

intencionalidade em relação ao seu potencial de aprendizagem. A educação informal não 

é, intencionalmente, organizada ou orientada. (Teodoro cit in Azevedo, Correia e Nicola, 

2019, p.5) 
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A forma de comunicação na EaD realiza-se através das sessões síncronas e 

assíncronas, que exigem para o efeito uma série de requisitos necessários, tais como ter 

camaras, microfone, e internet, onde o formador e o e-tutor estão presentes por forma a 

moderar a ação, e promover a interlocução dos formandos. Na plataforma é ainda 

colocado regularmente fóruns de discussão para serem discutidos pelo grupo de forma a 

motivar e incentivar ao estudo do módulo em causa. Estas plataformas também tem a 

funcionalidade de poder conversar através de mensagens escritas com os colegas do grupo 

da ação de formação. 

Procura-se assim promover a Educação Permanente e que “representa uma 

necessidade de ampliação da participação ativa do homem no contexto social e cultural, 

visando uma melhoria nas relações interpessoais, na qualidade de vida, na compreensão 

de mundo e na esperança de futuro melhor e mais digno (Teodoro 2006, p.42)” (Azevedo, 

Correia e Nicola, 2019, p.5) 

Este trabalho pretende demostrar o que é possível fazer com a pessoa na sua 

dimensão total, no processo natural de aprendizagem e aquisição de competências, pois 

o Homem aprende durante toda sua vida, seja em espaços escolarizados ou não. “Portanto, 

o projeto dos cursos para regime de ensino a distância terá de ter em conta as 

características da aprendizagem inerentes a esta heterogeneidade, tomando a flexibilidade 

curricular como base e desenvolvendo os esquemas que permitam ao aluno o máximo de 

liberdade possível no desenvolvimento, quer do seu currículo, quer no cumprimento das 

suas metas de aprendizagem.“ (Lagarto, 1994, p.39)   

 

Para Imaginário, Barros e Castro (2001), 

“Em harmonia com as determinações do DL 205/96, os tutores exercem 

as suas funções em equipas formativas que igualmente integram os 

coordenadores de formação, os formadores, e “sempre que possível”  […] um 

técnico de orientação profissional e […] um técnico de serviço social”(nº1 do 

artigo13º.). Tanto os tutores como os formadores e os coordenadores da 

formação, além disso, são destinatários de ações de formação inicial e continua, 

realizadas e apoiadas pelo IEFP [alínea f) do artigo nº.1 do artigo 35º.]). De resto, 

entre as condições para se aceder ao exercício da tutoria, ademais de se ser 

profissional da respectiva área e de se ter um mínimo de três anos de experiência 

na profissão, conta-se a de possuir “formação pedagógica” embora essa 
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exigência seja moderada por um “logo que possível” associado à recomendação 

da frequência de uma ação de formação (ad hoc, imagina-se).” (p.18). 

A Educação tem e deve ser feita na base de toda uma comunidade e sociedade, ou 

seja, ela deve ser comunitária, onde todos dão o seu contributo e a sua experiência. Neste 

sentido “(Machado cit in Oliveira, 2009, p.5) considera e-Learning como “a utilização 

das tecnologias de Internet para fornecer à distância um conjunto de soluções para o 

aperfeiçoamento ou a aquisição de conhecimentos e da aplicabilidade prática dos 

mesmos, com resultado na vida de cada um.” 

 

 

2.3.2. O Ensino a distância 

 

 

 

A clarificação de conceitos como “educação a distância” ou “e-learning” não é 

tarefa fácil.  

“E-learning é uma forma de ensino e aprendizagem que pode representar 

o todo ou uma parte do modelo educativo em que se aplica, que explora os meios 

e dispositivos eletrônicos para facilitar o acesso, a evolução e a melhoria da 

qualidade da educação e formação. (Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera e Bravo 

(2011). (…) O e-learning tem por base o pressuposto de que os formandos, 

enquanto sujeitos da aprendizagem, são induzidos a serem agentes ativos da 

aprendizagem (e não passivos), que aprendem fazendo e não se simplesmente 

observando. A interação implica que o processo de aprendizagem seja, em 

alguma medida, modificado pelas ações dos formandos, transformando os papéis 

de formando e formadores. Em contextos de aprendizagem on-line, a interação 

mostrou incrementar a velocidade de assimilação, a amplitude grau de retenção 

da informação e conhecimento. Criam-se oportunidades para os formandos 

expressarem o seu próprio ponto de vista, explicarem os assuntos nas suas 

próprias palavras e formular em argumentos diferentes ou opostos, o que sempre 

foi relacionado com grandes níveis de aprendizagem e com o desenvolvimento 

do sentido crítico. (Mason,1998).” Dirigir e Formar nº20, p.27 
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Segundo Lencastre & Araújo, (2008) estes consideram que as questões do ensino 

a distância podem ocorrer sobre duas abordagens: a perspectiva behaviorista, que consiste 

em que a informação não está dependente apenas do receptor, e a perspectivas 

construtivista, que acredita na construção do seu próprio conhecimento através da própria 

interpretação do conteúdo do módulo. Desta forma “a educação on-line considera alguns 

aspectos prioritários, pedagógicos, tecnológicos e organizacionais” (Lencastre & Araújo 

(2008), p.2)  

“Há duas categorias distintas para ensinar online: síncronas que ocorrem 

para todos os estudantes simultaneamente, de que são exemplo: chat, vídeo 

conferência, Web conferência, mensagens instantâneas e classes virtuais - todos 

os estudantes têm acesso à mesma informação à mesma hora, “assistem” às 

mesmas aulas só que através da Internet em qualquer local onde estejam àquela 

hora. (…) A aprendizagem assíncrona acontece em diferentes momentos para 

cada estudante, de acordo com o tempo e necessidade de cada um. São exemplos 

de actividades assíncronas os tutoriais, fóruns de discussão ou o correio 

electrónico… Apesar de haver a tendência para distinguir as abordagens 

síncrona e assíncrona pelas tecnologias que utiliza é mais correcto fazê-lo pelos 

objectivos que cada uma pretende atingir e pela forma como o fazem, pelos 

atributos que a fazem mais ou menos apropriada e pelo sucesso que alcançam 

(Lencastre & Araújo, 2008,p.4) 

 

Segundo Lencastre & Araújo, (2008), considera que a tendência para utilizar uma 

aprendizagem híbrida surge como uma transformação do termo e-learning para m-

learning, uma vez que cada vez mais será utilizado meios tecnológicos moveis que se 

encontram acessíveis em qualquer lugar.    

“No que se refere ao campo da educação a distância, a questão do uso e 

impacto das tecnologias é uma temática recorrente uma vez que se cruza com as 

mais diversificadas problemáticas, desde a própria definição do conceito, até à 

questão dos modelos pedagógicos e organizacionais adoptados pelas diferentes 

instituições a desenvolver actividades neste domínio. (…) O impacto das 

tecnologias nos modelos de educação a distância leva mesmo diversos autores a 

identificarem o surgimento e consequente adopção pelos sistemas de educação 

a distância de novas tecnologias, como um processo de desenvolvimento de 



22 
 

“gerações de inovação tecnológica” no domínio da educação a distância (…)” 

(Gomes, 2005, P.231) 

 

Quadro 2- Algumas acepções do “E” de E-Learning (baseado nas ideias 

apresentadas em Usbancorp – Piper Jaffray, Helping Investors Climb the e -Learning 

Curve; nov.1999: 13, citado em Learnframe, 2000) 

 

Segundo o Guia de certificação de entidades formadoras (2017), a definição de 

uma tutoria activa passa por um controlo pedagógico no acompanhamento dos formandos 

dinamizando intervenções e promovendo uma aprendizagem colaborativa.  

Desta forma considera-se que “o conceito de e-learning pode abarcar situações de 

apoio tutorial ao ensino presencial, em que o professor-formador-tutor disponibiliza 

materiais, sugere recursos e interage on-line com os alunos (esclarecendo dúvidas, 

fomentando debates, estimulando a colaboração on-line), não constituindo este cenário 

um modelo de educação a distância.” (Gomes, 2005, p.234) 

 
Quadro 3 – Dirigir e formar nº23, (2019) – p.68 
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Segundo o quadro 3, da revista dirigir e formar, nº 23 de 2019, podemos inferir 

que existem diversos obstáculos à participação na educação e formação de adultos. Desta 

forma como nos refere Lencastre & Araújo (2008): 

“O e-learning também tem vantagens, tais como a flexibilidade no acesso 

à aprendizagem ( independentemente do local e da hora), Economia de tempo 

(tais como evitar as deslocações, trânsitos, transportes públicos, parques e 

paquímetros), Aprendizagem é mais personalizada (os conteúdos podem ser 

adaptados às necessidades do formando), Adaptada ao ritmo do formando (O 

formando é responsável pela sua aprendizagem e gestão de auto estudo),  e 

desvantagens tais como uma obrigação de ter uma forte motivação para a 

concretização deste percurso formativo, saber gerir o próprio ritmo de estudo e 

ter resiliência e o facto de haver investimento em ter meios áudio visuais para 

realizar a formação tais como internet, computador, camara, entre outros que 

considere fundamentais para uma melhor aprendizagem e gestão de estudo.“ 

(p.2) 

 

 Desta forma, segundo o Guia do sistema de certificação de entidades formadoras, 

quando falamos em formação a distância, podemos dizer que este “é um processo 

marcadamente centrado no formando e nos seus estilos e ritmos de aprendizagem, 

cabendo ao tutor um papel essencial como facilitador desse processo, acompanhando o 

formando nas suas dificuldades, esclarecendo dúvidas e estimulando a interacção com o 

sistema tecnológico de suporte.” (p.47) 

 

 

2.4. Perspetiva da pedagogia social na educação e formação de adultos 

 

 

O ser humano está sempre em constante transformação. Desde o seu nascimento 

até ao final de vida, ele vai sofrendo diversos processos de desenvolvimento pessoal e 

social, baseado pelas suas experiências de vida e nas relações interpessoais que vai 

estabelecendo. Como ser bio-psico-socio-cultural, ele entra na idade adulta, (segundo 

alguns autores) na fase entre 25 e 60 anos, embora, como é conhecido, o seu início e o 

seu fim depende de muitos fatores de âmbito pessoal, social, cultural, ambiental.  

Nesta etapa da vida, o indivíduo, normalmente, atinge a plenitude das suas 

caraterísticas biológicas e psicológicas.  Segundo Boutinet (2000) o conceito de adulto 
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assenta em vários parâmetros, tais como: parâmetro demográfico, sociológico, 

sociocultural, socioeconómico e psicológico. 

Já no século passado, Santos (1979) afirmou que o modelo de adulto pode ser 

diverso de acordo com diferentes paradigmas e diferentes contextos sociais, provocando 

a “existência ou não do adulto”. 

“Os elementos que compõem os seus níveis de atividade, assim como os 

seus aspetos e as suas dimensões sejam definidas especificamente; que todas as 

quantificações sejam realizadas em função de grupos homogéneos e as 

comparações se efectuem entre grupos heterogéneos; que sejam tidas em conta as 

variáveis, frequentemente esquecidas, de nível socioeconómico, de tipo 

socioprofissional e de género sociocultural, se não mesmo nível cultural no 

sentido de aprendizado escolar.” (Santos, 1979, p. 145)  

 

Segundo o ponto de vista de Azevedo (2013), atualmente, uma sociedade cada vez 

mais global, vai-nos exigir mais formação não só a nível académico e profissional, mas 

também na vertente social. Estas competências são uma mais valia fundamental para 

garantir uma justa inserção, não só a nível laboral, mas também ao nível da sociedade. 

Assim surge a importância da Pedagogia Social que “procura responder às necessidades 

de construção de processos educativos específicos, metodológicos e estratégicos, 

mediante uma visão sobre a sociedade atual. Importa à Pedagogia Social as questões 

básicas da realidade das pessoas adultas, do seu desenvolvimento, que assenta em 

pressupostos humanistas e personalistas.” (p.125) 

Nesta perspetiva, Azevedo (2013), considera que é pertinente a inserção de 

pedagogos sociais nas equipas dos profissionais de educação e formação de adultos, pois 

desta forma “a pedagogia social afigura-se no campo da Educação e Formação de 

Adultos, segundo diferentes autores, como uma ciência que propicia a criação de 

conhecimentos pessoais, sociais e culturais, como um método que permite a seriação, 

reorganização de competências e transmissão de saberes, com ações orientadas e 

intencionais -  desenvolvimento Humano.” (p.126) 

Para Azevedo (2013) “a pedagogia social deve ser interpretada como uma 

ferramenta para a mudança positiva do saber humano, através de uma intervenção 

socioeducativa. A pedagogia social emerge por Bernard Lievegoed. Na educação e 

formação de adultos, a pedagogia social é essencial para mudar comportamentos e 

impulsionar a integração social. Uma atitude social significa ajudar o outro a dar o 
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próximo passo no seu desenvolvimento pessoal, significa ter a coragem de confrontar-se 

com a dúvida, desconfiança, o ódio e o medo (…)” (p.130) 

Neste sentido considero que a pedagogia e a andragogia presentes nesta temática, 

andam de mãos dadas, uma vez que nos focamos, como já foi referido, na pessoa no seu 

todo, na sua dimensão pessoal e social. A pedagogia segundo a definição da UNESCO, 

surge como um fio condutor que permite ajudar na resolução dos desafios educacionais 

na educação e formação de adultos. (Azevedo, 2013) 

 

 

 

2.5. Aprendizagem Formal, Informal e Não Formal 

 

 

 

Num mundo globalizado e com um crescente envelhecimento da população, a 

aprendizagem ao longo da vida constitui-se como um fator central no desenvolvimento 

das sociedades. Se a educação e o desenvolvimento são processos que decorrem desde o 

nascimento até à morte, não faz sentido que se continue a conferir aos adultos um papel 

de passividade. A educação, enquanto prática social, permite que o indivíduo aprenda, 

continuadamente, tornando-se possível uma transformação social. 

Neste sentido, a educação é uma prática da sociedade: onde há sociedade, há 

educação, logo esta é permanente. 

“Educação de adultos, sendo um subsistema da educação permanente, 

contém em si parte de outros subsistemas - o da formação profissional - 

nomeadamente a sua vertente de formação contínua. Com base no que atras se 

referiu, podemos definir a formação profissional como um subsistema da 

educação permanentes o onde se desenvolvem capacidades, métodos, técnicas 

e atitudes que preparem o estudante para o ingresso na sua vida ativa, ou 

compro pense em atualização, o aprofundamento ou requalificação profissional 

de trabalhadores em exercício de funções .”(Lagarto, José Reis, 1994, p.47) 

 

O processo de aprendizagem não se efetiva assim apenas na escola (educação 

formal), ocorrendo também (e sobretudo) nos espaços não formais e informais. É fácil 

compreendermos o conceito de educação formal se a ele associarmos aquilo que 

comummente conhecemos como as escolas e as universidades, enquanto instituições de 
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ensino “tradicionais”, centradas nas figuras do professor e do aluno. Ao sistema educativo 

formal estão normalmente associadas várias etapas de desenvolvimento (anos 

académicos), devidamente graduadas e avaliadas quantitativamente. Até um determinado 

nível, a educação formal (o ensino) é obrigatória.  

A educação informal, pelo contrário, pode ocorrer como tudo o que se aprende 

mais ou menos espontaneamente a partir do meio em que se vive: das pessoas com quem 

nos relacionamos informalmente, dos livros que lemos ou da televisão que vemos, da 

multiplicidade de experiências que vivemos quotidianamente com mais ou menos 

intencionalidade em relação ao seu potencial de aprendizagem. A educação informal não 

é intencional, nem organizada ou orientada.  

Relativamente à educação não formal, esta é sobretudo um processo de 

aprendizagem social, centrado no formando/educando, através de atividades que têm 

lugar fora do sistema de ensino formal e sendo complementar deste. A educação não 

formal baseia-se na motivação intrínseca do formando e é voluntária e não-hierárquica 

por natureza.  

A educação permanente representa uma necessidade de ampliação da participação 

ativa do homem no contexto social e cultural, visando uma melhoria nas relações 

interpessoais, na qualidade de vida, na compreensão de mundo e na esperança de futuro 

melhor e mais digno. Pela educação permanente assume-se uma nova conceção de vida 

humana, cujo princípio central não é só aprender, mas principalmente viver para aprender, 

estando integrado e interagindo com quem se encontra ao seu redor.  

Teixeira (2000) traduz em poucas palavras a importância da educação quando diz 

que: “Toda a vida do homem se faz em educação e por educação. A civilização material 

retrata-se na educação, que perpassa toda a sua vida social. Vida é, com efeito, 

comunicação entre os homens. E comunicar-se é educar-se.” (p.111). 

Entendo que a educação é um processo libertador, que estende o conhecimento a 

quem tem capacidade de assimilá-lo, possibilitando reflexão e questionamento do mundo 

que cerca do ser humano. A negação da educação para este contingente da população que 

envelhece limita sua capacidade de ver o mundo e compreendê-lo de forma significativa. 

Penso a educação permanente como possibilidade de atender e apoiar o adulto a ser seu 

próprio intérprete, a manter a sua capacidade de reflexão, de fazer e decidir por si próprio, 

com independência e autonomia. 

“O processo de aprendizagem não se efetiva assim apenas na escola 

(educação formal), ocorrendo também (e sobretudo) nos espaços não formais e 
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informais. A educação informal, ao contrário da educação formal, prende-se com 

tudo o que se aprende mais ou menos espontaneamente a partir do meio em que 

se vive: das pessoas com quem nos relacionamos informalmente, dos livros que 

lemos ou da televisão que vemos, da multiplicidade de experiências que vivemos 

quotidianamente com mais ou menos intencionalidade em relação ao seu 

potencial de aprendizagem. A educação informal não é intencionalmente 

organizada ou orientada. “(Teodoro, 2006, pp. 41, 42).  

 

A educação permanente constitui-se, também, como um direito de cidadania. 

Aumentar as competências permitirá não só uma aprendizagem contínua, mas também 

otimizar as suas capacidades para enfrentar a vida e relacionar-se socialmente. 

A Educação tem e deve ser feita na base de toda uma comunidade e sociedade, ou 

seja, ela deve ser comunitária, onde todos dão o seu contributo e a sua experiência. 
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Capítulo III: Metodologia e procedimentos metodológicos 
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3.1. Caracterização do objeto de estudo   

 

Nas modalidades de ensino a distância a comunicação online é fundamental pois, 

ao contrário da formação presencial, o foco encontra-se na escrita e na comunicação 

paralinguistica (tom de voz, entoação, ritmo), na cinésica (gestos, movimentos, 

expressões) e na proxémica (distância), desta forma tanto o e-formador como o e-tutor 

são dinamizadores e promotores de interações onde tem que considerar as dinâmicas de 

grupo e a comunicação, pois a mensagem tem que ser concisa e clara para que o receptor 

a receba com qualidade e precepção.  

Como refere Nogueira,(2016), “(….) as tecnologias desempenham um importante 

papel permitindo que, também no campo da educação e formação de adultos, se avance 

de forma estratégica e decisiva, por um lado, através da produção de materiais, objetos de 

aprendizagem e recursos mais atrativos, adequados e interativos, por outro, na 

disponibilização de ferramentas e plataformas de formação a distância que possibilitem a 

ampliação dos espaços de atuação e ação e que abram portas à construção do 

conhecimento partilhado, à autoaprendizagem e à autorregulação.”  

Neste sentido os fatores que influenciam a qualidade de tutoria passa pela eficácia 

dos sistemas de comunicação e de dinamização, isto é, em primeiro lugar é necessário ter 

em conta as diferenças entre os formandos, e a dimensão do grupo, e depois pelas 

ferramentas selecionadas, os tempos de resposta, as estratégias de dinamização adequadas 

ao indivíduo e ao grupo, tipo de tarefas que são atribuídas, pois motivar os alunos para 

aprender é um desafio, pois “o ensino a distância é uma ação educativa (arte) onde a 

aprendizagem é realizada mediante a separação temporal, local (ou ambas) entre as 

pessoas que aprendem e as pessoas que ensinam.” Santos (2011).  

A motivação deste trabalho incide sobre as percepções que profissionais de ensino 

a distância (e-tutores, e-formadores e outros) têm sobre esta temática tendo em conta o 

atual contexto. Orienta-se pela reflexão de metodologias de ensino, de avaliação, de 

produtividade e sobretudo de como a comunicação é feita e de como este modelo de 

ensino pode ter resultados efectivos de aprendizagem. 

Conforme foi abordado no capítulo 2, o campo da formação profissional é extenso 

e plural naquilo que são as ofertas formativas e os contextos nos quais estas se podem 

consolidar, baseando-nos assim nos referenciais teóricos obtidos durante a formação no 

programa de Mestrado em Educação e Formação de Adultos (MEFA). 
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Foram também analisados os documentos orientadores fornecidos por instituições 

como o IEFP, DGERT e afins.  

Realizamos 15 questionários de investigação e uma entrevista semiestrutura, com 

o intuito de obter feedback destes profissionais, para realizar um enquadramento sobre as 

necessidades futuras, de forma a procurar aprofundar as questões das aprendizagens do 

ensino a distância e analisar os inputs das questões levantadas por estes profissionais 

quanto aos seus desafios diários do ensino a distância. 

Esta experiência foi muito enriquecedora não só a nível particular, como a nível 

profissional, uma vez que se enquadrou na área onde venho desenvolvendo o meu 

percurso profissional. Foram bastante úteis as perceções para a construção deste trabalho 

académico, uma vez que permitiu perceber como é o processo de realização da atividade 

desta natureza na prática e de uma maneira distanciada. 

O questionário foi realizado com base num critério distintivo: profissionais ativos 

na área da formação a distância. 

O procedimento de investigação enquadra-se num Protocolo de Cooperação, que 

previa a colaboração dos profissionais que tivessem ligados ao ensino a distância, 

mantendo sua confidencialidade e anonimato, nos termos previstos no documento em 

anexo. 

 

 

3.1.1. Campo Empírico: O papel do profissional do Ensino a Distância 

 

Após a definição do campo empírico de investigação foi definida a etapa seguinte, 

identificar estes profissionais, e o que lhes era exigido em termos de recursos humanos 

pelas entidades certificadas pelos órgãos competentes.  

Optei por não contactar formalmente nenhuma instituição certificada, uma vez 

que emitir desejava recolher dados sem influências diretas, o que seria um desafio 

considerando que já possuía conhecimento nesta área, e pretendia abranger um número 

considerável de profissionais.  

Sendo assim, a partir de um levantamento nas publicações do IEFP sobre as 

entidades certificadas para desenvolver cursos à distância, nomeadamente os FPIF 

(Formação pedagógica inicial de formadores) verifica-se que tal só era permitido ser feito 

de modo presencial; mais tarde evoluiu para o  modo B-Learning, onde se mantinham 
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20h de componente presencial, mas com as questões da pandemia, foi permitido que todos 

os centros de formação certificados pela DGERT na área de formação 146- Educação e 

Formação de Professores e homologados pelo IEFP (quer só a nível presencial e ou B-

Learning), pudessem, sem qualquer tipo de formação ou experiência, vir a ministrar esta 

e outras áreas que fossem certificados. Mesmo que estes centros de formação não 

tivessem na sua área reservada da DGERT, o pedido de certificação para ministrar 

formação a distância, com um gestor de formação a distância, como é solicitado na 

plataforma da DGERT, durante a Pandemia foi possível a todos iniciar EaD. 

No meu ponto de vista, foram as entidades que estavam preparadas para o EaD, 

assim como os seus profissionais, que na sua maioria nem formação especifica em EaD 

tinham, já que noutra altura este pedido para ministrar EaD teria que ser algo aprovado 

pela DGERT, tanto o técnico como a plataforma, regulamentos, objectivos e programa. 

Assim ainda ressalvo que tanto os coordenadores de formação/pedagógicos, como os 

formadores (profissionais detentores de CCP) passaram a ministrar, na sua maioria, 

formação a distância, ou a “tutar” esta ação de formação. No entanto o referencial da 

DGERT, o Guia de Sistema de Certificação de Entidade formadora, contempla que estes 

profissionais, tanto formadores como colaboradores, deverão ter formação específica ou 

experiencia mínima de um ano, o que acaba por ser contraditório, pois para ter experiencia 

mínima não precisa de ter formação especifica e terá que de alguma forma iniciar sem 

experiencia pois se assim não fosse de que outra forma a iriam conseguir? 

Os quadros apresentados seguidamente evidenciam todos os questionamentos que 

esta pandemia veio mudar (poderá ser possível a sua consulta completa no Guia de 

Sistema de Certificação de Entidade formadora, que se encontra em anexo). 
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Quadro 4 - Guia de Sistema de Certificação de Entidade formadora, 2017 – p. 21 

 

Quadro 5 - Guia de Sistema de Certificação de Entidade formadora, 2017 – p. 45 
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Quadro 6 - Guia de Sistema de Certificação de Entidade formadora, 2017 – p. 46 

 

Quadro 7- Guia de Sistema de Certificação de Entidade formadora, 2017 – p. 46 
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Quadro 8 - Guia de Sistema de Certificação de Entidade formadora, 2017 – p. 47 

O EaD é uma modalidade de formação que dota o formando de capacidades 

didácticas, pedagógicas e de comunicação preparando-o para atuar em um contexto 

formativo e laboral, como qualquer outra formação. Os profissionais que suportam este 

modo de organização de formação são designados como e-tutores.  

Existem em Portugal alguns centros de formação profissional certificados que 

detém este tipo de formação específica para ajudar o profissional no domínio das 

plataformas e das aprendizagens a distância, pois segundo o guia do sistema de 

certificação de entidades formadoras “a intervenção do tutor, as actividades pedagógicas 

desenvolvidas e a interacção entre os intervenientes na formação devem ser reguladas em 

suportes escritos do conhecimento de todos. O sistema de gestão de conteúdos e de 

aprendizagem escolhido deve centralizar o processo de comunicação entre os 

intervenientes na formação, permitindo o acompanhamento e a tutoria activa, através da 

disponibilização de meios de comunicação síncrona e assíncrona, partilhados ou 

individuais.” (Guia do sistema de certificação de entidades formadoras, 2017, p.47) 

Esta modalidade de formação destina-se maioritariamente aos Formadores, 

Diretores de Formação, Responsáveis e Técnicos de Formação, Coordenadores de 

Formação (presencial e a distância) e Responsáveis de Projetos E-Learning ou a todos os 
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indivíduos motivados para o desenvolvimento de competências e conhecimentos 

inerentes à função de formador / tutor em E-Learning. Os objectivos desta formação, 

passam por apreciar o perfil do E-Formador / E-Tutor e as características da modalidade 

E-Learning face ao contexto geral da Formação Profissional em Portugal. 

 

 

3.2. Instrumentos de coleta e análise de dados  

 

Uma vez definido o objeto de pesquisa, o processo iniciou-se pela definição de 

como seria realizada a recolha de dados. Durante o processo de análise do método mais 

adequado para dar corpo a presente investigação, percebeu-se que a realização de 

entrevistas presenciais aos profissionais no local de trabalho e/ou fora dele seria o ideal. 

Contudo uma vez em confinamento total nos termos da pandemia Covid-19, e com o 

encerramento dos estabelecimentos de formação, com os profissionais em teletrabalho e 

a promover formação a distância, foi adotada uma solução mais adequada a esta 

investigação, que foi desenvolvida à distância e realizada através dos inquéritos aos 

profissionais e uma entrevista via Zoom a um profissional 

Estando o objeto principal desta investigação situado ao nível do ensino a 

distância, a situação da Pandemia veio fortalecer as razões deste estudo. Hoje ainda 

existem muitas as reservas quanto ao processo da formação a distância. Nestas pesquisas 

percebemos que a maioria dos inquiridos se referiu à importância da mudança de 

mentalidades no que diz respeito a este tipo de ensino, e possíveis benefícios que a 

pandemia veio trazer ao ensino a distância.  

Assim optou-se por uma intervenção utilizando métodos qualitativos, suportados 

numa entrevista áudio gravada através de um guião de perguntas semiestruturado, 

permitindo ao entrevistador a possibilidade de explorar assuntos que poderiam assomar 

durante o seu desenvolvimento. Isto é evidenciado por Strauss e Corbin (1990) quando 

afirmam que “os métodos qualitativos devem ser utilizados para descobrir e compreender 

o que está por trás de cada fenômeno sobre o qual pouco ou nada se sabe ... e permite 

conhecer os pormenores complexos do fenómeno...”.  
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3.2.1. Questionários (Métodos Quantitativos e Qualitativos)  

 

O questionário (anexo 02) foi construído tendo como foco questões práticas do 

processo, como por exemplo, se o profissional considera o EaD uma estratégia eficaz de 

aprendizagens, se tem formação especifica neste contexto da formação profissional e se 

considera que a realização do mesmo é importante para exercer estas funções e se 

consideram que esta pandemia Covid-19 veio trazer impacto ao EaD. Considerando o 

género das perguntas realizadas optou-se por organizar metade do questionário com 

respostas fechadas e outra com respostas abertas. 

Pelo facto de o inquérito ser dirigido a um número elevado de profissionais, foi 

utilizada a plataforma Formulários do Google. Essa ferramenta pertence ao pacote de 

aplicações do Google Drive e permite criar documentos, inquéritos, gráficos e 

apresentações, e ainda a partilha desses arquivos com terceiros (Heidemann e Oliveira, 

2010). Entre as diversas facilidades oferecidas pela aplicação durante a elaboração do 

questionário, foi possível escolher o estilo da pergunta, quais e quantas opções de resposta 

estariam disponíveis e um mecanismo que gera a quebra das seções.  

A construção do guião de perguntas baseou-se em Manzini (2003) uma vez que o 

autor parte do princípio de que para se ter uma boa entrevista e recolha adequada de dados, 

deve-se ter uma formulação cuidadosa no que são as perguntas básicas. Essas perguntas 

tidas como básicas, são aquelas que trarão as respostas úteis e fundamentais para que 

possamos atingir o objetivo da investigação. Ainda segundo Manzini é possível utilizar 

um mesmo roteiro para diferentes entrevistados. No caso desta investigação e após uma 

análise de “termos de linguagem, estrutura e sequência das perguntas no roteiro” foi 

possível utilizar desta técnica. Essa clarificação possibilitou a criação de um roteiro inicial 

com onze questões com respostas fechadas e doze questões com respostas abertas. 

 

3.2.2. Entrevista semiestruturada (Modelo Qualitativo)  

 

A entrevista foi realizada a distância (via Zoom), uma vez que existia a 

impossibilidade de o fazer de forma presencial. Toda a conversação foi uma mais valia 

para o processo de elaboração desta investigação. Merriam (1988) reforça que os dados 

recolhidos na metodologia qualitativa vêm de situações espontâneas, o que possibilita 

uma análise mais detalhada, pois permite agregar anotações e observações do 
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investigador nos registos. De fato isso foi possível, mesmo esta entrevista tendo ocorrido 

num formato a distância. Além disso, o fortalecimento da confiança para com o 

entrevistador também se faz presente e a comunicação acaba por fluir de uma melhor 

maneira (evidenciada na duração da entrevista de quase 30 minutos).  

A entrevista com esta profissional qualificada e experiente no que toca aos 

processos de EaD foi de extrema importância para a investigação e de facto agregou muito 

valor ao processo e veio resumir e reiterar tudo aquilo que foi abordado nas respostas dos 

profissionais que colaboraram no questionário.  

A entrevista realizada foi transcrita utilizando método manual, não havendo 

necessidade de utilizar programas informáticos nesse processo. A transcrição da 

entrevista facilitou bastante o processo de análise de conteúdo comparativamente com os 

dados recolhidos no questionário. Essa análise foi guiada inicialmente pela obra de 

Laurence Bardin (1977) sobre como conduzir o tratamento de dados e análise de uma 

maneira prática, organizando as informações através de quadro de categorização, o que 

possibilita uma melhor apresentação dos resultados recolhidos. A organização das 

respostas em categorias também facilitou o processo, sendo que estas, no decorrer da 

análise originaram outras subcategorias, possibilitando melhor organização do conteúdo. 

A condução desse processo foi realizada com base no texto “A Técnica de Análise 

de Conteúdo” dos autores Amado, Costa e Crusoé (2014). Um dos pontos evidenciados 

pelos auto é a definição inicial do desenho da investigação e a seguir entender qual a 

natureza do estudo, uma vez que este poderá ser estrutural, diferencial ou funcional. O 

estudo diferencial se caracteriza pelo facto de que para se responder as questões colocadas 

é necessário proceder análises sistemáticas, onde interessa saber como o factor X acaba 

por influenciar o fenómeno Y.  
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Capítulo IV: Resultados da Investigação: Análise e Discussão 
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4.1. Análise e Caraterização da Amostra (respostas Fechadas) 

 

Serão inicialmente apresentados de seguida diversos elementos que permitem 

caracterizar o grupo participantes nesta investigação  

 

Gráfico 01 – Participantes no Inquérito por género 

 

 

Este questionário teve 15 participantes sendo 87% (13 pessoas) do sexo 

feminino e 13% (2 pessoas) do sexo masculino. 

 

Gráfico 02 – Participantes no Inquérito por faixa etária 

 

 

Dos 15 inquiridos que participaram neste questionário pode-se verificar que 40%, 

encontram-se com idades compreendidas entre 23-30 anos, e os restantes 60% vão desde 

os 30 anos aos 45. 

 

 

 



40 
 

Gráfico 03 – Caracterização dos sujeitos quanto às habilitações literárias.  

 

 

Mais de metade dos inquiridos (53,3%) têm mestrado, 33,3% dos inquiridos têm 

licenciatura e cerca de 13,3% doutoramento. É relevante salientar que todos os 

inquiridos têm um grau de escolaridade superior ao secundário. 

 

Gráfico 04 – Caracterização dos sujeitos quanto à área de formação académica 

 

 

 

A maioria dos inquiridos – 40% - têm habilitações na área das Ciências da 

Educação, sendo que os restantes estão espalhados por outras áreas tais como, recursos 

humanos, tecnologias da educação, engenharia informática, comunicação, educação e 

psicologia. Apesar de oriundos de áreas distintas, reforçam o sentido da perspetiva de 

Azevedo (2013) de que “Intervir na educabilidade dos adultos significa interpor-se, por 

6,67%

40,00%

6,67%13,33%

6,67%

13,33%

6,67%

6,67%
6,67%

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado 

Educação Ciências da educação

Engenharia Informática Tecnologias na Educação

Psicologia Clínica Recursos Humanos

Não Aplicavel (Técnica de Formação) Doutoramento em educação

Comunicação
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vezes, intercessão, ajuda, apoio, consenso, influência e intrusão (p.126). Uma equipa 

multiprofissional, constituída também por profissionais da pedagogia social, enquanto 

entidade interventiva, obriga que cada elemento reveja a “sua” história, percurso e 

perspetivas no espaço e no tempo, com o intuito de mobilizar conhecimentos adquiridos 

e direcioná-los de uma forma articulada e integrada em direção ao progresso humano nas 

suas diversas variantes.” (Azevedo, 2013, p.126). 

Considero que a experiência pedagógica é essencial para o desempenho destas 

funções enquanto profissional de formação a distância, e quando os profissionais são de 

outras áreas trabalham com processos de tutoria, que considero de extrema importância a 

formação especifica para o efeito, pois é uma função que requer uma exigência e 

responsabilidade no que concerne à pedagogia de saber lidar com o outro, num contexto 

à distancia, que acaba por ser mais desafiante a sua intervenção. 

 

Gráfico 05 – Caracterização dos sujeitos quanto à formação especializada (outras 

formações relevantes) 

 

Dos 15 inquiridos era importante recolher informação sobre a sua formação 

especializada; verifica-se que todos os inquiridos têm um certificado de competências 

pedagógicas, sendo tal acrescido em muitos deles como formação como E-tutor/e-

formador e gestão e coordenação de formação. Isto demonstra sua dedicação à 

continuidade da sua formação e variedade de ferramentas que utilizam para melhorar o 

seu trabalho e profissionalismo, pois como referem os autores Imaginário, Barros, & 

Castro, (2001), “entre as condições para se aceder ao exercício da tutoria, ademais de se 

ser profissional da respectiva área e de se ter um mínimo de três anos de experiência na 
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profissão, conta-se a de possuir “formação pedagógica” embora essa exigência seja 

moderada por um “logo que possível” associado à recomendação da frequência de uma 

ação de formação (ad hoc, imagina-se).” (p.18) 

 

Gráfico 06 – Caracterização dos sujeitos quanto à situação profissional  

 

 

Nenhum dos inquiridos se encontra desempregado, tendo alguns optado por 

trabalhar por conta própria (20%) sendo que restante maioria (80%) trabalhava, no 

momento do inquérito, por conta de outrem. 

 

Gráfico 07 – Caracterização dos sujeitos quanto à função profissional 
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Averiguar a função exercida por cada inquirido é importante e visa perceber, 

consoante as habilitações de cada sujeito, qual a função que exerce enquanto profissional 

da área da formação. Neste podemos constatar que mais de metade dos inquiridos exerce 

a função de coordenador pedagógico/formação, seguido de formadores e de gestores de 

formação, estando os restantes repartidos por outras áreas. 

 

Gráfico 08 – Caracterização dos sujeitos quanto à experiência profissional 

 

 

 

 

Como foi referido o tempo de experiência profissional é essencial para este 

inquérito, e neste gráfico verificamos que metade dos inquiridos trabalham na área de 

formação há mais de 5 anos e apenas 13,3% trabalha há menos de 1 ano sendo o resto 

repartido entre o espaço de 2 a 4 anos. 

 

Gráfico 09 - Caracterização dos sujeitos quanto à experiência com a modalidade de EaD 
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Quando a experiência da modalidade EaD, foi do meu interesse saber se os 

inquiridos possuíam experiência quanto as sessões síncronas e assíncronas e de forma a 

perceber qual a modalidade que seria mais relevante para a aprendizagem.  Nas respostas 

obtidas, cerca de 86,7% dos inquiridos tinham experiência em ambos os modos de 

sessões, sendo que 13,3% apenas possuíam experiência em sessões assíncronas (verifica-

se, pois, que nenhum dos inquiridos tinha unicamente experiência em sessões síncrona. 

 

 Gráfico 10 -Caracterização dos sujeitos quanto à experiência no uso das plataformas 

 

 

Num campo com tantas plataformas e sistemas de formação a distância, este 

gráfico permite verificar que todos os inquiridos usam a plataforma moodle para o seu 

trabalho no seu dia a dia, vindo seguir sistema o zoom, seguido do big blue button e (com 

a mesma percentagem) do MOOC e Escola Virtual. Devido aos obstáculos que esta 

pandemia nos trouxe, a educação online tornou-se o modo mais seguro e preciso de 

educadores e formadores continuarem o seu trabalho pois “uma outra vertente da 

utilização das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) na educação é o domínio 

da educação a distância. Trata-se de um domínio da educação em que as tecnologias são 

fundamentais pois, quer a transmissão de conteúdos quer a própria relação pedagógica, 

têm que ser mediatizadas de forma a ultrapassar as barreiras do espaço e do tempo, que 

separam professor e alunos (formador e formandos).” (Gomes, 2005, p.233) 
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4.2. Análise e Discussão das Respostas Abertas 

 

 

Gráfico 11  

 

A quase totalidade dos participantes acreditam que as plataformas e os cursos 

desenvolvidos em EaD são adequados para a sua finalidade, pois tal como evidencia 

Gomes (2005) “o papel de relevo que as tecnologias desempenham no domínio da 

educação a distância é facilmente compreensível se entendermos a que, neste domínio 

particular, os diferentes media e tecnologias são elementos determinantes não só na 

mediatização dos conteúdos mas também na mediatização da comunicação entre 

professores e alunos (e destes entre si). (Gomes, 2005, p.231) 

Apenas 1 inquirido não partilha desta opinião, sendo até questionável qual o 

investimento que fará na concretização da sua ação como formador de EaD. 

 

Gráfico 12  
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Todos os inquiridos tiveram uma resposta unânime relativamente a esta questão, 

todos eles admitindo que o EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, mostrando-se 

como uma prática pedagógica eficaz pois “um sistema de ensino a distância deve prover 

um sistema de comunicação bilateral entre o si e o formado , de modo a que este se possa 

sentir acompanhado ao longo do seu estudo, no quadro deste tipo de ensino. De facto, não 

são apenas complementos do domínio afetivo que podem ser estimulados, mas também a 

capacidade de garantir ao formando uma fonte de motivação adicional, extremamente 

importante para muitos dos alunos que optam por este regime de estudos.” (Lagarto, 1994, 

p.35) 

 

Gráfico 13 
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Neste gráfico os inquiridos tiveram a possibilidade de darem várias respostas, 

identificando os aspetos que gostariam de salientar na modalidade EaD. Cerca de 67% 

das respostas acentuam que a acessibilidade (aprender em qualquer lugar) é o elemento 

mais importante nesta modalidade especialmente tendo em conta os obstáculos do dia a 

dia, pelo que se pode afirmar que a aprendizagem online “veio para ficar”. Muito 

relevante é também a importância dada à autonomia (autogestão do seu tempo de estudo) 

mencionada por cerca de 53% dos participantes. Também a flexibilidade horária se 

mostra essencial para 53%, associado ao ritmo de aprendizagem do formando (40%) e a 

comodidade (33%) pois “de modo geral pode afirmar-se que o ensino a distância é 

particularmente útil quando a quantidade de alunos é grande e a sua localização 

geográfica bastante dispersa. O ensino a distância permite assim uma grande flexibilidade 

de utilização por parte dos estudantes, permitindo-lhe a gestão da sua própria 

aprendizagem.” (Lagarto, 1994, p.17) 

 

Gráfico 14 

 

60,00%

6,67%
20,00%

13,33%

6,67%

6,67%

13,33%

13,33%

6,67%

6,67% 6,67%

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria 
de salientar na modalidade de EaD?

Falta de Contacto Humano

Falta de conhecimento dos métodos pedagógicos em EaD

Falta de acompanhamento

Desmotivação do formando

Falta de preparação para o grau de exigênciado EaD

Falta de Qualidade técnico/prática

Barreira/dificuldade nas tic

Utilização de internet

Isolamento/dificuldades técnicas

Incumprimento de horários pelos formadores e formandos



48 
 

Em termos de aspetos negativos os inquiridos salientaram que na modalidade EaD 

se destaca a falta de contacto humano (60%), o que aponta que apesar de o ensino online 

se revelar como eficaz, o contacto humano também tem um papel fundamental na 

motivação e inclusão na sociedade. Os outros aspetos negativos foram muito repartidos: 

20% dos inquiridos mencionaram a falta de acompanhamento e 13% a desmotivação do 

formando, a utilização da internet e barreiras/dificuldade nas TIC. Como refere Lagarto” 

(1994) este tipo de ensino tem algumas desvantagens. De um modo geral existe elevados 

investimentos iniciais na produção dos materiais de ensino, bem com um sistema, projetos 

complexos de grau de administração da formação. Por outro lado, existem outros 

problemas ligados aos formandos, que não sendo por si desvantagens, devem ser tidos 

em conta. Referimo-nos, nomeadamente, aos poucos hábitos de estudo neste tipo de 

regime, há frequente desmotivação, ausência da socialização transmitida nos sistemas 

presenciais, enfim, ao sentido de solidão que por vezes invadem os estudantes de ensino 

a distância. (…) cabe a instituição de ensino tornar menos penosa estas situações, 

contribuindo para o sucesso da aprendizagem dos seus utentes. (p.17)   

 

Gráfico 15 

 

 

Nesta questão 87% dos inquiridos acreditam que sessões síncronas e assíncronas 

são mais vantajosas na aprendizagem, e apenas 13% acreditam que apenas as sessões 

síncronas são vantajosas (não existe nenhum inquirido que considere vantajosa apenas a 

utilização a sessão assíncrona). Como refere Lencastre & Araújo, (2008), “apesar de 

haver a tendência para distinguir as abordagens síncrona e assíncrona pelas tecnologias 

que utiliza é mais correcto fazê-lo pelos objectivos que cada uma pretende atingir e pela 

86,67%

13,33%

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões 
síncronas, assíncronas ou ambas?

AMBAS Sincronas



49 
 

forma como o fazem, pelos atributos que a fazem mais ou menos apropriada e pelo 

sucesso que alcançam “ (p.4). 

 

Gráfico 16 

 

Nesta questão, um inquirido não respondeu, mas os restantes inquiridos acreditam 

que têm um papel importante, desafiante, fundamental e facilitador quando toca às 

aprendizagens e acreditam que sejam indispensáveis para a gestão e acompanhamento, 

ocupando cada um destes pontos 13% no gráfico16. Enquanto profissional de ensino a 

distância, encaro o meu papel tal como a maioria dos inquiridos evidenciou, pois como 

afirmam, Imaginário, Barros, e Castro, (2001), “na terminologia da formação 

profissional, o tutor é definido como um indivíduo que no processo formativo 

desempenha funções de enquadramento, integração, orientação e acompanhamento, 

individuais ou de grupo, nas atividades de formação em contexto de trabalho (…) aquele 

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

13,33%

6,67%
13,33%

13,33%

6,67%

13,33%

6,67%
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17. Como encara o seu papel enquanto profissional 
de EaD?

Profissionalismo - no acompanhamento dos formandos

Tenho dificuldade por falta de formação, falta de experiencia e falta de recursos

Uma grande responsabilidade e a importancia de conhecer as necessidade e interesses

Suporte à plataforma

Bastante importante e Desafiante

Garantia a Qualidade

Fundamental

Indispensável para a gestão e acompanhamento

Bastante positivo e eficaz

Facilitador de aprendizagens

NÃO RESPONDEU
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que assegura funções pedagógicas em relação direta com um ou mais formandos, 

acompanhado e orientado as atividades de formação realizadas em situação de trabalho.” 

(pp.15, 16)  

 

Gráfico 17 

 

As atividades do dia-a-dia dos inquiridos variam, sendo que fazer o 

acompanhamento da formação é o mais habitual, ocupando 80% da tabela; importante é 

também a utilização e gestão das plataformas digitais (53%) e por fim a tutoria online, a 

elaboração, gestão e atualização de cursos e conteúdos cada com 27%. Sendo estes os 

aspetos mais salientes no dia a dia dos nossos inquiridos que desenvolvem a educação e 
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6,67%

6,67%
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80,00%
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13,33% 26,67%
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18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto 
profissional de EaD?

Gestão/atualização de conteudos

Gestão/Utilização as plataformas digitais

sessões de ambientação

Entrevista de formadores e Formandos

Notas de Honorários

Cria Cronogramas

tutoria On-line

Conversão de cursos presenciais para EL

Acompanhamento da formação (Verificar chat de dúvidas, pautas, auto-avaliações, contacto, etc)

certificação final

acompanhamento pós formação

Elaboração de cursos e conteúdos (Materiais de apoio)

deteção de problemas técnicos para encaminhamento à pessoa responsável.
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formação nos dias de hoje tal como afirma Imaginário, Barros e Castro (2001), que “por 

formação em situação de trabalho intensa realização de atividades profissionais pelo 

formando, enquadradas em itinerários de formação estruturados isso a orientação de um 

tutor, inseridas em processos reais do trabalho e realizada junto de pessoas singulares ou 

colectivas que desenvolvam uma atividade de produção de bens ou de prestação de 

serviços” (nº5 do artigo 2º. do DL 205/96). (p.17) 

Gráfico 18 

 

 

Nesta questão cerca de 53% dos inquiridos acreditam que as modalidades 

síncronas, assíncronas e presenciais são eficazes na aprendizagem, enquanto 26% dos 

referem as modalidades síncrona e presencial e apenas 20% considera a presencial. Tal 

como a minha experiência vem demonstrando, o gráfico é claro quando mostra que 

nenhum inquirido enquanto profissional do EaD acredita que somente a modalidade 

assíncrona é eficaz na aprendizagem, pois como nos apresenta Lencastre & Araújo, 

(2008), “a aprendizagem assíncrona acontece em diferentes momentos para cada 

estudante, de acordo com o tempo e necessidade de cada um. São exemplos de actividades 

assíncronas os tutoriais, fóruns de discussão ou o correio electrónico. Quando ambas as 

abordagens, tanto a síncrona como assíncrona, são usadas temos uma terceira categoria 

chamada blended learning ou b-Learning.” (p.4) 
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19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade 
(Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem

que considera mais eficaz?

Síncrona e presencial Síncrona, Assincrona e presencial Presencial
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Gráfico 19 

 

O gráfico seguinte mostra que todos dos inquiridos acreditam ser muito 

importante e até essencial a realização de formação especifica para ser profissional de 

EaD, e que a atualização de conhecimentos, estratégicas pedagógicas e instrumentos são 

os fatores mais importantes a ter em conta, “neste sentindo, a educação permanente é 

considerada atualmente como um processo que não se conclui nunca, estendendo-se por 

toda a vida dos sujeitos. Significa dar oportunidade de aprendizagens contínuas, 

objetivando a atualização do ser humano, atendendo suas necessidades de interação e 

aprimoramento do saber." (Teodoro, 2006, p.4339).  

Importa assinalar que apenas um inquirido considera de grande a importância a 

realização de formação específica pois não fazem EaD mas sim ERT – Emergency remote 

tecnology (tendo em conta a situação da pandemia). Tendo que os restantes catorzes 

inquiridos consideram muito importante/fundamental (fornece o material de base ao 

profissional) e pelo facto de haver uma atualização de conhecimentos, estratégias 

pedagógicas e instrumentos. 

“Em harmonia com as determinações do DL 205/96, os tutores exercem as suas 

funções em equipas formativas que igualmente integram os coordenadores de formação, 

os formadores, e “sempre que possível” […] um técnico de orientação profissional e […] 

um técnico de serviço social” (nº1 do artigo13º.). Tanto os tutores como os formadores e 

os coordenadores da formação, além disso, são destinatários de ações de formação inicial 

e continua, realizadas e apoiadas pelo IEFP [alínea f) do artigo nº.1 do artigo 35º.]). 

(Imaginário, Barros e Castro, 2001, p.18) 
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20. Qual a importância da realização de formação 
especifica para exercer e se tornar um profissional de 

EaD?
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Gráfico 20 

 

 

 

Nesta questão, mais de metade dos inquiridos acreditam que a aprendizagem B-

learning é mais vantajosa para a aprendizagem e-learning, ocupando 60% do gráfico, 

tendo que os restantes 40% dos inquiridos afirmado que acreditam que tanto a modalidade 

B-learning como a E-learning são vantajosas, assumindo-se assim que a modalidade e-

learning não seja suficiente por própria, pois  “(…) O e-learning, enquanto modalidade 

de formação a distância e em algumas situações de formação em regime misto (b-

learning) implica também a disponibilização de materiais (referentes aos conteúdos de 

ensino, frequentemente referidos por e-conteúdos) especificamente construídos para estes 

ambientes de aprendizagem” (Gomes, 2005, p.234) 

 

  

60,00%

40,00%

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) 
considera que será mais vantajosa para a aprendizagem ?

B-learning As Duas
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Gráfico 21 

 

Os inquiridos enquanto profissionais de EaD encontram alguns desafios e 

identificam a dificuldade de utilização e manuseio de plataformas e tecnologias (28%) 

como o maior desafio sendo que “(….) as tecnologias desempenham um importante papel 

permitindo que, também no campo da educação e formação de adultos, se avance de 

forma estratégica e decisiva, por um lado, através da produção de materiais, objetos de 

aprendizagem e recursos mais atrativos, adequados e interativos, por outro, na 

disponibilização de ferramentas e plataformas de formação a distância que possibilitem a 

ampliação dos espaços de atuação e ação e que abram portas à construção do 

conhecimento partilhado, à autoaprendizagem e à autorregulação.” Nogueira, Fernanda 

(2016). 

Em termos dos desafios depois 20% apontam para a conscientização da população 

quanto à utilização destas ferramentas de ensino à distância, e finalmente13% a 
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22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de 
EaD?

Dificuldade de utilização e manuseio de plataformas e tecnologias

Descredibilização da EaD

Dificuldade de cumprimento de timings
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Superar as expectativas dos formandos

Onde encontrar formação
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multiplicidade de canais, recursos online e conteúdos, e a dificuldade de cumprimento de 

timings. Apesar de todos estes desafios que os nossos inquiridos encontram, 1/3 deles 

acreditam que o maior desafio é a descredibilização da EaD. 

 

 

Tabela 1 – As diferenças das modalidades síncronas e assíncronas. 

 

 

Foram questionados os 15 inquiridos acerca das diferenças que destacavam entre 

as duas modalidades de ensino à distância (modalidade síncrona e modalidade 

assíncrona). 

Este é o quadro síntese das respostas obtidas, que pretende ilustrar a perspectiva 

dos profissionais relativamente às diferenças entre as modalidades de formação síncronas 

e assíncrona. 

 

Questão 16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades? 

 

Q1 

Síncrona Assíncrona 

“Possibilidade de esclarecimento de dúvidas.” 

Q2 Não Respondeu 

Q3 A possibilidade de esclarecimento por uma pessoa responsável 

Q4 “A grande diferença consiste no 

tempo real que o momento síncrono 

exige.” 

“A assíncrona, como o nome indica 

pode ser feita no tempo que o 

estudante pretender.” 

Q5 “Síncrona: esclarecimento de 

dúvidas de forma imediata, melhor 

relacionamento entre e-formador e 

e-formando.” 

 

“Assíncrona: as dúvidas respeitam a 

um prazo de resposta estabelecido 

pela entidade e/ou e-formador, não 

carece de limite de tempo para obter 

resposta.” 
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Q6 “As principais diferenças são os níveis de interação que o formando tem com 

o formador e a entidade formadora, assim como os níveis de motivação, em 

que na modalidade síncrona tem demonstrado melhores resultados.”  

Q7 “A proximidade com os formandos e a possibilidade de dar ao formando 

autonomia sobre o próprio cronograma do curso.” 

Q8 “O grau de Autonomia existente entre as duas técnicas.” 

Q9 “Os momentos síncronos são 

perfeitos para transmissão de 

conhecimento, teórico ou prático e 

permitem ao aluno tirar dúvidas ou 

colocar questões em tempo real.” 

“Já os momentos assíncronos 

possibilitam o trabalho autónomo, 

seja de exploração, elaboração ou 

reflexão.” 

 

Q10 Nas síncronas há a presença do 

formador e esclarecimento de 

dúvidas em tempo real e útil.” 

“Nas sessões assíncronas há a 

flexibilidade de horário, como 

principal vantagem.” 

Q11 “Vejo as sessões síncronas como 

promotoras de comunicação.” 

“e assíncronas promotoras de 

autonomia.” 

Q12 “Síncronas-respostas mais 

imediatas, mas pode ser mais 

confuso. “ 

“Assíncronas-tempo de resposta mais 

demorado, permite trabalhos mais 

estruturados.” 

Q13 “Nas sessões assíncronas, os 

participantes não se conectam ao 

mesmo tempo, promovendo a 

autonomia dos formandos de gerir a 

sua aprendizagem e também do seu 

tempo.” 

“As sessões síncronas necessitam da 

participação do formando-formador 

em simultâneo promovendo maior 

interatividade e resposta em tempo 

real.”  

Q14 “As síncronas, têm muitas vezes 

problemas técnicos de conexão e não 

“As assíncronas têm maior qualidade 

técnica (podem ser preparadas antes, 
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são tão ricas do ponto de vista da 

motivação do estuante.”  

podem usar a tecnologia de uma forma 

mais apelativa para o estudante).” 

Q15 “Na aprendizagem com sessões 

síncronas é possível uma 

comunicação imediata e existe 

possibilidade de minimizar a 

presença física dos intervenientes.” 

“Na aprendizagem com sessões 

assíncronas, a comunicação tende a 

perder-se o que implica menos 

envolvimento do que com sessões 

síncronas. “ 

 

 

 

4.3. Análise da entrevista semiestruturada 

 

 

Desde há muitas décadas que a entrevista tem sido utilizada como ferramenta e 

metodologia de pesquisa. Trata-se de um método tradicional e deveras relevante, visto 

que é um processo de comunicacional que permite ao entrevistador a análise de critérios 

subjetivos e a obtenção de respostas mais objetivas. Tem como principal vantagem "a 

possibilidade de se obterem informações detalhadas sobre valores, experiências, 

sentimentos, motivações, ideias, posições e comportamentos, entre outras características 

dos entrevistados" (Sousa, 2006, p.378).    

A entrevista foi realizada à distância, com o intuito de aferir qual o papel desta 

profissional enquanto tutora/e-formadora/mediadora de processos de EaD. Foram 

utilizadas as mesmas questões que estavam esplanadas no inquérito, de forma a 

complementar e compreender mais profundamente as dificuldades destes profissionais, 

foi utilizada a plataforma Zoom, sendo a entrevistada informada sobre o objetivo da 

entrevista e que toda a informação fornecida seria anónima e confidencial sendo apenas 

os resultados globais de investigação serão tornados públicos. Depois de obtido o 

consentimento foi realizada a entrevista e que teve a duração aproximada de 30 minutos. 

A entrevistada tem 36 anos, reside no distrito do Porto, é licenciada e Mestre em 

Ciências da Educação. No momento desempenha funções como Coordenadora 

Pedagógica e como formadora, tanto no formato presencial como no ensino à distância. 

Além da licenciatura e do mestrado, também tem o curso de e-formadores e o curso de 

Moodle, bem como uma vasta formação na vertente de administrador e de 
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acompanhamento e de atividades relacionadas com a plataforma Moodle. Tirou uma pós-

graduação em gestão e coordenação de formação.  

No que concerne à experiência profissional, a entrevistada referiu que já trabalha 

como profissional de EaD entre 5 a 6 anos, onde já trabalhou com variadas plataformas, 

tais como, MOOC, Big Blue Button, Hangout, Eureka e Moodle.A entrevistada considera 

que algumas das plataformas referidas anteriormente são mais adequadas e intuitivas 

quando utilizadas nos cursos de ensino à distância, tais como, Moodle e Big Blue Button.  

Quando questionada sobre se o ensino à distância poderá ser uma estratégia eficaz 

para a aprendizagem, a entrevistada referiu que o ensino a distância está a ser mais 

utilizado hoje em dia, quer por entidades de formação ou estabelecimentos de ensino. No 

entanto realça que a eficácia depende mais do e-formador ou e-professor, visto que neste 

tipo de formação tem que se criar formas dinâmicas de forma a fomentar a participação 

dos formandos ou alunos. 

A entrevistada é da opinião que a formação pode ser eficaz em formato de B-

Learning, desde que se utilize ferramentas necessárias para que o formando tenha o 

mesmo ritmo e intuito de aprendizagem, tal como em formato presencial. 

Como vantagens/aspetos positivos do EaD referiu a economia, o conforto de poder 

realizar as aulas sem sair de casa, facilidade de acesso aos conteúdos e organização do 

tempo de estudo de acordo com a disponibilidade horária. 

Como principal desvantagem do EaD referiu a componente humana, isto é, o 

contacto humano. Reforçando que nos cursos EaD devem contemplar sessões síncronas, 

de forma a colmatar esta desvantagem. Também referiu como dificuldades a falta de 

internet ou de eletricidade. 

A entrevistada considera o B-Learning o “melhor de dois mundos”, no entanto, 

considera o E-Learning sempre a melhor opção, realçando que depende essencialmente 

do conteúdo da formação. 

Quando questionada sobre qual das modalidades e aprendizagem síncrona, 

assíncrona ou presencial, considerava mais eficaz, deu primazia à presencial, no entanto, 

considera que a conjunção das três modalidades seria o ideal. 

No seu dia-a-dia profissional como tutora orienta formandos, formadores quanto 

aos prazos das atividades nas plataformas, verificar se os formadores estão a acompanhar 

os formandos e auxiliar na motivação e assiduidade deles juntamente com o formador. 

Como formadora refere como principais atividades, verificar se os formandos estão a 

realizar todas as atividades propostas. 
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Quando questionada sobre qual é a importância aqui da realização de formação 

específica para exercer ou se tornar aqui um profissional de ensino à distância, a 

entrevistada considera que o facto de os formadores terem o Certificado de Competências 

Pedagógicas (CCP), não quer dizer que tenham competências para dar formação à 

distância e que a experiência em EaD é fundamental. A entrevistada refere como principal 

desafio no EaD a mudança de mentalidades dos formandos, vistos que muitos deles 

consideram um curso à distância é menos exigente que um presencial. 

Por último, a entrevistada refere que o actual estado de emergência devido ao 

Covid 19, teve um grande impacto no EaD, visto cada vez há mais plataformas e/ou 

ferramentas que potenciam a aprendizagem sem termos de sair de casa. Aliás considera 

que o EaD terá cada vez mais um papel fulcral na aprendizagem dos portugueses, visto 

que estes cada vez mais vão ter acesso a plataformas e aprender sem ter que sair de casa 

 

 

4.4. Análise da visão dos Profissionais em tempos de COVID19  

 

 Foram notórios os impactos e a importância que o ensino a distância teve no estado 

de emergência que atravessamos devido à pandemia do Covid-19. Tendo sido esta 

investigação desde o início do mestrado pensada na importância do EaD, e tendo sido os 

questionários de investigação realizados entre final do mês do março e abril, ou seja, este 

mês em que decorreu a investigação, já podemos vivenciar um estado de emergência em 

que a população esteve em isolamento social.  

 Como refere a Wikipédia, quando pesquisamos pelo impacto da pandemia ela é 

descrita como “um obstáculo à aprendizagem contínua é a falta de acesso à tecnologia ou 

o acesso rápido e confiável à Internet que afeta principalmente estudantes em áreas rurais 

e famílias desfavorecidas. Em resposta ao encerramento de escolas causado pela COVID-

19, a UNESCO recomenda o uso de programas de ensino a distância e aplicativos e 

plataformas educacionais abertas que escolas e professores podem usar para alcançar os 

alunos remotamente e limitar a interrupção da educação.” 

O Diário de Notícias (13 de outubro de 2020), através de Maria João Caetano 

referiu que “a covid-19 deixou um em cada oito jovens (13%) sem qualquer acesso a 

aulas, ensino ou formação; uma situação particularmente grave entre os jovens com mais 

baixo rendimento, o que não só mostra bem o gap digital que existe entre as várias regiões 
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do globo como, dizem os especialistas, deve manter os governos em alerta: Existe um 

risco acrescido de abandono escolar ou de redução das oportunidades para 

desenvolvimento dos jovens, especialmente nos países com mais baixo rendimento e para 

as mulheres - muitos dos jovens podem não conseguir prosseguir os seus estudos devido 

à redução do rendimento familiar e à necessidade de encontrar um trabalho para se 

sustentarem." 

Tal como afirma a notícia referida, também os nossos inquiridos partilham desta 

opinião que estão explanadas nos questionários, nomeadamente o Q2 e Q15 quando 

referem: 

Q15: “(…) Na fase que atravessamos, esta é sem dúvida uma mais valia. O que 

acaba por acontecer: mais pessoas a usar, mais necessidade de evoluir as plataformas 

e meios utilizados e acredito que passe a ser uma ferramenta a introduzir no registo 

presencial quando tudo voltar ao normal.”  

Q2: “Penso que terá um impacto super importante é profundo, nomeadamente  

no meio escolar ... até aqui toda a gente sabia que existia uma coisa que era o moodle 

mas não estavam muito interessados em aprender. Ao nível de políticas espero que 

seja agora que está temática seja regulamentado concretamente!”  

Ainda sobre a notícia quando se refere que: “Mesmo quando as instituições 

conseguiram fazer a transição para o ensino online, os professores, os formadores e os 

alunos podem não ter tido a capacidade de "garantir a continuidade da aprendizagem". 

Entre os fatores que dificultam a eficácia do ensino online incluem-se: baixos níveis de 

acesso à internet; falhas nas competências digitais; incapacidade para ensinar e aprender 

remotamente; falta de equipamentos de TI em casa; falta de espaço; falta de materiais 

prontos para ensino à distância; e ausência de trabalho em grupo e contacto social - ambos 

componentes-chave do processo de aprendizagem.” 

Assim como a entrevistada refere na análise da entrevista semiestruturada 

realizada, que o actual estado de emergência devido ao Covid 19, “teve um grande 

impacto no EaD, visto cada vez há mais plataformas e/ou ferramentas que potenciam a 

aprendizagem sem termos de sair de casa. Aliás considera que o EaD terá cada vez mais 

um papel fulcral na aprendizagem dos portugueses, visto que estes cada vez mais vão ter 

acesso a plataformas e aprender sem ter que sair de casa.” 

No decorrer da investigação os inquiridos quando questionados sobre quais os 

impactos que a Covid-19 iria ter no EaD, o Q4, por exemplo referiu que: “O EaD é uma 

excelente forma para situações como esta, mas não dá forma como foi realizada, nem 
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como está a ser imposta aos professores e alunos sem qualquer tipo de preparação. Isso 

vê-se pelo nível de trabalho exigido aos alunos, a forma quem os professores realizam as 

suas aulas, em que a mudança é só de uma sala de aula para uma sala em sua casa... em 

que passam 90 minutos a falar para o computador como se estivessem numa sala com 30 

alunos. E será que se pensou nos alunos que não têm computador ou internet? Considero 

a EaD como uma forma de ensino nestas circunstâncias muito adequado... mas neste 

momento não se vive um EaD mas uma imposição de ter que cumprir um horário.” 

Q5: “Um enorme aumento por parte da população portuguesa na procura deste 

tipo de ensino. Se até agora o factor tempo era sempre o indicado como o impedimento 

para a realização e formação, com a atual situação do país é a oportunidade para a 

realização de cursos a distância.” 

Tal como afirma Nóvoa a materialização da tridimensionalidade da formação só 

é possível pela “criação de redes de (auto)formação participada, que permitam 

compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo 

interativo e dinâmico.” (Nóvoa, 1991) 

É de salientar ainda acerca da noticia que “(… ) apesar de ter ensino à distância 

ser melhor do que não ter qualquer ensino, os especialistas afirmam que ainda há muito 

por fazer nesta área para que os resultados sejam satisfatórios - é preciso sobretudo 

melhorar todas as ferramentas e capacidades quer para ensinar quer para aprender online, 

mas também melhorar a orientação profissional para ajudar os jovens a planearem uma 

carreira em setores que estejam a precisar de mais trabalhadores, conclui o relatório.”  

Ainda tendo em conta a notícia referida sobre os impactos negativos na educação 

dos jovens, o Q11 referiu que o impacto seria “Sobretudo, a valorização. Algo que até 

agora era, de certa forma, alvo de preconceito tornou-se a chave para a continuação da 

formação e do ensino.” 

 Para uma melhor compreensão, citamos todas as respostas dadas por estes 

profissionais no questionário, que na sua unanimidade concluíram que a Pandemia Covid-

19 veio trazer impacto nos processos de ensino a distância evidenciando a sua 

importância, sendo que alguns ainda consideram que a mesma não esta a ser feita nos 

moldes em que se rege a estrutura de uma aprendizagem à distância. 
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Tabela 2 – Os impactos e desenvolvimentos da EaD em situação da Pandemia Covid 19. 

 

Esta tabela pretende mostrar a opinião dos inquiridos no que concerne aos 

impactos e desenvolvimentos que a pandemia Covid-19 poderá ter no ensino a distância.  

 

Questão 23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos 

e desenvolvimentos considera que poderá ter a EaD? 

Q1 “Total impacto porque acarreta 100% das possibilidades de pessoas fazerem 

formação neste momento de quarentena.” 

Q2 “Penso que terá um impacto super importante e profundo, nomeadamente no 

meio escolar ... até aqui toda a gente sabia que existia uma coisa que era o 

moodle mas não estavam muito interessados em aprender. Ao nível de 

políticas espero que seja agora que está temática seja regulamentado 

concretamente!” 

Q3 “Tem todo o impacto porque as pessoas aproveitam que estão em casa para se 

formar.” 

Q4 “O EaD é uma excelente forma para situações como esta, mas não dá forma 

como foi realizada, nem como está a ser imposta aos professores e alunos sem 

qualquer tipo de preparação. Isso vê-se pelo nível de trabalho exigido aos 

alunos, a forma quem os professores realizam as suas aulas, em que a mudança 

é só de uma sala de aula para uma sala em sua casa... em que passam 90 minutos 

a falar para o computador como se estivessem numa sala com 30 alunos. E será 

que se pensou nos alunos que não têm computador ou internet? Considero a 

EaD como uma forma de ensino nestas circunstâncias muito adequado..., mas 

neste momento não se vive um EaD mas uma imposição de ter que cumprir um 

horário.” 

Q5 “Um enorme aumento por parte da população portuguesa na procura deste 

tipo de ensino. Se até agora o factor tempo era sempre o indicado como o 

impedimento para a realização e formação, com a atual situação do país é a 

oportunidade para a realização de cursos a distância.” 
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Q6 “No atual contexto do estado de emergência, uma vez que estamos obrigados 

a permanecer em casa, com os centros de formação e escolas fechadas, mais 

do que nunca é pertinente a implementação da EaD, sob compromisso de 

ajudar os clientes a ultrapassar esta crise com a possibilidade de adquirirem 

novas competências mais adaptadas a este novo estilo de vida, assim como 

aumentarem as probabilidades de manterem ou encontrarem uma função 

profissional nova. Prevê-se que agora, mais que nunca, o impacto deste tipo 

de ensino seja essencial para a capacitação de pessoas.”  

Q7 “No atual contexto, ainda bem que temos a EaD. De outra forma, o impacto 

negativo na formação presencial seria devastador. E os recursos utilizados em 

EaD são agora utilizados para fazer face ao problema atual. Na minha 

opinião, o estado de emergência veio dar anos de avanço à utilidade da 

formação á distância, porque existe um reconhecimento da mais valia desta 

modalidade, que de outra forma levaríamos muito mais tempo a fazer 

entender.” 

Q8 “Positivos, vamos finalmente ter oportunidade de mostrar os reais benefícios da 

EaD.” 

Q9 “Tal como a "descoberta" do teletrabalho, penso que é o momento certo para a 

"descoberta"/expansão das mais valias do EaD.” 

Q10 “A EaD vai crescer e passar a estar presente na vida da maioria. este impacto 

vai impor a EaD como principal ferramenta de formação.” 

Q11 “Sobretudo, a valorização. Algo que até agora era, de certa forma, alvo de 

preconceito tornou-se a chave para a continuação da formação e do ensino.” 

Q12 “Nesta altura é sem qualquer dúvida uma mais valia.” 

Q13 “O aumento na procura por EAD é crescente sobretudo pela flexibilidade de 

horários, adaptando a formação à sua rotina profissional e pessoal. No 

momento em que vivemos, considero que a educação à distância vai ter uma 

procura ainda maior e irá decorrer com toda a normalidade pois permite uma 

especialização sem sair de casa. “ 
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Q14 “Pode ser uma oportunidade para melhorar e investir na inovação pedagógica 

e no sucesso da aprendizagem ou pode ser uma frustração para o docente, 

causando burnout.” 

Q15 “Para além da formação presencial e à distância, desempenho também 

funções de apoio pedagógico a crianças do 1º ao 3º ciclo e posso dizer que 

neste momento tenho todas as crianças a trabalhar neste registo de EaD. 

Algumas adoram, outras estão ainda em adaptação. Na fase que atravessamos, 

esta é sem dúvida uma mais valia. O que acaba por acontecer: mais pessoas a 

usar, mais necessidade de evoluir as plataformas e meios utilizados e acredito 

que passe a ser uma ferramenta a introduzir no registo presencial quando tudo 

voltar ao normal.” 
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Capítulo V: Considerações finais 
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5.1. Limitações do Estudo 

 

Reconheço que este trabalho não vem afirmar um pensamento único, mas sim 

compilar a experiência dos profissionais de EaD, as aspirações dos envolvidos neste 

processo, a sua associação com os referenciais teóricos em torno da educação de adultos, 

aprendizagem ao longo da vida, formação profissional e educação permanente, formal, 

não formal e informal.  

Os objetivos iniciais deste trabalho passavam por identificar as competências 

exigíveis ao E-Formador / E-Tutor em função dos sistemas em que intervém e reconhecer 

a evolução do perfil dos formadores e E-Formadores / E-Tutores devido às TIC. Tal como 

descrito no Capítulo 3, todo o processo de compreensão deste campo empírico, que se 

deu através dos questionários e da realização da entrevista semiestruturada, foi efectuado 

a fim de tentar perceber, com os profissionais de EaD, quais as suas percepções sobre este 

caminho formativo. A caracterização do público alvo foi relevante para este trabalho uma 

vez que queríamos perceber o seu perfil.  

Durante a apresentação dos resultados, disponíveis no Capítulo 4, com os 15 

questionários e a entrevista semiestruturada (via plataforma Zoom), foi possível 

caracterizar o perfil destes profissionais ativos no mercado de trabalho, maioritariamente 

do sexo feminino e predominantemente da faixa etária entre os 23 a 30 anos (tópico 4.1). 

No seguimento do inquérito realizado foi possível cumprir os diversos objetivos 

desta investigação. As considerações apresentadas pelos inquiridos foram de grande valia 

indo de encontro ao objetivo de recolher sugestões para o processo de EaD. 

Entre as possíveis considerações ganhará destaque a importância da formação de 

especialização destes profissionais, onde poderão ter a oportunidade de reverem seus 

conhecimentos, perceber quais são suas maiores necessidades a nível digital, didático e 

comunicacional, para que possam tirar mais partido das suas atividades, promovendo uma 

maior segurança e destreza para a realização destas mesmas tarefas.  

De um modo geral a presente investigação decorreu dentro dos prazos acordados. 

O trabalho procurou assumir relevância no cenário de formação de adultos presente no 

contexto português e abrir precedentes para que outros colegas se interessem por este 

tema que é atual, mas que se renova constantemente de acordo com as atualizações que 

possam surgir nos mais diversos níveis, sejam estes educacionais, políticos, tecnológicos 

e/ou humanos. 
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5.2. Sugestões para Estudos Futuros  

 

 

Entre as limitações encontradas na realização deste trabalho, a mais relevante está 

ligada com a mudança do campo empírico. O objeto de estudo procurou analisar o perfil 

dos profissionais de ensino a distância, pois estes encontram-se perto dos processos e 

longe das pessoas. 

Considero que toda e qualquer experiência serve para nos ensinar sobre 

determinadas situações. Neste trabalho são perceptíveis as dimensões que o EaD tomou 

até aos dias de hoje, e a forma como vai continuar a evoluir e progredir. Este vai ficando 

cada mais vincado nos processos de formação, sendo cada vez mais utilizado por toda a 

sociedade e pelas suas instituições, que lentamente vão “deixando cair” o estigma/ 

preconceito acerca desta modalidade. 

Espero que este trabalho tenha tido um contributo válido no sentido de uma 

melhor compreensão e aceitação do ensino a distância no contexto atual. 
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das Relações de Trabalho, Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação. 2017 

file:///C:/Users/mvnic/Dropbox/My%20PC%20(LAPTOP-

KUVPK3PC)/Downloads/i006639%20(2).pdf 

 

EUROSTAT (2006). PopulationStatistics. Documento consultado em: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EH-06-001/EN/KS-EH-06-

001-EN.PDF. 

 

-https://pt.wikipedia.org/wiki/Impactos_da_pandemia_de_COVID-

19_na_educa%C3%A7%C3%A3o - Retirado a 13 de outubro de 2020 

 

-https://www.dn.pt/mundo/covid-19-teve-impacto-negativo-na-educacao-de-70-dos-

jovens-12513822.html - Retirado a 13 de outubro de 2020 

file:///C:/Users/mvnic/Dropbox/My%20PC%20(LAPTOP-KUVPK3PC)/Downloads/i006639%20(2).pdf
file:///C:/Users/mvnic/Dropbox/My%20PC%20(LAPTOP-KUVPK3PC)/Downloads/i006639%20(2).pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EH-06-001/EN/KS-EH-06-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EH-06-001/EN/KS-EH-06-001-EN.PDF
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-https://www.linkedin.com/pulse/e-tutor-e-e-formador-quais-diferen%C3%A7as-

fernanda-campos/ - Fernanda Campos, Publicado em 18 de abril de 2020 - Retirado a 13 

de outubro de 2020 

 

https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/deans-corner/ramon-ocallaghan/detalhe/pos-

covid-19-sera-o-online-o-futuro-da-educacao 

Retirado a 13 de outubro de 2020. 
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A importância do papel do pro�ssional do ensino
a distância
No âmbito da Dissertação do Mestrado em Educação e Formação de Adultos da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, estou a realizar uma investigação 
de dissertação de mestrado, com o objetivo de conhecer a importância do papel do profissional 
do ensino a distância. O estudo encontra-se a ser orientado pelo Professor José Manuel Castro. 

Desta forma, convido-o a preencher o questionário para o efeito, sendo que o mesmo tem um 
tempo estimado de 10 minutos. 

Este questionário tem por objetivos:  
1) conhecer a importância do papel dos profissionais do ensino a distância; 
2) Avaliar a formação dos profissionais,assim como ferramentas de software, competências 
pedagógicas,  mediação, e o acompanhamento. 

Este questionário destina-se a todos os profissionais ligados à formação profissional que 
desenvolvam o ensino a distância e que por isso trabalham os processos de aprendizagem nas 
modalidades de e-learning e b-learning, com idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos.  

De acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), toda a informação 
fornecida será mantida anónima e confidencial. Apenas os resultados globais da investigação 
serão tornados públicos, em apresentações ou publicações de carácter científico, preservando 
sempre o anonimato dos participantes.  
A participação neste questionário é voluntária. Em qualquer momento pode desistir da sua 
participação e solicitar junto do investigador que a informação por si fornecida seja removida e 
eliminada deste estudo.  

Se pretender obter mais informações sobre o desenvolvimento da investigação poderá 
contactar através do email: nicolamefafpceup@gmail.com. 

Tendo conhecimento destes termos, gostaria de contar com a sua participação, respondendo a 
este questionário online. 

Pedimos ainda que o mesmo seja preenchido e submetido até dia 10 de Abril. Se conhecer 
alguém com  interesse particular em participar neste estudo poderá remeter o link do 
questionário para preenchimento. 

Desde já muito obrigada pela sua participação.

Marta Nicola 
Mestrado em Educação e Formação de Adultos 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 
E-mail: nicolamefafpceup@gmail.com 
*Obrigatório

mailto:nicolamefafpceup@gmail.com
mailto:nicolamefafpceup@gmail.com
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1.

2.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

3.

Marcar apenas uma oval.

23-30

30-35

35-40

40-45

4.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

5.

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)
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6.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

7.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

8.

9.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD

8. Experiência Profissional *
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10.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Síncrona

Assíncrona

Ambas

11.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

9. Experiência com a modalidade de EaD *

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos
para a finalidade em questão. *
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13.

14.

15.

16.

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica
utilizada? Justifique. *

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas?
Justifique. *
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17.

18.

19.

20.

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de
aprendizagem que considera mais eficaz?
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21.

22.

23.

24.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um
profissional de EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos
considera que poderá ter a EaD ? *
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

 Formulários
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Ciências da educação

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Formadora

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim pois são resposta a pessoas com dificuldades de horários, 

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Cria estratégias dinâmicas e promove estudo autónomo

Falta de contacto com pessoas 

Ambas

Possibilidade de esclarecimento de dúvidas

É necessário profissionalismo no acompanhamento dos formandos

Verificar testes realizados, verificar chat com colocação de dúvidas e atualização de conteudos

Síncrona e presencial

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?
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Atualização de conhecimentos, estratégias pedagógicas e instrumentos

B-learning

Dificuldade de utilização e manuseio de plataformas

Total impacto porque acarreta 100% das possibilidades de pessoas fazerem formação neste momento 
de quarentena

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Tecnologias na Educação 

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra: A terminar o curso de técnico superior de segurança no trabalho

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Não aplicável 

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim considero. A formação a distância permite o formando controlar a aprendizagem ao seu ritmo e 
permite também controlar aquilo que quer aprender. Pedagogicamente e se a formação for bem 
pensada e delineada existe aqui uma aprendizagem construtiva individual mas também coletiva na 
partilha de conhecimentos e experiências. 

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Aprender em qualquer lugar / aprendizagem ao próprio ritmo do formando 

A falta de contacto humano mesmo que existam ferramentas que permitem diminuir essa distância 

Ambas são importantes no prcocesso de aprendizagem. 

.

.

Conversão de cursos presenciais para elearning e acompanhamento e tutoria on-line 

Penso que todas as modalidades são importantes e devem ser complementares umas as outras 
dependendo dos diferentes contextos e situações. 

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?
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Muito muito importante. 

Depende do contexto e da situação. Considero as duas modalidade importantes. 

No mundo empresarial e na área em que trabalho a formação è uma coisa obrigatória. Portanto a 
formação elearning è olhada como vamos despachar isto... e ao nível da gestão empresarial o que 
interessa è a vantagem económica que isso traz para a empresa 

Penso que terá um impacto super importante é profundo, nomeadamente no meio escolar ... até aqui 
toda a gente sabia que existia uma coisa que era o moodle mas não estavam muito interessados em 
apeender. Ao nível de políticas espero que seja agora que está temática seja regulamentado 
concretamente!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Técnica de formação

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Coordenadora pedagógica

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim porque é adaptável às necessidades de cada um 

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Flexibilidade em termos de horários de de espaço, gestão própria de auto estudo, dinâmica para 
pesquisa aberta

Falta de presença de formador para explicitar os conteúdos, na falta de boa gestão de tempo podem os 
formandos não tirar proveito de todos os conteúdos

Ambas porque se complementam

A possibilidade de esclarecimento por uma pessoa responsável

É indispensável para a melhor gestão e acompanhamento possível de formandos e do seu percurso 
formativo

Acompanhamento de formandos, verificação de módulos realizados e em falta, verificação de 
avaliações e auto avaliações, verificação de pautas, confirmação de materiais pedagógicos na 
plataforma, organização de sessões síncronas, certificação final, processo de acompanhamento pós 
formação

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *
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Síncrona e presencial

Toda a importância porque dá o material de base ao profissional para se preparar para acompanhar 
este tipo de formação e formandos 

B-learning

A dificuldade de várias pessoas na adaptação a plataformas e tecnologias e dificuldade de 
cumprimento de timings

Tem todo o impacto porque as pessoas aproveitam que estão em casa para se formar 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nrloliveira@gmail.com

Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Doutoramento em educação 

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Formador, Coordenador de um núcleo de eLearning, Project Manager - Departament of Educational 
Technology

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra: Blackboard, Adobe conect, entre muitas outras

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim, desde que os profissionais estejam adequados a uma pedagogia do ensino a distância. É 
importante que a estratégia assente na pedagogia em vez de se centrar nas ferramentas.

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Existem várias vantagens, mas saliento três: a aprendizagem ao ritmo do aluno, não exigir deslocações, 
uma aprendizagem centrada no aluno,

O único aspecto negativo que saliento é: a falta de preparação do estudante para o grau de exigência 
deste nível de ensino.

No contexto de um ensino a distância é importante existirem ambas as sessões (síncronas e 
assíncronas). Isto se estivermos a falar de um ensino totalmente a distância. Pois no contexto blended 
faz sentido as sessões presenciais,  mas também poderá existir sessões síncronas.

A grande diferença consiste no tempo real que o momento síncrono exige. A assíncrona, como o nome 
indica pode ser feita no tempo que o estudante pretender.

Como um papel bastante importante e muito desafiante. 

Elaboração de cursos, acompanhamento de cursos, elaboração de conteúdos online para cursos, 
gestão dos conteúdos.

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *
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Todas as modalidades são eficazes. O importante é a metodologia utilizada em cada modalidade.

 A importância da formação é total. Sem formação específica pode-se cometer muitos erros. 

Como respondi na questão 19, todas as modalidades são vantajosas, tudo depende da necessidade e a 
forma como o curso é construído, para uma modalidade (b/eLearning) ser a mais adequada.

O maior desafio é fazer perceber que é importante a formação neste contexto para iniciar processos de 
formação em ensino a distância.

O EaD é uma excelente forma para situações como esta, mas não dá forma como foi realizada, nem 
como está a ser imposta aos professores e alunos sem qualquer tipo de preparação. Isso vê-se pelo 
nível de trabalho exigido aos alunos, a forma quem os professores realizam as suas aulas, em que a 
mudança é só de uma sala de aula para uma sala em sua casa... em que passam 90 minutos a falar 
para o computador como se estivessem numa sala com 30 alunos. E será que se pensou nos alunos 
que não têm computador ou internet?  
Considero a EaD como uma forma de ensino nestas circunstâncias muito adequado... mas neste 
momento não se vive um EaD mas uma imposição de ter que cumprir um horário.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


23/08/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Ciências da Educação

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

e-Formador, e-tutor, coordenadora pedagógica de cursos à distancia

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sem qualquer dúvida que o ensino a distância é eficaz na aprendizagem de qualquer área de formação, 
basta que cada e-formador se adapte a este tipo de ensino. 

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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O ritmo de aprendizagem de cada e-formando; a disponibilidade em termos de carga horária e redução 
de deslocações físicas; atualização rápida de conteúdos programáticos; utilização de vários 
dispositivos para aceder a uma plataforma

Ausência ou pouco contacto físico com os intervenientes do processo formativo; a obrigatoriedade de 
utilização de internet

Ambas. Por forma a diversificar os métodos de aprendizagem é conveniente que o e-formando tenha 
acesso a vários tipos de comunicação na plataforma. 

Síncrona: esclarecimento de dúvidas de forma imediata, melhor relacionamento entre e-formador e e-
formando.  
 
Assíncrona: as dúvidas respeitam a um prazo de resposta estabelecido pela entidade e/ou e-formador, 
não carece de limite de tempo para obter resposta

Bastante positivo e eficaz para que a aprendizagem e acompanhamento de e-formados ocorra da 
melhor forma. 

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *
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e-formadora: abertura de módulos, esclarecimento de dúvidas sobre os módulos, lançamento de notas, 
realização de atividades síncronas e assíncronas 
 
e-tutora: acompanhamento em termos de acesso dos e-formados e e-formadores à plataforma, 
esclarecimentos de dúvidas sobre o curso, deteção de problemas técnicos para encaminhamento à 
pessoa responsável. 

Com esta questão entendo que o presencial seja a modalidade b-learning, que conjuga parte presencial 
e a distância. Sem sombra de dúvidas que a parte presencial é mais eficaz em termos de aprendizagem, 
não só porque o contacto visual existe como a comunicação é mais eficaz.

é extremamente importante para que o profissional saiba como comunicar através de uma plataforma 
com os e-formandos e qual o melhor método em termos de aprendizagem a distância.

B-learning

Desafio: mudança de mentalidades em termos de que o EaD não é considerado mais fácil do que a 
formação totalmente presencial e, assim existir uma descredibilização desta forma de ensino.

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *
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Um enorme aumento por parte da população portuguesa na procura deste tipo de ensino. Se até agora 
o factor tempo era sempre o indicado como o impedimento para a realização e formação, com a atual 
situação do pais é a oportunidade para a realização de cursos a distancia. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Engenharia Informática

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Implementação e suporte de sistemas de EaD

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra: Microsoft Teams e Skype

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *
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Sim. Uma vez que vivemos num mundo cada vez mais global e com diferentes competências 
espalhadas pelo mundo, a EaD toma um papel cada vez mais relevante onde um simples acesso à 
internet nos faz ter acesso a formadores que se encontram do outro lado do mundo e a novas 
competências que tardariam a chegar presencialmente, podendo também ser relevante que a EaD tem 
um custo normalmente mais baixo, ficando acessível a muito mais pessoas. 

Acesso em qualquer lugar do mundo, permite uma melhor gestão de horários por parte de todos os 
envolvidos e tem menos custos associados que a modalidade presencial.

A personalização da formação de acordo com as necessidades e expectativas de cada formando/grupo 
de formandos torna-se mais difícil de fazer devido ao menor contacto que existe entre a entidade 
formadora, formador e formando. Assim como a auto motivação e dedicação do formando tem que ser 
muito maior para conseguir levar a formação até ao final.

Ambas. As sessões assíncronas são essenciais para que a EaD se torne mais fácil de ajustar aos 
horários que os formandos têm disponível, favorecendo as atividades práticas e teóricas no fator de 
disponibilidade para aprender, enquanto que as sessões síncronas são essenciais para a interação do 
grupo de formandos com o formador e para o esclarecimento de dúvidas individuais de cada formando.

As principais diferenças são os níveis de interação que o formando tem com o formador e a entidade 
formadora, assim como os níveis de motivação, em que na modalidade síncrona tem demonstrado 
melhores resultados.

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *
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Suporte à plataforma, acesso de formandos e formadores, apoio nas métricas de visualização, acesso e 
avaliação dos formandos, apoio nas boas práticas dos formadores e da equipa de coordenação.

Implementação técnica de moodle, suporte e manutenção de plataformas e pesquisa de novas 
tendências para desenvolvimento de cursos online.

Presencial.

Na minha opinião, a realização de formação especifica é essencial, uma vez que a maioria dos cursos 
para formadores e coordenadores têm uma componente tecnológica muito limitada e desatualizada da 
realidade atual. Sem esta formação, os formadores, gestores e coordenados poderão ter muita 
dificuldade em perceber as ferramentas e abordagens a utilizar na EaD, assim como em tornarem-se 
úteis no caso de dificuldades no acesso das plataformas utilizadas por parte dos formadores e 
formandos.

B-Learning devido à componente presencial que considero que motiva mais os formandos e torna a 
formação mais individualizada.

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.
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Problemas de conexão, infoexclusão ainda muito presente em Portugal, falta de infraestruturas 
necessárias em algumas localidades do país e o baixo investimento por parte dos centros de formação 
de soluções realmente robustas para o efeito.

No atual contexto do estado de emergência, uma vez que estamos obrigados a permanecer em casa, 
com os centros de formação e escolas fechadas, mais do que nunca é pertinente a implementação da 
EaD, sob compromisso de ajudar os clientes a ultrapassar esta crise com a possibilidade de adquirirem 
novas competências mais adaptadas a este novo estilo de vida, assim como aumentarem as 
probabilidades de manterem ou encontrarem uma função profissional nova. Prevê-se que agora, mais 
que nunca, o impacto deste tipo de ensino seja essencial para a capacitação de pessoas. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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susanapratasuni@gmail.com

Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *



31/03/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit#response=ACYDBNhZKoy-23krroJYEarAlDQ1… 3/7

Recursos Humanos

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Gestora de Formação/ Coordenadora pedagógica 

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim é uma estratégia eficaz. Contudo, em algumas áreas de formação, ainda não substitui a prática 
presencial. E por isso alguns cursos carecem de qualidade técnico/prática se se basearem unicamente 
no formato à distância.

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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A comodidade, e a possibilidade da multiculturalidade no mesmo grupo, que no formato presencial não 
poderia existir devido á distancia.

Alguns cursos carecem de qualidade técnico/prática se se basearem unicamente no formato à 
distância.

Sempre, ambas.

A proximidade com os formandos e a possibilidade de dar ao formando autonomia sobre o próprio 
cronograma do curso. 

Fundamental para o percurso formativo de cada formando.

Acompanhamento de todo o percurso formativo

Depende se estamos a falar de formação à distância, sem duvida a sessão síncrona, que como já referi 
não substitui o presencial

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?
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É fundamental ter formação na área. Formação nos recursos pedagógicos a utilizar em formação á 
distância. A situação que vivemos atualmente veio mostrar-nos que os formadores que sempre deram 
apenas formação presencial, levam mais tempo a adaptar os seus conteúdos ao formato á distância.

Depende muito do curso, mas o B-learning devido à componente presencial

Mostrar aos formandos  que a formação à distância também é pedagógica. Mostrar aos formandos a 
mais valia em relação ao presencial. Depois, dependerá de caso a caso.

No atual contexto, ainda bem que temos a EaD. De outra forma, o impacto negativo na formação 
presencial seria devastador. E os recursos utilizados em EaD sao agora utilizados para fazer face ao 
problema atual. Na minha opinião, o estado de emergência veio dar anos de avanço à utilidade da 
formação á distância, porque existe um reconhecimento da mais valia desta modalidade, que de outra 
forma levaríamos muito mais tempo a fazer entender.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Comunicação

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

 Gestão e coordenação da formação

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim. Visto dar a oportunidade de dinamizar, de uma forma transversal, do o processo de 
educação/formação do aluno/formando.

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Flexibilidade; 
Autonomia; 
Otimização do tempo em deslocações.

Barreira/dificuldade para aqueles que têm acesso as tic, no domínio das tecnologias; 

ambas. visto serem duas técnicas voltadas para dinamizar e transportar o aluno/formando para 
diferentes contextos.

O grau de Autonomia existente entre as duas técnicas.

Fundamental. O profissional acaba por ser o elemento responsável pelo sucesso  de todo o processo de 
aprendizagem. Terá de ter a capacidade de antecipar e encontrar estratégias para captar e despertar o 
interesse do aluno/formando. Utilizado por sua vez, todas as técnicas necessárias.

.

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *
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Todas, o sucesso da aprendizagem depende do planeamento 360 de todo o processo educacional 

Fundamental, a formação ajuda o profissional a saber os instrumentos/técnicas que podera utilizar, 
como utilizar, através de quais meios e em quais momentos.

B-learning. 

Conscienctização da população em relação as vantagens da ead.

Positivos, vamos finalmente ter oportunidade de mostrar os reais benificios da ead

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Tecnologias educativas

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra: Formadores e Administradores Moodle

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Instructional Designer

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim, seja como complemento para alunos em idade escolar seja como alternativa de formação para 
adultos 

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Sem necessidade de deslocação ou custos adicionais, aprendizagem a um ritmo próprio e de acordo 
com as características de cada um

Falta de interação presencial entre professor e aluno e entre os próprios alunos

Ambas têm as suas vantagens e desvantagens e momentos adequados para a sua utilização 

Os momentos síncronos são perfeitos para transmissão de conhecimento, teórico ou prático e 
permitem ao aluno tirar dúvidas ou colocar questões em tempo real. Já os momentos assíncronos 
possibilitam o trabalho autónomo, seja de exploração, elaboração ou reflexão 

Como facilitador de aprendizagens, dando apoio ao professor ou ao aluno seja em termos pedagógicos 
ou técnicos ou como criador de experiências educativas mais ricas e interativas

Tutoria e apoio à formadores e formandos, criação de e-conteudos (desde o storyboard à narração dos 
conteúdos), disponibilização de conteudos na plataforma e participação ativa na melhoria de todo o 
processo de aprendizagem 

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *
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Como em tudo na vida não sou de extremismos, por isso penso que cada modalidade tem as suas 
vantagens e desvantagens e momentos específicos para serem implementadas, potenciando o melhor 
de cada uma e em última instância, uma aprendizagem mais rica, diversificada e que responda às 
necessidades de cada aluno

É importante na medida em que permite ao profissional vivenciar a realidade em que irão atuar, 
realidade essa muito diferente do ensino tradicional a que estamos habituados, mesmo em ensino 
superior 

Ambas têm vantagens e desvantagens. Se bem que o b-learning apresenta o "melhor dos dois mundos", 
em contexto de formação de adultos nem sempre é praticável, pelo que o e-learning é nessas 
circunstâncias a melhor opção 

A multiplicidade de canais, recursos online e conteúdos, o que dificulta a seleção e (re)utilização dos 
melhores ou mais adequados 

Tal como a "descoberta" do teletrabalho, penso que é o momento certo para a "descoberta"/expansão 
das mais valias do EaD

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Psicologia Clínica

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

formadora e coordenadora

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

SIM

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO E DE ESTUDO AUTÓNOMO

A NÃO EXISTÈNCIA DE RELAÇÃO GRUPAL PRESENCIAL

COM SÍNCRONAS

NAS SESSÕES ASSÍNCRONAS HÁ A FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO, COMO PRINCIPAL VANTAGEM; NAS 
SÍNCRONAS HÁ A PRESENÇA DO FORMADOR E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM TEMPO REAL E 
ÚTIL

DESAFIANTE MAS RECOMPENSADOR

CONSTANTE VERIFICAÇÃO DA PLATAFORMA, FÓRUNS, EMAILS PARA DAR RESPOSTA O MAIS BREVE 
POSSÍVEL ÀS SOLICITAÇÕES QUE VÃO SURGINDO

TODAS TÊM O SEU CONTRIBUTO E NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?
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EXTREMAMENTE IMPORTANTE, CONSIDERO QUE DEVIA SER OBRIGATÓRIO

AMBAS, VAI DEPENDER DO CONTEXTO E OBJETIVO PEDAGÓGICO

SUPERAR AS EXPETATIVAS DOS FORMANDOS

A EaD VAI CRESECER E PASSAR A ESTAR PRESENTE NA VIDA DA MAIORIA. ESTE IMPACTO VAI IMPOR 
A EaD COMO PRINCIPAL FERRAMENTA DE FORMAÇÃO

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Joana.pinheiro93@gmail.com

Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Ciências da Educação 

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Técnica de Formação 

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD



08/04/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit#response=ACYDBNgmnn17zTzaZXlUNxOEMpr… 4/7

Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra: adobe connect

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim e a conjuntura atual demonstra precisamente isso. 

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Comodidade, flexibilidade e a possibilidade de todos/as, independentemente da área geográfica, 
poderem ter acesso a ofertas formativas 

A falta de contacto presencial e o facto de estarmos dependentes da qualidade do equipamento e da 
própria rede (tanto nossa como do próprio formador - as condições deste têm grande impacto na 
sessão)

Um equilíbrio de ambas. Considero que as sessões síncronas são imprescindíveis para a aprendizagem 
(que passa muito pela comunicação com outros/as) mas o tempo para estudo e aprofundamento dos 
materiais pedagógicas é igualmente importante.

Vejo as sessões síncronas como promotoras de comunicação e assíncronas promotoras de autonomia 

Garantir a qualidade dos “bastidores” da formação, por exemplo, o atendimento, o esclarecimento de 
dúvidas, a qualidade dos materiais pedagógicos bem como, as condições da sessão.

Contacto com professores e alunos/as, esclarecimento de dúvidas, supervisão de materiais 
pedagógicos, atividades, testes...

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *
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Tal como já referido anteriormente, um equilíbrio adequado entre as duas

Toda a importância, principalmente, para a obtenção de conhecimento dos métodos mais adequados 
para o decorrer, com qualidade, das sessões 

Ambas

A meu ver, a formação presencial é mais valorizada do que a formação à distância. 

Sobretudo, a valorização. Algo que até agora era, de certa forma, alvo de preconceito tornou-se a chave 
para a continuação da formação e do ensino

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


08/04/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit#response=ACYDBNhyeOyTYzJ6srW35n5IG7q… 2/7

Lspovoa@gmai.com

Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Ciencias da educacao/recursos humanos

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Coordenador

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra: Formare

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Sim. Permite gerir tempos e ritmos de aprendizagem

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Gestão de tempo, flexibilidade

Isolamento, diculdades técnicas

Ambas, em conjunto tornam -se mais eficazes, complementam-se

Síncronas-respostas mais imediatas, mas pode ser mais confuso. Assíncronas-tempo de resposta mais 
demorado, permite trabalhos mais estruturados

Facilitador

Acompanhamento, orientador

Quando bem trabalhadas e utilizadas todas podem ser igualmente eficazes

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?
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Muito importante para se perceber funcionamento, conhecer estratégias,...

Quando bem trabalhadas e utilizadas todas podem ser igualmente vantajosas

Enquadrar as inúmeras possibilidades tecnológicas

Nestavaltura é bsem qualquer duvida uma mais valia

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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A importância do papel do pro�ssional do ensino a
distância
No âmbito da Dissertação do Mestrado em Educação e Formação de Adultos da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, estou a realizar uma investigação de 
dissertação de mestrado, com o objetivo de conhecer a importância do papel do profissional do ensino 
a distância. O estudo encontra-se a ser orientado pelo Professor José Manuel Castro.

Desta forma, convido-o a preencher o questionário para o efeito, sendo que o mesmo tem um tempo 
estimado de 10 minutos.

Este questionário tem por objetivos: 
1) conhecer a importância do papel dos profissionais do ensino a distância;
2) Avaliar a formação dos profissionais,assim como ferramentas de software, competências 
pedagógicas,  mediação, e o acompanhamento.

Este questionário destina-se a todos os profissionais ligados à formação profissional que desenvolvam 
o ensino a distância e que por isso trabalham os processos de aprendizagem nas modalidades de e-
learning e b-learning, com idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos. 

De acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), toda a informação fornecida 
será mantida anónima e confidencial. Apenas os resultados globais da investigação serão tornados 
públicos, em apresentações ou publicações de carácter científico, preservando sempre o anonimato 
dos participantes. 
A participação neste questionário é voluntária. Em qualquer momento pode desistir da sua participação 
e solicitar junto do investigador que a informação por si fornecida seja removida e eliminada deste 
estudo. 

Se pretender obter mais informações sobre o desenvolvimento da investigação poderá contactar 
através do email: nicolamefafpceup@gmail.com.

Tendo conhecimento destes termos, gostaria de contar com a sua participação, respondendo a este 
questionário online.

Pedimos ainda que o mesmo seja preenchido e submetido até dia 10 de Abril. Se conhecer alguém com  
interesse particular em participar neste estudo poderá remeter o link do questionário para 
preenchimento.

Desde já muito obrigada pela sua participação.

Marta Nicola
Mestrado em Educação e Formação de Adultos
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
E-mail: nicolamefafpceup@gmail.com

mailto:nicolamefafpceup@gmail.com
mailto:nicolamefafpceup@gmail.com
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *



10/08/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit#response=ACYDBNgohDqTZ6VL1kqo-zVPy9G… 3/8

Ciências da educação 

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Coordenadora pedagógica 

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Claro que sim, desde que seja adaptada e  personalizada às necessidades de cada formando.Os cursos 
à distância é uma realidade cada vez mais vincada que  permite ultrapassar limites de espaço e de 
tempo.

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *



10/08/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit#response=ACYDBNgohDqTZ6VL1kqo-zVPy9G… 6/8

As grandes vantagens da formação à distância é sem dúvida que cada formandos ando é independente 
na gestão do seu curso uma vez que gere o seu horário, o seu próprio autoestudo em função da sua 
disponibilidade e respeitando o seu ritmo de aprendizagem. 
Em qualquer hora e em qualquer parte do Mundo.

 
Por vezes na formação a distância os formandos salientam que  existe falta de acompanhamento por 
parte do tutor/ formador pois não têm respostas imediatas , é preciso ter estratégias para que o 
formando não se sinta desmotivado pelo tempo de espera. 

 
Ambas.  As sessões síncronas permitem uma maior proximidade entre formando-formador, existe 
respostas imediatas e interações a tempo real, transmitindo confiança e acompanhamento ao 
formando.

 
As sessões síncronas necessitam da participação do formando-formador em simultâneo  promovendo 
maior interatividade e resposta em tempo real. O contrário acontece nas sessões assíncronas, em que 
os participantes não se conectam ao mesmo tempo , promovendo a autonomia dos formandos de gerir 
a sua aprendizagem e também do seu tempo.

 uma grande responsabilidade. Enquanto coordenadora pedagógica tento acompanhar os meus 
formandos com a maior precisão e cuidado. É importante conhecer as necessidade e interesses de 
cada um e dar respostas acertadas e coesas. Acompanhar os formandos na formação a distância é 
muito mais do que verificar se estão a frequentar a plataforma e a realizar as atividades previstas. 
Trabalho todos os dias com o sentimento de que estou a contribuir para um futuro melhor para cada 
dos formando que acompanho. 

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *
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As minhas tarefas no meu dia a dia é realizar sessões de ambientação onde no fundo contacto @ 
formand@ telefonicamente e exploro a plataforma Moodle e todas as suas funcionalidades e  explico 
também como é que o curso está estruturado. Acompanho também os formandos na plataforma, 
respondo as questões que me  vão fazendo, vou verificando em que momento do curso é que estão, se 
tem realizado as atividades, se estão a aceder a plataforma com regularidade ( caso não estejam, 
ausente há cerca de 1 mês, entro em contacto para perceber se está tudo bem e qual o interesse do 
formando em continuar o curso), contacto com os formadores para ter feedback de cada formando, 
emito notas de honorários ao formadores, entrevisto futuros formadores, crio toda ação desde o 
cronograma os materiais de apoio, contratação de formadores para acompanhar o formando na 
componente teórica ou prática do curso, crio a disciplina na plataforma moodle, etc.

Depende do formando e das suas necessidade e dificuldades. O formando precisa de se sentir 
acompanhado e a formação em e-learning por vezes tem esse desafio. A formação à distância não veio 
substituir a formação presencial mas sim completando-a uma vez que permite a aquisição de 
conhecimento a pessoas que por alguma razão não consegue realizar presencialmente. 

É importante a realização de formação para fazer tutoria, até porque o tutor é uma figura determinante 
ao longo de todo o processo formativo. Um formador presencial pode não ser um formador em BL ou 
EL e portanto é necessário que se adapte os conhecimentos, as metodologias e estratégias aos 
formandos desta modalidade. Atualmente a importância está na qualidade do conteúdo e como ele é 
transmitido portanto o tutor deve fomentar o interesse do aluno e facilitar a compreensão do conteúdo.  

 
Na minha opinião, a formação em b-learning, pois os formandos poderão por em prática o 
conhecimento adquirido ao longo da componente e-learning do curso.

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.



10/08/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit#response=ACYDBNgohDqTZ6VL1kqo-zVPy9G… 8/8

Um dos maiores desafios que encontro diariamente  e vou criando estratégias as para os minimizar, é a 
dificuldade de alguns formandos  em mexer com computadores e/ou qualquer ferramenta tecnológica. 
Tenho muitos formandos com idades +55 anos que tem muito interesse em fazer o curso, ou porque 
querem mudar de emprego ou porque  a empresa em que trabalham está a exigir um diploma, mas 
depois na prática tem efetivamente muitas dificuldade em mexer um computador e explorar a 
Plataforma. nem sempre é fácil  e o curso acaba de facto por se prolongar mais do que era previsto 
mas é importante acompanhar com mais atenção estes formandos e fazê-los sentir que estamos ali 
para ajudar. 
 
Outra dificuldade é que os formandos se mantenham disciplinados e cumpram  as atividades num 
tempo razoável. É importante deixar claro que embora seja autónomos em gerir o horário e poderem 
realizar as atividades ao seu ritmo, devem frequentar o  curso com regularidade e não deixarem tudo 
para o fim

O aumento na procura por EAD é crescente sobretudo pela flexibilidade de horários, adaptando a 
formação à sua rotina profissional e pessoal.  
No momento em que vivemos, considero que a educação à distância vai ter uma procura ainda maior e 
irá decorrer com toda a normalidade pois permite uma especialização sem sair de casa.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Educação

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

TEc Sup

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

Eficaz sim, o objetivo é cumprido com mais ou menos esforço relativamente à aprendizagem por 
contacto; se é eficiente ... isso depende do contexto em que é realizada e dos recursos.

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Chega a um público maior 
possibiidade dos participantes estarem onde entenderem, sem terem de se deslocar

Quando os docentes aplicam os mesmos métodos pedagógicos em EaD que nas aulas de contacto,não 
corre bem. 
Há que distinguir EaD de emergency remote learning. 
Os docentes não têm formação para EaD, nem compreendem as suas diversas formas e quais as mais-
valias de cada uma.

Ambas, dependendo do objetivo e do contexto

As assíncronas têm maior qualidade técnica (podem ser preparadas antes, podem usar a tecnologia de 
uma forma mais apelativa para o estudante). 
As síncronas, têm muitas vezes problemas técnicos de conexão e não são tão ricas do ponto de vista 
da motivação do estuante

Não é o meu papel principal e tenho dificuldade no mesmo por falta de formação, falta de experiencia e 
falta de recursos

MOODLE - apoiar os estudantes no acesso e inscrições, inserir e gerir conteúdos, preparar e administrar 
testes, verificar acessos para analisar a participação 
ZOOM - Videoconferências de reuniões de projetos 
fazer vídeos para sessões assíncronas

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *



23/08/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit?gxids=7757#response=ACYDBNh2rGYMwQYV… 7/7

todas podem ser eficazes - atingir os objetivos mas acho que a presencial tem a interação/contacto e é 
mais eficiente

Grande 
Como podemos ver pelo contexto atual, o que estamos a fazer não é EaD é ERT - emergency remote 
teaching

b-learning

onde encontrar formação 

pode ser uma oportunidade para melhorar e investir na inovação pedagógica e no sucesso da 
aprendizagem ou pode ser uma frustração para o docente, causando burnout

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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mendescarolinamendes@outlook.com

Feminino

Masculino

23-30

30-35

35-40

40-45

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Outra:

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *
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Licenciatura e Mestrado em Ciências da Educação

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

Outra:

Formadora, coordenadora e técnica de formação

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD
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Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

Síncrona

Assíncrona

Ambas

Outra:

8. Experiência Profissional *

9. Experiência com a modalidade de EaD *
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Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

Outra:

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

O EaD é uma estratégia eficaz, sim. No entanto, essa eficácia depende de quem a dinamiza e de quem a 
frequenta. Se assumirmos o mesmo registo que no processo de ensino-aprendizagem em regime 
presencial, então, essa eficácia perder-se-á. Exige adaptações e é bastante mais exigente quer para e-
formador como para e-formando.  

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos para a
finalidade em questão. *

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?
Justifique. *
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Disponibilidade tempo, flexibilidade, menos custos, evita deslocações, promoção de uma maior 
autonomia e capacidade de concretização do formando

Ausência da presença física no que respeita a emoções e comunicação não-verbal, incumprimento de 
horários dos e-formadores (quando se trata de regime assíncrono) por parte dos e-formandos pois 
consideram que o formador deve estar sempre presente e responder às questões colocadas no exato 
momento em que são registadas pelos formandos. 

A aprendizagem com sessões síncronas é, sem dúvida, a mais vantajosa. 

Na aprendizagem com sessões síncronas é possível uma comunicação imediata e existe possibilidade 
de minimizar a presença física dos intervenientes. Na aprendizagem com sessões assíncronas, a 
comunicação tende a perder-se o que implica menos envolvimento do que com sessões síncronas. 

Em que sentido? Esta pergunta é demasiado ambígua. Considero-me muito responsável e cumpridora 
que são dois aspetos fundamentais da formação/aprendizagem à distância. Considero ainda que acabo 
por ser ainda mais empenhada e meticulosa no feedback a dar em caso de EaD do que em caso de 
aprendiagem presencial. 

Como neste momento já não desempenho funções de técnica de formação e de coordenação e apenas 
desempenho funções de e-formadora, as principais atividades são: construção de recursos digitais, 
estruturação de conteúdos para novas formações, acompanhamento assíncrono com desafios e 
sugestões de questões-problema, dinamização de sessões síncronas, correção, feedback e avaliação. 

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas? Justifique. *

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *
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Presencial e seguidamente síncrona. 

Muita! Principalmente no que concerne às novas tecnologias. Não basta saber muito dos conteúdos 
específicos, é preciso também saber lidar com as novas tecnologias e saber como adaptar os 
conteúdos ao registo digital. 

b-learning. 

Dificuldades sentidas pelos formandos na adaptação às novas tecnologias. 

Para além da formação presencial e à distância, desempenho também funções de apoio pedagógico a 
crianças do 1º ao 3º ciclo e posso dizer que neste momento tenho todas as crianças a trabalhar neste 
registo de EaD. Algumas adoram, outras estão ainda em adaptação. Na fase que atravessamos, esta é 
sem dúvida uma mais valia. O que acaba por acontecer: mais pessoas a usar, mais necessidade de 
evoluir as plataformas e meios utilizados e acredito que passe a ser uma ferramenta a introduzir no 
registo presencial quando tudo voltar ao normal. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem
que considera mais eficaz?

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um profissional de
EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos considera
que poderá ter a EaD ? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Contacto de e-mail (Opcional)

5 respostas

susanapratasuni@gmail.com

nrloliveira@gmail.com

Lspovoa@gmai.com

Joana.pinheiro93@gmail.com

mendescarolinamendes@outlook.com

1. Sexo

15 respostas

A importância do papel do pro�ssional do
ensino a distância
15 respostas

Feminino
Masculino

13,3%

86,7%
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2. Idade

15 respostas

3. Habilitações Literárias

15 respostas

23-30
30-35
35-40
40-45

20%
26,7%

13,3%

40%

Secundário
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento13,3%

53,3%

33,3%
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4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)

15 respostas

5. Outras formações relevantes

15 respostas

Educação

Ciências da educação

Engenharia Informática

Tecnologias na Educação

Psicologia Clínica

Ciências da educação

Recursos Humanos

Técnica de formação

Doutoramento em educação

0 5 10 15

Certificado de
competências

pedagógicas…
E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da
formação

Nenhuma das anteriores

A terminar o curso de
técnico superior …

Formadores e
Administradores Moodle

15 (100%15 (100%15 (100%

10 (66,7%)10 (66,7%)10 (66,7%)

11 (73,3%)11 (73,3%)11 (73,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)
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6. Situação Profissional

15 respostas

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD?

15 respostas

TEc Sup

Coordenadora pedagógica

Implementação e suporte de sistemas de EaD

Não aplicável

formadora e coordenadora

Formadora

Gestora de Formação/ Coordenadora pedagógica

Coordenadora pedagógica

Formador, Coordenador de um núcleo de eLearning, Project Manager - Departament of
Educational Technology

Trabalhador por conta de
outrem
Trabalhador por conta própria
Desempregado20%

80%
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8. Experiência Profissional

15 respostas

9. Experiência com a modalidade de EaD

15 respostas

Menos de 1 ano
Mais de 1 ano
Mais de 2 anos
Mais de 3 anos
Mais de 4 anos
Mais de 5 anos

13,3%

53,3%

20%

Síncrona
Assíncrona
Ambas

13,3%

86,7%
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10. Plataformas de EaD que já utilizou

15 respostas

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são
adequados/intuitivos para a finalidade em questão.

15 respostas

Perguntas de resposta aberta

0 5 10 15

Moodle
MOC

EAD Plataforma
WebTrainning
BigBlueButton
Escola Virtual

LeYa
Colibri
Zoom

Nenhumas das anteriores
Microsoft Teams e Skype

Formare
adobe connect

15 (100%15 (100%15 (100%
4 (26,7%)4 (26,7%)4 (26,7%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

7 (46,7%)7 (46,7%)7 (46,7%)
4 (26,7%)4 (26,7%)4 (26,7%)

2 (13,3%)2 (13,3%)2 (13,3%)
3 (20%)3 (20%)3 (20%)

11 (73,3%)11 (73,3%)11 (73,3%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)
1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)
1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)
1 (6,7%)1 (6,7%)1 (6,7%)

Sim
Não

93,3%
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0,47

0,07

0,130,07

0,13

0,07

0,07 0,07

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado 

Ciências da educação Engenharia Informática

Tecnologias na Educação Psicologia Clínica

Recursos Humanos Não Aplicável

Doutoramento em educação Comunicação

0,60

0,07
0,07

0,33
0,13

0,07

0,07
0,07

0,13 0,07

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD

Coordenador pedagógica/Formação Implementação e suporte de sistemas de EaD
Não aplicável Formadora
Gestora de Formação Project Manager
e-Formador Instructional Designer
Técnica de Formação e-tutor



 

 

100

0

12. Considera que o EaD é uma estratégia eficaz na 
aprendizagem, enquanto a prática pedagógica utilizada?

SIM Não

20,00%

60,00%

60,00%

40,00%

53,33%

20,00%

20,00%
6,67%

6,67%
6,67%

26,67%

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de 
salientar na modalidade de EaD?

Estratégias Dinâmicas

Autonomia (auto gestão do tempo de estudo)

Acessibilidade (Aprender em qualquer lugar)

Ritmo de Aprendizagem do formando

Flexibilidade horária

Custos Reduzidos

Aprendizagem centrada no aluno

Atualização rápida de conteúdos programáticos

Utilização de vários dispositivos para aceder a uma plataforma



 

 

 

66,67%

13,33%
13,33%6,67%

6,67%

13,33%

13,33%

6,67%

6,67% 6,67%

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de 
salientar na modalidade de EaD?

Falta de Contacto Humano Falta de acompanhamento Desmotivação

Falta de preparação Qualidade técnico/prática Barreira/dificuldade nas tic

Utilização de internet Isolamento/dificuldades técnicas Incumprimento de horários

Falta de boa gestão de tempo

86,67%

13,33%

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem 
com sessões síncronas, assíncronas ou ambas?

AMBAS Sincronas



 

 

13,33%

6,67%

6,67%

13,33%

6,67%
13,33%

6,67%

6,67%

13,33%

6,67%

6,67%

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de 
EaD?

Profissionalismo De grande responsabilidade

Suporte à plataforma e apoio pedagogico Desafiante

De garantir a Qualidade Fundamental

Bastante importante Bastante positivo e eficaz

Como facilitador de aprendizagens Não Respondeu

Cumpridora e responsavel



 

 

Tabela 1 

 

Questão 16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades? 

 

Q1 

Síncrono Assíncrono 

“Possibilidade de esclarecimento de dúvidas.” 

Q2 Não Respondeu 

Q3 A possibilidade de esclarecimento por uma pessoa responsável 

26,67%

46,67%

13,33%

6,67%

6,67%6,67%

26,67%

6,67%

80,00%

6,67%

13,33%

20,00%

6,67%

6,67%

6,67%

13,33% 26,67%

18, Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto 
profissional de EaD?

Gestão/atualização de conteudos

Gestão/Utilização as plataformas digitais

Sessões de ambientação

Entrevista de formadores e Formandos

Notas de Honorários

Cria Cronogramas

Tutoria On-line

Conversão de cursos presenciais para EL

Acompanhamento da formação (Verificar chat de dúvidas, pautas, auto-avaliações, contacto, etc)

Certificação final

Acompanhamento pós formação



Q4 “A grande diferença consiste no 

tempo real que o momento síncrono 

exige.” 

“A assíncrona, como o nome indica 

pode ser feita no tempo que o 

estudante pretender.” 

Q5 “Síncrona: esclarecimento de 

dúvidas de forma imediata, melhor 

relacionamento entre e-formador e 

e-formando.” 

 

“Assíncrona: as dúvidas respeitam a 

um prazo de resposta estabelecido 

pela entidade e/ou e-formador, não 

carece de limite de tempo para obter 

resposta.” 

Q6 “As principais diferenças são os níveis de interação que o formando tem com 

o formador e a entidade formadora, assim como os níveis de motivação, em 

que na modalidade síncrona tem demonstrado melhores resultados.” 

Q7 “A proximidade com os formandos e a possibilidade de dar ao formando 

autonomia sobre o próprio cronograma do curso.” 

Q8 “O grau de Autonomia existente entre as duas técnicas.” 

Q9 “Os momentos síncronos são 

perfeitos para transmissão de 

conhecimento, teórico ou prático e 

permitem ao aluno tirar dúvidas ou 

colocar questões em tempo real.” 

“Já os momentos assíncronos 

possibilitam o trabalho autónomo, 

seja de exploração, elaboração ou 

reflexão.” 

 

Q10 Nas síncronas há a presença do 

formador e esclarecimento de 

dúvidas em tempo real e útil.” 

“Nas sessões assíncronas há a 

flexibilidade de horário, como 

principal vantagem.” 

Q11 “Vejo as sessões síncronas como 

promotoras de comunicação.” 

“e assíncronas promotoras de 

autonomia.” 

Q12 “Síncronas-respostas mais 

imediatas, mas pode ser mais 

confuso. “ 

“Assíncronas-tempo de resposta mais 

demorado, permite trabalhos mais 

estruturados.” 

Q13 “Nas sessões assíncronas, os 

participantes não se conectam ao 

“As sessões síncronas necessitam da 

participação do formando-formador 



mesmo tempo, promovendo a 

autonomia dos formandos de gerir a 

sua aprendizagem e também do seu 

tempo.” 

em simultâneo promovendo maior 

interatividade e resposta em tempo 

real.”  

Q14 “As síncronas, têm muitas vezes 

problemas técnicos de conexão e não 

são tão ricas do ponto de vista da 

motivação do estuante.”  

“As assíncronas têm maior qualidade 

técnica (podem ser preparadas antes, 

podem usar a tecnologia de uma forma 

mais apelativa para o estudante).” 

Q15 “Na aprendizagem com sessões 

síncronas é possível uma 

comunicação imediata e existe 

possibilidade de minimizar a 

presença física dos intervenientes.” 

“Na aprendizagem com sessões 

assíncronas, a comunicação tende a 

perder-se o que implica menos 

envolvimento do que com sessões 

síncronas. “ 

 

 

Tabela 2 

 

Questão 23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos 

e desenvolvimentos considera que poderá ter a EaD? 

Q1 “Total impacto porque acarreta 100% das possibilidades de pessoas fazerem 

formação neste momento de quarentena.” 

Q2 “Penso que terá um impacto super importante é profundo, nomeadamente no 

meio escolar ... até aqui toda a gente sabia que existia uma coisa que era o 

moodle mas não estavam muito interessados em aprender. Ao nível de 

políticas espero que seja agora que está temática seja regulamentado 

concretamente!” 

Q3 “Tem todo o impacto porque as pessoas aproveitam que estão em casa para se 

formar.” 

Q4 “O EaD é uma excelente forma para situações como esta, mas não dá forma 

como foi realizada, nem como está a ser imposta aos professores e alunos sem 



qualquer tipo de preparação. Isso vê-se pelo nível de trabalho exigido aos 

alunos, a forma quem os professores realizam as suas aulas, em que a mudança 

é só de uma sala de aula para uma sala em sua casa... em que passam 90 minutos 

a falar para o computador como se estivessem numa sala com 30 alunos. E será 

que se pensou nos alunos que não têm computador ou internet? Considero a 

EaD como uma forma de ensino nestas circunstâncias muito adequado..., mas 

neste momento não se vive um EaD mas uma imposição de ter que cumprir um 

horário.” 

Q5 “Um enorme aumento por parte da população portuguesa na procura deste 

tipo de ensino. Se até agora o factor tempo era sempre o indicado como o 

impedimento para a realização e formação, com a atual situação do país é a 

oportunidade para a realização de cursos a distância.” 

Q6 “No atual contexto do estado de emergência, uma vez que estamos obrigados 

a permanecer em casa, com os centros de formação e escolas fechadas, mais 

do que nunca é pertinente a implementação da EaD, sob compromisso de 

ajudar os clientes a ultrapassar esta crise com a possibilidade de adquirirem 

novas competências mais adaptadas a este novo estilo de vida, assim como 

aumentarem as probabilidades de manterem ou encontrarem uma função 

profissional nova. Prevê-se que agora, mais que nunca, o impacto deste tipo 

de ensino seja essencial para a capacitação de pessoas.”  

Q7 “No atual contexto, ainda bem que temos a EaD. De outra forma, o impacto 

negativo na formação presencial seria devastador. E os recursos utilizados em 

EaD são agora utilizados para fazer face ao problema atual. Na minha 

opinião, o estado de emergência veio dar anos de avanço à utilidade da 

formação á distância, porque existe um reconhecimento da mais valia desta 

modalidade, que de outra forma levaríamos muito mais tempo a fazer 

entender.” 

Q8 “Positivos, vamos finalmente ter oportunidade de mostrar os reais benefícios da 

EaD.” 

Q9 “Tal como a "descoberta" do teletrabalho, penso que é o momento certo para a 

"descoberta"/expansão das mais valias do EaD.” 



Q10 “A EaD vai crescer e passar a estar presente na vida da maioria. este impacto 

vai impor a EaD como principal ferramenta de formação.” 

Q11 “Sobretudo, a valorização. Algo que até agora era, de certa forma, alvo de 

preconceito tornou-se a chave para a continuação da formação e do ensino.” 

Q12 “Nesta altura é sem qualquer dúvida uma mais valia.” 

Q13 “O aumento na procura por EAD é crescente sobretudo pela flexibilidade de 

horários, adaptando a formação à sua rotina profissional e pessoal. No 

momento em que vivemos, considero que a educação à distância vai ter uma 

procura ainda maior e irá decorrer com toda a normalidade pois permite uma 

especialização sem sair de casa. “ 

Q14 “Pode ser uma oportunidade para melhorar e investir na inovação pedagógica 

e no sucesso da aprendizagem ou pode ser uma frustração para o docente, 

causando burnout.” 

Q15 “Para além da formação presencial e à distância, desempenho também 

funções de apoio pedagógico a crianças do 1º ao 3º ciclo e posso dizer que 

neste momento tenho todas as crianças a trabalhar neste registo de EaD. 

Algumas adoram, outras estão ainda em adaptação. Na fase que atravessamos, 

esta é sem dúvida uma mais valia. O que acaba por acontecer: mais pessoas a 

usar, mais necessidade de evoluir as plataformas e meios utilizados e acredito 

que passe a ser uma ferramenta a introduzir no registo presencial quando tudo 

voltar ao normal.” 

 



 

 

 

 

26,67%

53,33%

20,00%

19, Enquanto profissional do EaD qual a modalidade 
(Síncrona, Assíncrona, Presencial) de aprendizagem

que considera mais eficaz?

Síncrona e presencial Síncrona, Assincrona e presencial Presencial

100,00%

0,00%

20. Qual a importância da realização de formação 
especifica para exercer e se tornar um profissional de 

EaD?

Importante Não Importante



 

 

60,00%

40,00%

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) 
considera que será mais vantajosa para a aprendizagem ?

B-learning As Duas



 

26,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%
6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%
6,67%

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD?

Dificuldade na utilização de plataformas e tecnologias

Não Respondeu

Dificuldade de cumprimento de timings

Formação contínua

Problemas de conexão, infoexclusão

Falta de infraestruturas

Mostra que EaD também é pedagógico

Conscienctização da população

A multiplicidade de canais, recursos online e conteúdos

Superar as expectativas dos formandos

A formação presencial ser mais valorizada

Enquadrar as inúmeras possibilidades tecnológicas

Dificuldade dos formandos em utilizar as TIC

Manter a disciplina e cumprimento das atividades
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1.

2.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

3.

Marcar apenas uma oval.

23-30

30-35

35-40

40-45

4.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

5.

Contacto de e-mail (Opcional)

1. Sexo *

2. Idade *

3. Habilitações Literárias *

4. Área de Formação da Licenciatura e/ou Mestrado (Se aplicável)
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6.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Certificado de competências pedagógicas (CCP/ Antigo CAP)

E-tutor/E-Formador

Gestão e coordenação da formação

Nenhuma das anteriores

7.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado

8.

9.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Mais de 5 anos

5. Outras formações relevantes *

6. Situação Profissional *

7. Função que exerce/exerceu enquanto profissional EaD? *
No caso de estar desempregado pode colocar a última função que exerceu enquanto profissional de EaD

8. Experiência Profissional *



02/11/2020 A importância do papel do profissional do ensino a distância

https://docs.google.com/forms/d/1D3V0O3GJHz2Sm3sgzIoM0UDguT136t7K_xpP059pEAQ/edit?gxids=7757 4/8

10.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Síncrona

Assíncrona

Ambas

11.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Moodle

MOC

EAD Plataforma

WebTrainning

BigBlueButton

Escola Virtual

LeYa

Colibri

Zoom

Nenhumas das anteriores

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Perguntas de resposta aberta

9. Experiência com a modalidade de EaD *

10. Plataformas de EaD que já utilizou *

11. Considera que as plataformas e os cursos desenvolvidos em EaD são adequados/intuitivos
para a finalidade em questão. *
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13.

14.

15.

16.

12. Considera a EaD é uma estratégia eficaz na aprendizagem, enquanto a prática pedagógica
utilizada? Justifique. *

13. Quais os aspectos positivos/vantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

14. Quais os aspectos negativos/desvantagens que gostaria de salientar na modalidade de EaD? *

15. Considera mais vantajosa a aprendizagem com sessões síncronas, assíncronas ou ambas?
Justifique. *
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17.

18.

19.

20.

16. Quais as principais diferenças que destaca nestas duas modalidades ? *

17. Como encara o seu papel enquanto profissional de EaD? *

18. Quais as principais atividades do seu dia-a-dia enquanto profissional de EaD? *

19. Enquanto profissional do EaD qual a modalidade (Síncrona, Assíncrona, Presencial) de
aprendizagem que considera mais eficaz?
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21.

22.

23.

24.

20. Qual a importância da realização de formação especifica para exercer e se tornar um
profissional de EaD? *

21. Quais das modalidades (B-Learning, E-learning) considera que será mais vantajosa para a
aprendizagens.

22. Que desafios encontra hoje enquanto profissional de EaD? *

23. No atual contexto do estado de emergência do Covid-19, que impactos e desenvolvimentos
considera que poderá ter a EaD ? *
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

 Formulários
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COORDENADOR PEDAGÓGICO 

actividades pedagógicas 

ou 

 Formação mínima de 150 

horas na área pedagógica ou 

profissionalização no ensino  

 

bacharelato, licenciatura, mestrado ou 

doutoramento pré e pós-bolonha  

 

Experiência na função = experiência 

profissional em actividades de coordenação 

ou apoio pedagógico ou monitoria 

 

Formação pedagógica adequada = formação 

inicial ou contínua na área pedagógica. As 

horas de formação necessárias para validar as 

competências do coordenador podem ser 

obtidas em acção de formação única ou na 

conjugação de várias acções na temática 

pedagógica 

 

Profissionalização no ensino = habilitação 

profissional obtida através da conclusão com 

aproveitamento de curso de formação inicial 

de professores ministrado em universidades 

ou escolas superiores ou através da realização 

da profissionalização em serviço 

certificado de competências 

pedagógicas 

 Certificados de aptidão profissional 

(se detentor) 

 Prova da profissionalização no ensino 

(certificado da formação exigida para 

a habilitação profissional ou 

documento comprovativo da 

realização da profissionalização em 

serviço) 

 

 

 

 

 

 

 

FORMADORES 

 Responsáveis pela preparação e desenvolvimento pedagógico das acções de formação, assegurando: a preparação do 

programa de formação; a elaboração de recursos pedagógicos para desenvolvimento do programa, como planos de 

sessão, manuais, exercícios, entre outros; a monitoria das acções de formação, através da aplicação de métodos 

pedagógicos adequados aos destinatários e objectivos da formação; a aplicação de métodos e instrumentos de avaliação  

 Adequação de competências profissionais e pedagógicas para as áreas de educação e formação solicitadas para 

certificação 

Requisitos Critérios Fontes de verificação  

 Formação científica ou 

técnica e pedagógica nas 

áreas de educação e 

formação para as quais seja 

solicitada a certificação 

 

 

 

 

Formação científica e técnica adequada = formação 

inicial ou contínua cuja temática se enquadre na 

área de educação e formação que o formador 

desenvolve 

 

Formação pedagógica adequada = formação na área 

pedagógica, inicial ou contínua 

 

Nota: na formação realizada em sectores, áreas ou 

programas regulados por legislação própria ou 

determinados por entidades reguladoras ou 

financiadoras, a entidade deverá atender, no 

recrutamento e selecção dos formadores, a 

eventuais requisitos específicos exigidos a esses 

profissionais 

 Ficha curricular (modelo 

DGERT) 

 Certificados da formação 

exigida 

 Certificado de aptidão 

pedagógica ou certificado de 

competências pedagógicas 

 Certificados de aptidão 

profissional (se detentor) 
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H. IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DAS ENTIDADES RECEPTORAS DE FORMANDOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO (QUANDO APLICÁVEL) 

e 

I. DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO, QUE 

CONTEMPLEM OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS (QUANDO APLICÁVEL) 

exigentes de adequação aos objectivos da formação, é essencial para alcançar os resultados de aprendizagem desejados. 

 

Critérios de selecção possíveis: 

 Empresa/organização em sector de actividade económica adequado 

 Capacidade demonstrada na área técnica em formação, em termos de recursos humanos e recursos materiais 

 Possibilidade do exercício de tarefas profissionais diversificadas, na área de formação em causa 

 Existência de recursos humanos com competências adequadas para assegurar a tutoria e a avaliação  

 Número de formandos que tem capacidade para receber e orientar 

 Potencial de integração profissional posterior 

 Localização geográfica e facilidade de acesso 

 

De modo a assegurar uma adequação plena das actividades práticas aos objectivos da formação e ao perfil dos formandos, a 

entidade receptora deve ter uma participação activa na definição dos planos pedagógicos, na organização e desenvolvimento 

dos mesmos e na sua avaliação. 

O relacionamento da entidade formadora com a entidade receptora deve ser claramente estabelecido em protocolos escritos 

que definam as responsabilidades e atribuições de cada entidade neste processo e a sua forma de articulação.  

 

Elaboração de planos pedagógicos para a formação em contexto de trabalho ou estágios 

O plano pedagógico para a formação em contexto de trabalho apresenta objectivos idênticos aos do plano de formação e dos 

planos de sessão, ou seja, orientar os formandos, formadores e tutores para o desenvolvimento das actividades que permitam 

alcançar os objectivos de aprendizagem definidos. 

 

Idealmente, a elaboração do plano deve ser uma responsabilidade partilhada entre a entidade formadora e a entidade 

receptora e, muitas vezes, os próprios formandos, que devem definir: 

 Objectivos gerais e específicos 

 Actividades a desenvolver 

 Programação/calendarização  

 Local de realização e horário  

 Monitorização e acompanhamento pedagógico 

 Critérios e formas de avaliação  

 Regime de assiduidade 

 

Acompanhamento e avaliação da formação em contexto de trabalho 

As condições de realização e os responsáveis pela actividade de acompanhamento e avaliação desta formação devem ser 

definidos à partida e constar no plano pedagógico, nos protocolos/contratos que se estabeleçam com a entidade receptora ou 

em eventual regulamento da formação em contexto de trabalho, com o detalhe adequado a cada um dos documentos. 

 

O acompanhamento e a avaliação dos formandos em posto de trabalho devem ser assegurados de forma partilhada pela 

entidade formadora, na figura do coordenador pedagógico ou do formador responsável da área e pela entidade receptora, na 

figura de tutor de formação ou estágio. Devem existir instrumentos de registo da actividade de acompanhamento e das 

ocorrências observadas. 

 

Com o acompanhamento regular da formação, a entidade formadora pode verificar, entre outras: 

 Se as actividades realizadas são adequadas à actividade profissional em causa e aos objectivos da formação 

 Se as condições previstas para a formação são as determinadas no plano 
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H. IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DAS ENTIDADES RECEPTORAS DE FORMANDOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO (QUANDO APLICÁVEL) 

e 

I. DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO, QUE 

CONTEMPLEM OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS (QUANDO APLICÁVEL) 

 Se a tutoria por parte da entidade receptora é eficaz 

 Se as atribuições acordadas entre as entidades estão a ser cumpridas 

 

A avaliação final desta componente da formação tem um duplo objectivo: 

 Avaliar os resultados em termos de aprendizagem dos formandos, verificando assim se os objectivos definidos para a 

formação foram alcançados  

 Sinalizar eventuais dificuldades no desempenho das tarefas/actividades, que possam indiciar necessidade de 

formação complementar  

 

A entidade deve definir, à partida, critérios adequados para avaliar o desempenho do formando na parte prática e utilizar 

instrumentos adequados de medição e aferição dos resultados, distintos dos utilizados na componente teórica da formação, 

dado que os objectivos são diferentes. 

A satisfação dos intervenientes na formação prática em contexto de trabalho – formandos, tutores, entidade receptora – deve 

igualmente ser alvo de auscultação pela entidade formadora, como forma de avaliar de forma completa o seu desempenho na 

organização e execução da formação em causa. 

 

 

FORMAÇÃO A DISTÂNCIA 

A concepção e a realização de programas de formação a distância deve seguir as fases descritas anteriormente, sendo a 

intervenção da entidade naturalmente adequada às especificidades desta forma de organização.  

A planificação da formação a distância, em termos de objectivos, conteúdos, estratégia de aprendizagem e avaliação, deve ter 

em conta: 

 O estabelecimento de um modelo pedagógico adequado às características deste tipo de formação – permite uma 

aprendizagem mais independente e flexível, ao ritmo de cada formando, mas cuja evolução tem de ser apoiada, 

acompanhada e avaliada 

 A existência de uma relação pedagógica equilibrada, sempre que haja a combinação da formação presencial e a distância 

 A existência de um sistema de gestão de aprendizagem e conteúdos, usualmente de base tecnológica, cujas 

funcionalidades garantam uma eficaz organização e execução da formação: promoção das acções, inscrições e 

contratualização, distribuição dos conteúdos e materiais, gestão da interacção entre os intervenientes, suporte da 

tutoria activa, orientação e apoio dos formandos, recepção e gestão de reclamações, entre outras 

A especificidade desta forma de organização exige igualmente que a entidade formadora assegure: 

 

CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM ESTRUTURADOS SEGUNDO AS NORMAS INTERNACIONAIS ESPECÍFICAS QUE EVIDENCIEM, 

NOMEADAMENTE, AUTONOMIA, INTERACTIVIDADE E NAVEGABILIDADE INTERNA 

Os conteúdos de aprendizagem destinados à formação a distância apresentam características próprias para serem utilizados 

nesta forma de organização, designadamente quando o seu suporte de distribuição é de base tecnológica: 

 Acessibilidade fácil pelos destinatários 
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 Organizados segundo a sequência pedagógica definida 

 Legibilidade, no sentido da qualidade da apresentação de gráficos, textos, imagens 

 Autonomia dos destinatários na sua apropriação e utilização  

 Interactividade, no sentido de potenciarem uma relação activa entre o conteúdo e o utilizador 

 Navegabilidade interna, na medida em que devem permitir uma orientação e progressão dentro do conteúdo 

 Flexibilidade, pois podem ser ajustados a ritmos de aprendizagem diferentes 

 Reutilização, permitindo que o mesmo conteúdo possa ser enquadrado em itinerários de aprendizagem diferentes 

 

Sempre que a sua distribuição for suportada em plataformas tecnológicas, os conteúdos devem ser desenvolvidos de acordo 

com as especificações técnicas de normas internacionais que têm como objectivo garantir a interoperabilidade entre 

plataformas, ou seja, a forma como “comunicam” e como esses conteúdos podem ser partilhados e reutilizados nos diferentes 

sistemas. 

Para além dos conteúdos propriamente ditos, devem existir instrumentos de apoio à sua exploração, como kits pedagógicos, 

guiões de auto-estudo, guia de exploração de manuais, entre outros, que potenciem a sua utilização pelos formandos. 

 

UM SISTEMA DE TUTORIA ACTIVA 

A formação a distância é um processo marcadamente centrado no formando e nos seus estilos e ritmos de aprendizagem, 

cabendo ao tutor um papel essencial como facilitador desse processo, acompanhando o formando nas suas dificuldades, 

esclarecendo dúvidas e estimulando a interacção com o sistema tecnológico de suporte. 

 

O projecto de formação definido deve prever, relativamente à actividade de tutoria: 

 As formas e os momentos de comunicação e interacção entre os intervenientes 

 Os mecanismos de incentivo e de feedback aos formandos 

 As formas de acompanhamento da evolução da aprendizagem dos formandos  

 

Uma tutoria activa significa que o responsável pelo acompanhamento dos formandos tem uma intervenção dinamizadora das 

actividades da formação, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativa, assegurando a orientação e o apoio aos 

formandos mas igualmente controlo pedagógico e avaliação dos mesmos. 

 

Ao tutor são atribuídas tarefas como: 

 Informar e esclarecer os formandos sobre o programa, objectivos e actividades da formação e sobre a utilização do 

sistema tecnológico 

 Introduzir conteúdos e materiais pedagógicos e orientar a sua exploração 

 Apoiar e motivar os formandos na organização do seu percurso formativo  

 Gerir a participação e esclarecer dúvidas  

 Orientar e dinamizar as actividades nas sessões síncronas e assíncronas 

 Acompanhar os trabalhos individuais e de grupo e dar feedback 

 Avaliar os formandos 

A intervenção do tutor, as actividades pedagógicas desenvolvidas e a interacção entre os intervenientes na formação devem 

ser reguladas em suportes escritos do conhecimento de todos. O sistema de gestão de conteúdos e de aprendizagem 

escolhido deve centralizar o processo de comunicação entre os intervenientes na formação, permitindo o acompanhamento e 

a tutoria activa, através da disponibilização de meios de comunicação síncrona e assíncrona, partilhados ou individuais. 

 



3666  Diário da República, 1.ª série — N.º 121 — 26 de junho de 2013 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Portaria n.º 208/2013
de 26 de junho

O Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, transpôs 
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa ao mercado interno dos serviços, estabele-
cendo os princípios e as regras necessários para simplificar 
o acesso e o exercício das atividades de serviços, simplifi-
cando os seus regimes jurídicos, bem como os respetivos 
procedimentos e requisitos de autorização.

Na sequência dos princípios consagrados no referido 
diploma, torna -se necessário alterar a Portaria n.º 851/2010, 
de 6 de setembro, relativa à certificação de entidades for-
madoras, prevista no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 396/2007, de 31 de dezembro, a fim de que a mesma 
constitua o regime quadro sobre a permissão administrativa 
de entidades formadoras, para o qual remetam as legisla-
ções setoriais referentes a atividades relativamente às quais 
a formação deva ser ministrada por entidades formadoras 
certificadas. A remissão para este regime quadro permite 
superar as discrepâncias atualmente existentes entre os 
regimes dos diferentes controlos respeitantes a várias áreas 
formativas.

Ao mesmo tempo, é necessário simplificar o procedi-
mento de certificação de entidades formadoras estabele-
cidas noutros Estados membros do Espaço Económico 
Europeu, em que estejam sujeitas a controlos equivalentes. 
Estas entidades formadoras que se estabeleçam e exerçam 
a respetiva atividade em território nacional, caso preten-
dam obter a certificação, ficam sujeitas aos requisitos de 
exercício da atividade aplicáveis a entidades certificadas 
constituídas em Portugal. Por outro lado, as entidades 
formadoras estabelecidas noutros Estados membros do 
Espaço Económico Europeu que exerçam a respetiva ati-
vidade em território nacional em regime de livre prestação 
de serviços, caso pretendam obter a certificação, ficam 
sujeitas apenas aos requisitos de recursos humanos, de 
espaços e equipamentos diretamente relacionados com a 
execução das ações de formação, com dispensa dos que 
pressupõem estruturas estáveis em território nacional e, 
ainda, dos requisitos de processos no desenvolvimento da 
formação, de resultados e melhoria contínua.

Em todas estas situações, consagra -se o deferimento 
tácito dos pedidos de certificação.

A autoridade competente para a certificação não será, em 
todos os casos, o serviço central competente do ministério 
responsável pela área da formação profissional, sendo tal 
competência atribuída a autoridades setoriais, conforme 
a área de formação em causa, nos termos da respetiva 
legislação setorial.

Mantém -se a especificidade da certificação facultativa 
de entidades formadoras que, em regra, não constitui um 
requisito legal para o acesso e o exercício da respetiva ati-
vidade, e se insere numa política de qualidade dos serviços 
que os Estados membros devem incentivar, não havendo 
lugar, neste caso, a deferimento tácito dos pedidos apre-
sentados por entidades constituídas em Portugal.

No âmbito da legislação setorial referente a atividades 
relativamente às quais a formação deva ser ministrada 
por entidades formadoras certificadas, os procedimentos 
da certificação podem necessitar de incorporar o reco-

nhecimento de qualificações profissionais de que sejam 
titulares profissionais estabelecidos noutro Estado membro 
do Espaço Económico Europeu e que prestem serviços às 
entidades formadoras que solicitem a certificação, quer 
estas sejam estabelecidas em território nacional ou noutro 
Estado membro, quando for necessário que as entidades 
formadoras disponham de profissionais com determinadas 
qualificações. Nestes casos, o reconhecimento das qualifi-
cações profissionais realiza -se de acordo com o disposto 
na Lei n.º 9/2009, de 4 de março.

A liberdade de escolha e acesso à profissão pode apenas 
ser restringida na medida do necessário para salvaguar-
dar o interesse público ou por razões inerentes à própria 
capacidade das pessoas e, por conseguinte, deve proceder-
-se à simplificação e eliminação de barreiras no acesso a 
profissões e atividades profissionais. Nesse sentido, são 
revogadas as normas relativas aos auditores. Esta alte-
ração não prejudica o respeito pelo princípio da seleção 
dos profissionais mais qualificados e melhor adaptados à 
função de auditor.

Foram ouvidos os Parceiros Sociais com assento na 
Comissão Permanente de Concertação Social.

Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 396/2007, de 31 de dezembro, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado do Emprego e pelo Secretário de 
Estado do Ensino Básico e Secundário, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria procede à alteração e republicação 
da Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro.

Artigo 2.º
Alteração da Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro

Os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 13.º, 
14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º e 21.º da Portaria n.º 851 /2010, 
de 6 de setembro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º
[...]

1 — O presente diploma regula:
a) O sistema de certificação inserida na política da 

qualidade dos serviços de entidades formadoras, pre-
visto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 396/2007, 
de 31 de dezembro;

b) O regime supletivo de certificação para acesso 
e exercício da atividade de formação profissional, 
aplicável nos termos estabelecidos em legislação se-
torial, a fim de instituir um regime quadro de acordo 
com os princípios e regras constantes no Decreto -lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE, de 12 de 
dezembro, relativa aos serviços no mercado interno.

2 — [...]

Artigo 3.º
[...]

[...]
a) [...]
b) [...]
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c) [...]
d) “Certificação inserida na política da qualidade dos 

serviços”, a certificação que, de acordo com o artigo 26.º 
da Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, incentiva 
a entidade formadora a assegurar voluntariamente a 
qualidade da prestação dos serviços de formação, não 
constituindo título legal para o acesso e exercício em 
território nacional de formação abrangida por legislação 
setorial referente a atividade relativamente à qual a 
formação deva ser ministrada por entidade formadora 
certificada;

e) “Certificação regulada por legislação setorial”, a 
certificação de entidade formadora que constitui título 
legal para o acesso e exercício em território nacional de 
atividade de formação, a qual, nos termos de legislação 
setorial, deve ser ministrada por entidade formadora 
certificada;

f) [anterior alínea d)]
g) «Referencial de certificação» o conjunto de requi-

sitos de certificação da entidade formadora que definem 
condições relativas à intervenção da mesma no âmbito 
para que é certificada.

Artigo 4.º
Entidades formadoras

1 — Pode requerer a certificação inserida na política 
da qualidade dos serviços qualquer entidade pública ou 
privada, nomeadamente, do âmbito educativo, científico 
ou tecnológico, que desenvolva atividades formativas, 
salvo se estas corresponderem às previstas na respetiva 
lei orgânica, diploma de criação, homologação, auto-
rização de funcionamento ou outro regime especial 
aplicável.

2 — À certificação de entidade formadora esta-
belecida noutro Estado membro do Espaço Eco-
nómico Europeu e que nele opere legalmente com 
base em permissão administrativa ou certificação 
de qualidade por parte de entidade independente ou 
acreditada em área de educação e formação equi-
valente àquela em que pretende exercer atividade 
em território nacional, é aplicável o disposto nos 
números seguintes.

3 — A entidade formadora referida no número an-
terior que se estabeleça em território nacional, caso 
pretenda obter a certificação, fica sujeita aos requisitos 
de exercício da atividade regulados na presente portaria 
e, sendo caso disso, na legislação setorial referida na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º.

4 — A entidade formadora que exerça a atividade 
em território nacional em regime de livre prestação de 
serviços, caso pretenda obter a certificação, fica sujeita 
aos requisitos de exercício regulados na presente por-
taria e, sendo caso disso, na legislação setorial referida 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, com exceção dos 
aplicáveis apenas a entidade formadora estabelecida 
em território nacional.

5 — O disposto nos n.ºs 2 a 4 não prejudica o reco-
nhecimento de requisitos a que o prestador de serviços 
já tenha sido submetido noutro Estado membro, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e, quanto aos requisitos 
relativos a qualificações profissionais, nos termos da 
Lei n.º 9/2009, de 4 de março.

Artigo 5.º
[...]

1 — Pode obter a certificação a entidade formadora 
que satisfaça os seguintes requisitos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

2 — [revogado]
3 — As fontes de verificação do cumprimento dos 

requisitos referidos no n.º 1 constam do Anexo I da 
presente portaria, que dela faz parte integrante, sem 
prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.

Artigo 6.º
Entidades certificadoras

1 — A certificação das entidades formadoras inserida 
na política de qualidade dos serviços, assim como a 
certificação regulada por legislação setorial, a que se 
refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, são asseguradas 
pelo serviço central competente do ministério respon-
sável pela área da formação profissional, sem prejuízo 
do disposto no n.º 3.

2 — No âmbito do desenvolvimento, da monitoriza-
ção e da regulação do sistema de certificação, compete à 
entidade certificadora a que se refere o número anterior, 
nomeadamente:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]

3 — Sempre que a legislação setorial referida na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º atribua a outra entidade 
a competência para a certificação de entidades forma-
doras em determinada área de educação e formação ou 
em determinados cursos ou ações de formação, o ato de 
certificação é comunicado, nos termos dessa legislação, 
ao serviço referido no n.º 1.

Artigo 7.º
Referencial de certificação de entidade formadora

1 — Os requisitos do referencial de certificação res-
peitam a:

a) [...]
b) No caso de entidades formadoras estabelecidas 

em território nacional, processos no desenvolvimento 
da formação, resultados e melhoria contínua;

c) [revogada]

2 — Os requisitos do referencial de certificação de en-
tidade formadora, os critérios de apreciação e as fontes 
de verificação constam do anexo II da presente portaria 
e fazem parte integrante da mesma.
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3 — A certificação de entidades formadoras deve 
ainda observar requisitos específicos para determinada 
área de educação e formação, determinados cursos ou 
determinadas ações de formação, estabelecidos na le-
gislação setorial a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 1.º, que complementem ou derroguem os requi-
sitos constantes da presente portaria.

4 — A entidade certificadora divulga, no balcão único 
eletrónico dos serviços referido no artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e no seu sítio da inter-
net, esclarecimentos adicionais relativos aos requisitos 
referidos nos números anteriores e aos respetivos cri-
térios de apreciação e fontes de verificação.

Artigo 9.º
[...]

1 — A certificação da entidade formadora é compro-
vada mediante a emissão do respetivo certificado de 
acordo com modelo aprovado pela entidade certificadora 
e a disponibilizar no sítio da internet da mesma.

2 — Em caso de deferimento tácito do pedido de 
certificação regulada por legislação setorial, a que se 
refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, e até à emissão do 
respetivo certificado, o comprovativo da apresentação 
do pedido acompanhado do comprovativo do pagamento 
da respetiva taxa vale como certificado para todos os 
efeitos legais.

3 — No caso de certificação inserida na política da 
qualidade dos serviços, o certificado emitido pelo ser-
viço central competente do ministério responsável pela 
área da formação profissional deve referir que o mesmo 
não constitui título legal para o acesso e exercício em 
território nacional de atividades de formação abrangidas 
por legislações setoriais.

Artigo 10.º
[...]

1 — No caso de certificação inserida na política da 
qualidade dos serviços, o representante legal da entidade 
formadora apresenta o requerimento no balcão único 
eletrónico dos serviços, de acordo com informação 
disponibilizada no sítio da internet da entidade certifi-
cadora, indicando as áreas de educação e formação em 
que se propõe exercer a atividade formativa, de acordo 
com o n.º 2 do artigo 1.º.

2 — O requerimento de certificação regulada por le-
gislação setorial a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 1.º deve ser apresentado no balcão único eletró-
nico dos serviços, acompanhado dos comprovativos da 
verificação dos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 4.º, 
sendo caso disso, no n.º 1 do artigo 5.º, dos requisitos 
de recursos humanos aplicáveis nos termos da presente 
portaria e dos demais requisitos exigidos por aquela 
legislação.

3 — A certificação pode ser alargada a outras áreas de 
educação e formação, a pedido da entidade formadora 
apresentado nos termos dos números anteriores.

4 — A certificação, incluindo de entidade formadora 
a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º que se estabeleça 
em território nacional, pode ser transmitida para outra 
entidade que adquira, nos termos legais e a qualquer 
título, a estrutura e a organização internas que funda-
mentaram a certificação.

5 — [anterior n.º 4]
6 — O cumprimento dos requisitos de certificação, 

dos que se reportam a um pedido do seu alargamento 
a outras áreas de educação e formação ou dos que res-
peitam a um pedido de transmissão para outra entidade, 
caso não possa ser provado documentalmente, é veri-
ficado nas instalações do requerente, sendo aplicável o 
disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 11.º.

7 — Os procedimentos são tramitados por sistema 
eletrónico, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, acessível através do 
balcão único eletrónico, bem como do sítio da internet 
da entidade referida no n.º 1 do artigo 6.º caso seja esta 
a entidade certificadora.

8 — A entidade certificadora participa na coopera-
ção entre autoridades administrativas nos termos do 
Capítulo VI do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de ju-
lho, nomeadamente para confirmação das declarações e 
comprovativos de requerente estabelecido noutro Estado 
membro do Espaço Económico Europeu relativos aos 
requisitos referidos no n.º 2 do artigo 4.º, aos requisitos 
de recursos humanos e aos demais requisitos aplicá-
veis, através do Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI).

Artigo 11.º
[...]

1 — A atividade da entidade formadora certificada é 
objeto de auditoria que incide sobre a manutenção do 
cumprimento dos requisitos prévios de acesso à certifi-
cação e dos que respeitam ao referencial de certificação 
estabelecidos na presente portaria.

2 — [...]
3 — A entidade certificadora pode, a todo o tempo, de-

terminar a realização de auditorias com fundamento em 
indícios de incumprimento do referencial de certificação 
estabelecido na presente portaria, informando previa-
mente a entidade formadora dessa determinação.

4 — [...]
5 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) Fazer uso da cooperação entre autoridades admi-

nistrativas, nos termos do Capítulo VI do Decreto -Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, nomeadamente recorrendo 
ao Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI).

Artigo 13.º
[...]

1 — A certificação de entidade formadora, o alar-
gamento da certificação a outras áreas de educação 
e formação e o pedido de transmissão da certificação 
estão sujeitos ao pagamento de uma taxa, a efetuar pela 
entidade requerente com o respetivo requerimento.

2 — [...]
3 — [revogado]
4 — O pagamento da taxa é condição prévia para a 

prática dos atos previstos no n.º 1, exceto no caso de 
auditoria em que a taxa é paga no prazo indicado pela en-
tidade certificadora, considerando -se o não pagamento 
como oposição da entidade formadora à realização da 
mesma.
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Artigo 14.º
[...]

1 — A entidade certificadora disponibiliza o logótipo 
de entidade formadora certificada no âmbito da política 
da qualidade dos serviços e as regras da sua utilização, 
que esta deve adotar na publicitação da atividade for-
mativa.

2 — [...]
3 — As entidades formadoras certificadas estabeleci-

das em território nacional devem registar e manter atua-
lizada a oferta formativa no sítio da internet indicado 
pela entidade certificadora.

4 — [...]
5 — A entidade certificadora informa do ato de cer-

tificação, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º e através do 
sistema eletrónico a que se refere o n.º 7 do artigo 10.º, 
o serviço central competente do ministério responsá-
vel pela área da formação profissional, para efeitos de 
divulgação de uma lista geral de entidades formadoras 
certificadas.

Artigo 15.º
[...]

1 — O desempenho da atividade da entidade forma-
dora certificada estabelecida em território nacional é 
objeto de avaliação, a ser aferida de acordo com indi-
cadores relativos a:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

2 — [...]
3 — A entidade formadora certificada estabelecida 

em território nacional realiza anualmente um processo 
de autoavaliação com base nos indicadores referidos no 
n.º 1 e disponibiliza informação à entidade certificadora 
sobre os resultados do mesmo, por via eletrónica através 
do balcão único de serviços

4 — [...]

Artigo 16.º
[...]

1 — O incumprimento dos requisitos prévios ou 
dos que se reportam ao referencial de certificação 
ou, ainda, de algum dos deveres da entidade forma-
dora certificada estabelecidos na presente portaria 
determina, conforme a gravidade das situações e a 
possibilidade da sua regularização, a revogação total 
ou parcial da certificação, sem prejuízo do disposto 
nos números seguintes.

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — A caducidade da certificação ocorre quando se 

verifique alguma das seguintes situações:
a) [...]
b) No caso de entidade formadora a que se refere 

o n.º 2 do artigo 4.º, a cessação da legalidade da ati-
vidade como entidade formadora no Estado membro 
de origem;

c) No caso de entidade formadora estabelecida em 
território nacional, ausência de atividade formativa em 
dois anos consecutivos;

d) Interdição do exercício da sua atividade em terri-
tório nacional, por decisão judicial ou administrativa.

7 — [...]
8 — [...]

Artigo 17.º
[...]

O acompanhamento do procedimento de certificação 
das entidades formadoras é assegurado por um conse-
lho de acompanhamento que funciona junto do serviço 
central competente do ministério responsável pela área 
da formação profissional.

Artigo 18.º
[...]

1 — [...]
a) [...]
b) Os esclarecimentos adicionais da entidade cer-

tificadora ao referencial de certificação de entidade 
formadora;

c) [...]
d) [...]

2 — [...]
a) Dois representantes do serviço central competente 

do ministério responsável pela área da formação pro-
fissional, um dos quais preside, por cooptação, tendo o 
respetivo presidente voto de qualidade;

b) Um representante da Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.;

c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) Um representante de cada membro do governo que 

tutele entidades referidas no n.º 3 do artigo 6.º;
g) [anterior alínea f)]
h) [anterior alínea g)]

3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]

Artigo 21.º
[...]

1 — A acreditação de entidade formadora, ao abrigo 
da legislação agora revogada, cujo prazo de validade 
esteja em curso à data da publicação da presente por-
taria, deixa de estar sujeita a período de validade, sem 
prejuízo do disposto no n.º 3.

2 — [...]
3 — [...]
4 — A entidade formadora que tenha requerido a sua 

certificação de acordo com o número anterior mantém 
a acreditação até à decisão do pedido, considerando -se 
até então certificada nos termos da presente portaria.

5 — [...]
6 — [revogado]
7 — [...]»
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Artigo 3.º
Alteração do Anexo II da Portaria n.º 851/2010, 

de 6 de setembro

O Anexo II da Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, 
é alterado nos termos do Anexo I à presente portaria, que 
dela faz parte integrante.

Artigo 4.º
Aditamento à Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro

São aditados à Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, 
os artigos 10º -A e 19.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 10.º -A
Decisão

1 — Na decisão de requerimento de certificação in-
serida na política da qualidade dos serviços, bem como 
nas decisões de requerimento para alargamento a outras 
áreas de educação e formação ou para a transmissão 
daquela certificação, a proferir no prazo máximo de 
90 dias, não há lugar a deferimento tácito.

2 — O requerimento de certificação regulada por 
legislação setorial, a que se refere a alínea b) do n.º 1 
do artigo 1.º, e o requerimento para alargamento dessa 
certificação a outras áreas de educação e formação de-
vem ser decididos no prazo estabelecido nessa legis-
lação ou, na sua falta, em 60 dias ou ainda, no caso 
de entidade formadora referida no n.º 2 do artigo 4.º, 
em 30 ou 15 dias, consoante esteja estabelecida em 
território nacional ou neste pretenda exercer a atividade 
em regime de livre prestação de serviços, nos termos, 
respetivamente, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.

3 — O requerimento de transmissão de certificação 
regulada por legislação setorial, entre entidades for-
madoras estabelecidas em território nacional, deve ser 
decidido no prazo estabelecido nessa legislação ou, na 
sua falta, no prazo de 30 dias.

4 — Os prazos a que se referem os números ante-
riores começam a contar da entrega do requerimento, 
acompanhado do comprovativo do pagamento da taxa 
devida, na entidade certificadora.

5 — Os requerimentos previstos nos n.ºs 2 e 3 
consideram -se tacitamente deferidos, se a decisão não 
for proferida no prazo estabelecido.

Artigo 19.º -A
Regiões Autónomas

1 — Os atos e os procedimentos necessários à exe-
cução da presente portaria nas Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira competem às entidades das 
respetivas administrações regionais com atribuições e 
competências nas matérias em causa.

2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, os controlos exercidos, quer 
pelos organismos da administração central quer pelos 
serviços competentes das administrações das regiões 
autónomas no âmbito da presente portaria são válidos 
para todo o território nacional, excetuados os referentes 
a determinadas instalações físicas.

3 — A divulgação, pelo serviço central competente do 
ministério responsável pela área da formação profissio-
nal, da lista geral de entidades formadoras certificadas, 

nos termos do n.º 5 do artigo 14.º, abrange as entidades 
certificadas por organismos da administração central e 
por serviços competentes das administrações das regiões 
autónomas, nos termos da legislação setorial a que se 
refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º.

4 — O sistema eletrónico a que se refere o n.º 7 do 
artigo 10.º assegura o intercâmbio da informação rela-
tiva à certificação de entidades formadoras recebida pelo 
serviço central competente do ministério responsável 
pela área da formação profissional e pelos serviços 
competentes responsáveis pela mesma área nas admi-
nistrações das regiões autónomas, nos termos do n.º 5 
do artigo 14.º e do n.º 1 do presente artigo, com vista à 
permanente atualização da lista das entidades formado-
ras certificadas a operar em território nacional na posse 
daqueles serviços.

Artigo 5.º
Revogação

São revogados o n.º 2 do artigo 5.º, a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 7.º, o artigo 12.º, o n.º 3 do artigo 13.º, o artigo 19.º 
e o n.º 6 do artigo 21.º da Portaria n.º 851/2010, de 6 de 
setembro.

Artigo 6.º
Republicação

A Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, é republi-
cada no Anexo II da presente portaria, que dela faz parte 
integrante, com a redação por esta conferida.

Artigo 7.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor 90 dias após a sua 
publicação.

O Secretário de Estado do Emprego, António Pe-
dro Roque da Visitação Oliveira, em 14 de junho de 
2013. — O Secretário de Estado do Ensino Básico e 
Secundário, João Henrique de Carvalho Dias Grancho, 
em 13 de junho de 2013.

ANEXO I

(Referido no artigo 3.º desta Portaria)

Referencial de certificação de entidade formadora

(Referido no artigo 7.º da Portaria)

I — Requisitos de estrutura e organização internas

1 — Recursos humanos

A entidade formadora deve assegurar a existência de 
recursos humanos em número e com as competências ade-
quadas às atividades formativas a desenvolver de acordo 
com as áreas de educação e formação requeridas para a 
certificação, com os seguintes requisitos mínimos:

a) No caso de certificação inserida na política da qua-
lidade dos serviços de entidade formadora estabelecida 
em território nacional, um gestor de formação com ha-
bilitação de nível superior e experiência profissional ou 
formação adequada, que seja responsável pela política 
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de formação, pelo planeamento, execução, acompanha-
mento, controlo e avaliação do plano de atividades, pela 
gestão dos recursos afetos à atividade formativa, pelas 
relações externas respeitantes à mesma, que exerça as 
funções a tempo completo ou assegure todo o período 
de funcionamento da entidade, ao abrigo de vínculo con-
tratual. Considera -se experiência profissional adequada 
três anos de funções técnicas na área da gestão e organi-
zação da formação; considera -se formação adequada a 
formação na área da gestão e organização da formação e, 
eventualmente, na área pedagógica, com duração mínima 
de 150 horas.

b) No caso de entidade formadora estabelecida em 
território nacional, um coordenador pedagógico com 
habilitação de nível superior e experiência profissional 
ou formação adequada, que assegure o apoio à gestão 
da formação, o acompanhamento pedagógico de ações 
de formação, a articulação com formadores e outros 
agentes envolvidos no processo formativo, que preste 
regularmente funções ao abrigo de vínculo contratual. 
Considera -se experiência profissional adequada três anos 
de funções no desenvolvimento de atividades pedagógi-
cas; considera -se formação adequada a profissionalização 
no ensino ou outra formação pedagógica com duração 
mínima de 150 horas.

c) Formadores com formação científica ou técnica e 
pedagógica adequadas para cada área de educação e for-
mação para a qual solicite certificação.

d) Outros agentes envolvidos no processo formativo, 
nomeadamente tutores e mediadores, com qualificações 
adequadas às modalidades, formas de organização e des-
tinatários da formação.

e) No caso de entidade formadora estabelecida em ter-
ritório nacional, colaborador que assegure o atendimento 
diário, a tempo completo, em qualquer estabelecimento 
em que ocorra contacto direto com o público.

f) No caso de certificação inserida na política da quali-
dade dos serviços de entidade formadora estabelecida em 
território nacional, colaborador qualificado ou recurso a 
prestação de serviço para assegurar a contabilidade orga-
nizada segundo a legislação aplicável.

Para a forma de organização de formação à distância, a 
entidade formadora deve ainda dispor de um colaborador 
com formação ou experiência profissional mínima de um 
ano, designadamente em organização ou gestão de um dis-
positivo de formação à distância, estratégias pedagógicas 
e programas de formação à distância e sua implementação 
ou métodos e técnicas de tutoria em contexto de formação 
à distância.

A gestão da formação e a coordenação pedagógica po-
dem ser exercidas em acumulação, desde que sejam res-
peitados os requisitos previstos para cada uma e não seja 
afetado o exercício das respetivas funções.

Fontes de verificação: curriculum vitae e certificado 
de habilitações e de formação profissional, ou, no caso 
de reconhecimento de qualificações profissionais, decla-
rações prévias nos termos do artigo 5.º, quando aplicável, 
e os documentos referidos no artigo 47.º, ambos da Lei 
n.º 9/2009, de 4 de março; contrato escrito constitutivo do 
vínculo contratual.

2 — Espaços e equipamentos

A entidade formadora deve dispor de instalações es-
pecíficas, coincidentes ou não com a sua sede social, e 

equipamentos adequados às intervenções a desenvolver, 
de acordo com a especificidade da área de educação e 
formação. As instalações e os equipamentos podem ser 
propriedade da entidade, locados ou cedidos, ou ainda 
pertencentes a empresa ou outra organização a que a enti-
dade preste serviços de formação, e devem ter os requisitos 
mínimos a seguir referidos:

a) No caso de certificação inserida na política da quali-
dade dos serviços de entidade formadora estabelecida em 
território nacional, espaços de atendimento ao público com 
as seguintes características:

Identificação da entidade e horário de atendimento vi-
síveis do exterior;

Área e mobiliário adequados ao atendimento com co-
modidade e privacidade.

A entidade formadora cuja atividade se dirija apenas a 
outras empresas ou organizações deve assegurar a existên-
cia de um local de atendimento de clientes, devidamente 
identificado.

b) Salas de formação teórica com as seguintes carac-
terísticas:

Área útil de dois m2 por formando, no caso de certi-
ficação inserida na política da qualidade dos serviços de 
entidade formadora estabelecida em território nacional;

Condições ambientais adequadas (luminosidade, tem-
peratura, ventilação e insonorização);

Condições de higiene e segurança;
Salas equipadas com equipamentos de apoio, nomeada-

mente, videoprojetor, computador, retroprojetor, quadro, 
televisão ou câmara de vídeo;

Mobiliário adequado, suficiente e em boas condições 
de conservação.

c) Às salas de formação em informática aplica -se o pre-
visto no ponto anterior com as seguintes especificidades:

Área útil de três m2 por formando, no caso de certifi-
cação inserida na política da qualidade dos serviços de 
entidade formadora estabelecida em território nacional;

Salas equipadas de forma a permitir o uso de equipa-
mentos de apoio tais como: painel de projeção, compu-
tadores (um computador por cada dois formandos e um 
computador para o formador), monitores policromáticos, 
impressoras;

Computadores equipados com software específico para 
as áreas a desenvolver;

Ligações em rede local e acesso à internet.

d) Os espaços e equipamentos para a componente prática 
devem ter em conta os requisitos previstos na legislação 
específica existente. Em casos de especial relevância e na 
ausência de legislação, os requisitos dos espaços e equi-
pamentos podem ser determinados pela entidade certifi-
cadora, nomeadamente, com base nas melhores práticas 
observadas tendo em conta os resultados da formação, 
ouvido o correspondente conselho setorial para a quali-
ficação.

e) Instalações sanitárias com compartimentos propor-
cionais ao número de formandos e diferenciados por sexo, 
localizadas de modo a não perturbarem o funcionamento 
dos espaços de formação.
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Os acessos aos edifícios, os espaços de atendimento do 
público, as salas de formação teórica ou de formação em 
informática, os espaços para a componente prática e as ins-
talações sanitárias para uso de formandos devem satisfazer 
os requisitos de acessibilidade a pessoas com necessidades 
especiais exigidos pelo Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, a partir dos prazos estabelecidos neste diploma.

O disposto na alínea e) é aplicável a entidades forma-
doras já existentes decorrido o prazo de dois anos após a 
entrada em vigor da presente portaria.

Em ação promovida por entidade distinta da entidade 
formadora, os requisitos relativos a instalações referidos 
nas alíneas b) a e) são dispensados quando a sua aplicação 
for manifestamente inviável. Neste caso, no âmbito da cer-
tificação inserida na política da qualidade dos serviços, a 
entidade promotora deve comunicar à entidade formadora, 
por escrito, os motivos que impossibilitam a aplicação dos 
referidos requisitos.

Fontes de verificação: verificação in loco de instalações 
e equipamentos; documentos comprovativos de que a enti-
dade é proprietária, locatária ou está autorizada a usar esses 
bens; prova da data de início da construção do edifício em 
que a entidade formadora tenha instalações de formação, 
para determinar o regime de acessibilidade aplicável.

II — Requisitos de processos no desenvolvimento da formação

A entidade formadora estabelecida em território nacio-
nal deve respeitar no desenvolvimento da formação os 
requisitos a seguir referidos.

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]

III — Requisitos de resultados e melhoria contínua

A entidade formadora estabelecida em território nacional 
deve respeitar os requisitos a seguir referidos de resultados 
e melhoria contínua.

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]

ANEXO II

(Referido no artigo 6.º da Portaria)

Republicação da Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, 
com as alterações resultantes da presente portaria

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 — O presente diploma regula:
a) O sistema de certificação inserida na política da qua-

lidade dos serviços de entidades formadoras, previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 396/2007, de 31 de 
dezembro;

b) O regime supletivo de certificação para acesso e 
exercício da atividade de formação profissional, aplicável 
nos termos estabelecidos em legislação setorial, a fim de 
instituir um regime quadro de acordo com os princípios 
e regras constantes no Decreto -lei n.º 92/2010, de 26 de 

julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2006/123/CE, de 12 de dezembro, relativa aos serviços 
no mercado interno.

2 — A certificação é concedida por áreas de educação 
e formação em que a entidade formadora desenvolve a 
sua atividade.

Artigo 2.º
Objetivos

Constituem objetivos do sistema de certificação de en-
tidades formadoras:

a) Promover a qualidade e a credibilização da atividade 
das entidades formadoras que operam no âmbito do Sis-
tema Nacional de Qualificações;

b) Contribuir para que o financiamento das atividades 
formativas tenha em conta a qualidade da formação mi-
nistrada e os seus resultados.

Artigo 3.º
Conceitos

Para efeitos do presente diploma, entende -se por:

a) «Área de educação e formação» o conjunto de pro-
gramas de educação e formação, agrupados em função da 
semelhança dos seus conteúdos principais;

b) «Auditoria» o processo de verificação da conformi-
dade da atuação das entidades requerentes da certificação e 
das certificadas, face aos requisitos e deveres estabelecidos 
na presente portaria;

c) «Certificação de entidade formadora» o ato de re-
conhecimento formal de que uma entidade detém com-
petências, meios e recursos adequados para desenvolver 
atividades formativas em determinadas áreas de educação 
e formação, de acordo com o estabelecido na presente 
portaria;

d) “Certificação inserida na política da qualidade dos 
serviços”, a certificação que, de acordo com o artigo 26.º 
da Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, incentiva a enti-
dade formadora a assegurar voluntariamente a qualidade 
da prestação dos serviços de formação, não constituindo 
título legal para o acesso e exercício em território nacional 
de formação abrangida por legislação setorial referente a 
atividade relativamente à qual a formação deva ser minis-
trada por entidade formadora certificada;

e) “Certificação regulada por legislação setorial”, a cer-
tificação de entidade formadora que constitui título legal 
para o acesso e exercício em território nacional de atividade 
de formação, a qual, nos termos de legislação setorial, deve 
ser ministrada por entidade formadora certificada;

f) «Entidade formadora certificada» a entidade dotada de 
recursos e capacidade técnica e organizativa para desenvol-
ver processos associados à formação, objeto de avaliação 
e reconhecimento oficiais de acordo com o estabelecido 
na presente portaria;

g) «Referencial de certificação» o conjunto de requi-
sitos de certificação da entidade formadora que definem 
condições relativas à intervenção da mesma no âmbito 
para que é certificada.
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Artigo 4.º
Entidades formadoras

1 — Pode requerer a certificação inserida na política 
da qualidade dos serviços qualquer entidade pública ou 
privada, nomeadamente, do âmbito educativo, científico 
ou tecnológico, que desenvolva atividades formativas, 
salvo se estas corresponderem às previstas na respetiva lei 
orgânica, diploma de criação, homologação, autorização de 
funcionamento ou outro regime especial aplicável.

2 — À certificação de entidade formadora estabelecida 
noutro Estado membro do Espaço Económico Europeu e 
que nele opere legalmente com base em permissão admi-
nistrativa ou certificação de qualidade por parte de entidade 
independente ou acreditada em área de educação e formação 
equivalente àquela em que pretende exercer atividade em ter-
ritório nacional, é aplicável o disposto nos números seguintes.

3 — A entidade formadora referida no número anterior 
que se estabeleça em território nacional, caso pretenda obter 
a certificação, fica sujeita aos requisitos de exercício da ati-
vidade regulados na presente portaria e, sendo caso disso, na 
legislação setorial referida na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º.

4 — A entidade formadora que exerça a atividade em 
território nacional em regime de livre prestação de serviços, 
caso pretenda obter a certificação, fica sujeita aos requisitos 
de exercício regulados na presente portaria e, sendo caso 
disso, na legislação setorial referida na alínea b) do n.º 1 
do artigo 1.º, com exceção dos aplicáveis apenas a entidade 
formadora estabelecida em território nacional.

5 — O disposto nos n.ºs 2 a 4 não prejudica o reconheci-
mento de requisitos a que o prestador de serviços já tenha 
sido submetido noutro Estado membro, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 92/2010, 
de 26 de julho e, quanto aos requisitos relativos a quali-
ficações profissionais, nos termos da Lei n.º 9/2009, de 
4 de março.

Artigo 5.º
Requisitos prévios da certificação

1 — Pode obter a certificação a entidade formadora que 
satisfaça os seguintes requisitos:

a) Encontrar -se regularmente constituída e devidamente 
registada;

b) Não se encontrar em situação de suspensão ou inter-
dição do exercício da sua atividade na sequência de decisão 
judicial ou administrativa;

c) Ter as suas situações tributária e contributiva regu-
larizadas, respetivamente, perante a administração fiscal 
e a segurança social;

d) Inexistência de situações por regularizar respeitantes 
a dívidas ou restituições referentes a apoios financeiros 
comunitários ou nacionais, independentemente da sua na-
tureza ou objetivos.

2 — [revogado]
3 — As fontes de verificação do cumprimento dos requisi-

tos referidos no n.º 1 constam do Anexo I da presente portaria, 
que dela faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no 
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.

Artigo 6.º
Entidades certificadoras

1 — A certificação das entidades formadoras inserida 
na política da qualidade dos serviços assim como a certi-

ficação regulada por legislação setorial, a que se refere a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, são asseguradas pelo serviço 
central competente do ministério responsável pela área da 
formação profissional, sem prejuízo do disposto no n.º 3.

2 — No âmbito do desenvolvimento, da monitoriza-
ção e da regulação do sistema de certificação, compete à 
entidade certificadora a que se refere o número anterior, 
nomeadamente:

a) Definir e desenvolver as metodologias, os instrumen-
tos e os procedimentos que assegurem o funcionamento do 
sistema de certificação das entidades formadoras;

b) Definir indicadores de avaliação qualitativa do de-
sempenho das entidades formadoras certificadas;

c) Informar as entidades requerentes sobre a organização 
do respetivo processo de certificação;

d) Desenvolver um sistema de informação relativo ao 
processo de certificação;

e) Desenvolver um processo de articulação entre as dife-
rentes sedes e fontes de informação, de forma a assegurar 
a integração num único sistema de informação sobre todas 
as entidades formadoras certificadas;

f) Gerir e tratar a informação relativa ao sistema de 
certificação de entidades formadoras;

g) Promover as ações necessárias para a avaliação ex-
terna do sistema;

h) Promover as ações necessárias ao acompanhamento, 
monitorização, regulação e garantia de qualidade do sistema.

3 — Sempre que a legislação setorial referida na alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 1.º atribua a outra entidade a 
competência para a certificação de entidades formadoras 
em determinada área de educação e formação ou em deter-
minados cursos ou ações de formação, o ato de certificação 
é comunicado, nos termos dessa legislação, ao serviço 
referido no n.º 1.

Artigo 7.º

Referencial de certificação de entidade formadora

1 — Os requisitos do referencial de certificação res-
peitam a:

a) Estrutura e organização internas;
b) No caso de entidades formadoras estabelecidas em 

território nacional, processos no desenvolvimento da for-
mação, resultados e melhoria contínua;

c) [revogada].

2 — Os requisitos do referencial de certificação de en-
tidade formadora, os critérios de apreciação e as fontes 
de verificação constam do anexo II da presente portaria e 
fazem parte integrante da mesma.

3 — A certificação de entidades formadoras deve ainda 
observar requisitos específicos para determinada área de 
educação e formação, determinados cursos ou determina-
das ações de formação, estabelecidos na legislação seto-
rial a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, que 
complementem ou derroguem os requisitos constantes da 
presente portaria.

4 — A entidade certificadora divulga, no balcão único 
eletrónico dos serviços referido no artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e no seu sítio da internet, 
esclarecimentos adicionais relativos aos requisitos referi-
dos nos números anteriores e aos respetivos critérios de 
apreciação e fontes de verificação.
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Artigo 8.º
Manutenção dos requisitos da certificação

A entidade formadora certificada deve manter os re-
quisitos da certificação referidos nos artigos 5.º e 7.º e 
desenvolver as atividades formativas de acordo com as 
competências que foram objeto de certificação, bem como 
cumprir os contratos de formação celebrados.

Artigo 9.º
Certificado

1 — A certificação da entidade formadora é comprovada 
mediante a emissão do respetivo certificado de acordo com 
modelo aprovado pela entidade certificadora e a disponi-
bilizar no sítio da internet da mesma.

2 — Em caso de deferimento tácito do pedido de certi-
ficação regulada por legislação setorial, a que se refere a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, e até à emissão do respetivo 
certificado, o comprovativo da apresentação do pedido 
acompanhado do comprovativo do pagamento da respetiva 
taxa vale como certificado para todos os efeitos legais.

3 — No caso de certificação inserida na política da qua-
lidade dos serviços, o certificado emitido pelo serviço 
central competente do ministério responsável pela área 
da formação profissional deve referir que o mesmo não 
constitui título legal para o acesso e exercício em terri-
tório nacional de atividades de formação abrangidas por 
legislações setoriais.

Artigo 10.º
Procedimento de certificação

1 — No caso de certificação inserida na política da quali-
dade dos serviços, o representante legal da entidade forma-
dora apresenta o requerimento no balcão único eletrónico 
dos serviços, de acordo com informação disponibilizada 
no sítio da internet da entidade certificadora, indicando as 
áreas de educação e formação em que se propõe exercer 
a atividade formativa, de acordo com o n.º 2 do artigo 1.º.

2 — O requerimento de certificação regulada por legisla-
ção setorial a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º 
deve ser apresentado no balcão único eletrónico dos servi-
ços, acompanhado dos comprovativos da verificação dos 
requisitos referidos no n.º 2 do artigo 4.º, sendo caso disso, 
no n.º 1 do artigo 5.º, dos requisitos de recursos humanos 
aplicáveis nos termos da presente portaria e dos demais 
requisitos exigidos por aquela legislação.

3 — A certificação pode ser alargada a outras áreas de 
educação e formação, a pedido da entidade formadora 
apresentado nos termos dos números anteriores.

4 — A certificação, incluindo de entidade formadora a 
que se refere o n.º 2 do artigo 4.º que se estabeleça em terri-
tório nacional, pode ser transmitida para outra entidade que 
adquira, nos termos legais e a qualquer título, a estrutura e 
a organização internas que fundamentaram a certificação.

5 — O pedido de transmissão da certificação deve igual-
mente ser requerido à entidade certificadora, acompanhada 
de prova da aquisição da estrutura e da organização inter-
nas, para efeitos de verificação e posterior decisão.

6 — O cumprimento dos requisitos de certificação, dos 
que se reportam a um pedido do seu alargamento a outras 
áreas de educação e formação ou dos que respeitam a um 
pedido de transmissão para outra entidade, caso não possa 
ser provado documentalmente, é verificado nas instalações 
do requerente, sendo aplicável o disposto nos n.ºs 4 e 5 
do artigo 11.º.

7 — Os procedimentos são tramitados por sistema ele-
trónico, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, acessível através do balcão único 
eletrónico, bem como do sítio da internet da entidade referida 
no n.º 1 do artigo 6.º caso seja esta a entidade certificadora.

8 — A entidade certificadora participa na cooperação entre 
autoridades administrativas nos termos do Capítulo VI do 
Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, nomeadamente para 
confirmação das declarações e comprovativos de requerente 
estabelecido noutro Estado membro do Espaço Económico 
Europeu relativos aos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 4.º, 
aos requisitos de recursos humanos e aos demais requisitos 
aplicáveis, através do Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI).

Artigo 10.º -A
Decisão

1 — Na decisão de requerimento de certificação inse-
rida na política da qualidade dos serviços, bem como nas 
decisões de requerimento para alargamento a outras áreas 
de educação e formação ou para a transmissão daquela 
certificação, a proferir no prazo máximo de 90 dias, não 
há lugar a deferimento tácito.

2 — O requerimento de certificação regulada por legisla-
ção setorial, a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º, 
e o requerimento para alargamento dessa certificação a 
outras áreas de educação e formação devem ser decididos 
no prazo estabelecido nessa legislação ou, na sua falta, em 
60 dias ou ainda, no caso de entidade formadora referida 
no n.º 2 do artigo 4.º, em 30 ou 15 dias, consoante esteja 
estabelecida em território nacional ou neste pretenda exer-
cer a atividade em regime de livre prestação de serviços, 
nos termos, respetivamente, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.

3 — O requerimento de transmissão de certificação re-
gulada por legislação setorial, entre entidades formadoras 
estabelecidas em território nacional, deve ser decidido no 
prazo estabelecido nessa legislação ou, na sua falta, no 
prazo de 30 dias.

4 — Os prazos a que se referem os números anteriores 
começam a contar da entrega do requerimento, acompa-
nhado do comprovativo do pagamento da taxa devida, na 
entidade certificadora.

5 — Os requerimentos previstos nos n.ºs 2 e 3 consideram-
-se tacitamente deferidos, se a decisão não for proferida no 
prazo estabelecido.

Artigo 11.º
Auditorias

1 — A atividade da entidade formadora certificada é 
objeto de auditoria que incide sobre a manutenção do 
cumprimento dos requisitos prévios de acesso à certifi-
cação e dos que respeitam ao referencial de certificação 
estabelecidos na presente portaria.

2 — A auditoria incide, ainda, quando aplicável, sobre a 
conformidade da oferta formativa da entidade certificada 
com os referenciais constantes do Catálogo Nacional de 
Qualificações.

3 — A entidade certificadora pode, a todo o tempo, de-
terminar a realização de auditorias com fundamento em 
indícios de incumprimento do referencial de certificação 
estabelecido na presente portaria, informando previamente 
a entidade formadora dessa determinação.

4 — As auditorias são realizadas por trabalhadores da 
entidade certificadora ou por auditores externos que pres-
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tem serviço a empresa especializada e contratada para o 
efeito pela entidade certificadora.

5 — No âmbito da realização da auditoria e sempre que 
o auditor entenda que tal se mostre necessário ao desem-
penho das suas funções, pode o mesmo:

a) Aceder aos serviços e instalações de entidade au-
ditada;

b) Utilizar instalações de entidade auditada adequadas 
ao exercício das suas funções em condições de dignidade 
e eficácia;

c) Obter a colaboração necessária por parte de quem 
preste trabalho à entidade auditada;

d) Examinar quaisquer elementos indispensáveis sobre 
assuntos de interesse para o exercício das suas funções, 
em poder da entidade auditada;

e) Fazer uso da cooperação entre autoridades admi-
nistrativas, nos termos do Capítulo VI do Decreto -Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, nomeadamente recorrendo ao 
Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI).

Artigo 12.º

[revogado]
Artigo 13.º

Taxas

1 — A certificação de entidade formadora, o alargamento 
da certificação a outras áreas de educação e formação e 
o pedido de transmissão da certificação estão sujeitos ao 
pagamento de uma taxa, a efetuar pela entidade requerente 
com o respetivo requerimento.

2 — As auditorias a que se referem o n.º 1 do artigo 11.º 
e o n.º 3 do artigo 16.º estão sujeitas ao pagamento de uma 
taxa a liquidar antes da sua realização.

3 — [revogado]
4 — O pagamento da taxa é condição prévia para a prá-

tica dos atos previstos no n.º 1, exceto no caso de auditoria 
em que a taxa é paga no prazo indicado pela entidade certi-
ficadora, considerando -se o não pagamento como oposição 
da entidade formadora à realização da mesma.

Artigo 14.º
Divulgação

1 — A entidade certificadora disponibiliza o logótipo de 
entidade formadora certificada no âmbito da política da 
qualidade dos serviços e as regras da sua utilização, que 
esta deve adotar na publicitação da atividade formativa.

2 — A entidade certificadora assegura a divulgação, por 
áreas de educação e formação, de entidades formadoras 
certificadas.

3 — As entidades formadoras certificadas estabelecidas 
em território nacional devem registar e manter atualizada a 
oferta formativa no sítio da internet indicado pela entidade 
certificadora.

4 — A entidade formadora certificada deve assegurar 
que a divulgação da oferta formativa contenha informação 
clara e detalhada.

5 — A entidade certificadora informa do ato de certifica-
ção, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º e através do sistema 
eletrónico a que se refere o n.º 7 do artigo 10.º, o serviço 
central competente do ministério responsável pela área da 
formação profissional, para efeitos de divulgação de uma 
lista geral de entidades formadoras certificadas.

Artigo 15.º
Avaliação do desempenho de entidade formadora certificada

1 — O desempenho da atividade da entidade formadora 
certificada estabelecida em território nacional é objeto de 
avaliação, a ser aferida de acordo com indicadores relativos a:

a) Estrutura e organização internas, compreendendo 
aspetos relativos a recursos humanos e materiais e a ca-
pacidade financeira;

b) Qualidade do serviço de formação, compreendendo 
aspetos de avaliação interna e externa;

c) Resultados da atividade formativa.

2 — A entidade certificadora publica, no sítio da internet, 
os indicadores referidos no número anterior.

3 — A entidade formadora certificada estabelecida em terri-
tório nacional realiza anualmente um processo de autoavaliação 
com base nos indicadores referidos no n.º 1 e disponibiliza 
informação à entidade certificadora sobre os resultados do 
mesmo, por via eletrónica através do balcão único de serviços.

4 — A informação a que se refere o número anterior visa 
a melhoria contínua da entidade formadora certificada, 
bem como o acompanhamento e monitorização do seu de-
sempenho, contribuindo, igualmente, para a preparação do 
procedimento de auditoria pela entidade certificadora.

Artigo 16.º
Revogação e caducidade da certificação

1 — O incumprimento dos requisitos prévios ou dos 
que se reportam ao referencial de certificação ou, ainda, 
de algum dos deveres da entidade formadora certificada 
estabelecidos na presente portaria determina, conforme a 
gravidade das situações e a possibilidade da sua regula-
rização, a revogação total ou parcial da certificação, sem 
prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 — Quando a situação de incumprimento não corresponda 
a irregularidade já verificada em auditoria anterior e a sua 
regularização seja possível, é concedido à entidade forma-
dora, a pedido desta, um prazo até 120 dias consecutivos 
para que a regularize, suspendendo -se o prazo para a decisão.

3 — A regularização da situação referida no número 
anterior é verificada mediante auditoria quando a mesma 
não possa ser comprovada de outro modo.

4 — Nas situações de incumprimento a que se refere o n.º 2, 
a revogação da certificação só é proferida quando a entidade 
formadora certificada não regularize a situação que lhe deu 
origem, dentro do prazo que para o efeito lhe foi concedido.

5 — A oposição por parte da entidade formadora à re-
alização de eventual auditoria determinada pela entidade 
certificadora, nos termos do n.º 2, dá lugar à revogação 
da certificação.

6 — A caducidade da certificação ocorre quando se ve-
rifique alguma das seguintes situações:

a) Extinção da entidade formadora certificada sem que 
haja transmissão da certificação para outra entidade nos 
termos da presente portaria;

b) No caso de entidade formadora a que se refere o n.º 2 
do artigo 4.º, a cessação da legalidade da atividade como 
entidade formadora no Estado membro de origem;

c) No caso de entidade formadora estabelecida em ter-
ritório nacional, ausência de atividade formativa em dois 
anos consecutivos;

d) Interdição do exercício da sua atividade em território 
nacional, por decisão judicial ou administrativa.
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7 — A entidade formadora deve comunicar à entidade 
certificadora, previamente e sempre que possível, a data 
e o motivo da sua extinção.

8 — É da competência da entidade certificadora proceder 
à revogação da certificação ou declarar a respetiva cadu-
cidade de acordo com os números anteriores, bem como 
proceder à respetiva divulgação.

Artigo 17.º
Acompanhamento da certificação de entidades formadoras

O acompanhamento do procedimento de certificação 
das entidades formadoras é assegurado por um conselho 
de acompanhamento que funciona junto do serviço central 
competente do ministério responsável pela área da forma-
ção profissional.

Artigo 18.º
Conselho de acompanhamento da certificação

1 — O conselho de acompanhamento da certificação de 
entidades formadoras é um órgão de natureza consultiva, 
ao qual compete formular sugestões com vista à melhoria 
das atividades, apreciando, designadamente:

a) O plano e o relatório anuais de atividades no domínio 
da certificação de entidades formadoras;

b) Os esclarecimentos adicionais da entidade certifi-
cadora ao referencial de certificação de entidade forma-
dora;

c) Os indicadores de avaliação qualitativa do desempe-
nho de entidades formadoras certificadas;

d) Os procedimentos para a avaliação externa do sistema 
de certificação de entidades formadoras.

2 — Integram o conselho de acompanhamento:
a) Dois representantes do serviço central competente do 

ministério responsável pela área da formação profissional, 
um dos quais preside, por cooptação, tendo o respetivo 
presidente voto de qualidade;

b) Um representante da Agência Nacional para a Qua-
lificação e o Ensino Profissional, I. P.;

c) Um representante do Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional, I. P.;

d) Um representante do Programa Operacional Potencial 
Humano;

e) Um representante do Instituto de Gestão do Fundo 
Social Europeu;

f) Um representante de cada membro do governo que 
tutele entidades referidas no n.º 3 do artigo 6.º;

g) Dois especialistas indicados por cada uma das con-
federações sindicais;

h) Um especialista indicado por cada uma das confe-
derações patronais.

3 — Podem ainda participar nas reuniões do conselho de 
acompanhamento até três peritos independentes, indicados 
pela entidade certificadora, podendo igualmente participar, 
como observadores, um representante de cada uma das 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

4 — O conselho de acompanhamento reúne semestral-
mente e sempre que o presidente o convoque, por iniciativa 
própria ou de dois terços dos seus membros.

5 — O conselho de acompanhamento aprova o seu re-
gulamento interno.

Artigo 19.º
[revogado]

Artigo 19.º -A
Regiões Autónomas

1 — Os atos e os procedimentos necessários à execução 
da presente portaria nas Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira competem às entidades das respetivas admi-
nistrações regionais com atribuições e competências nas 
matérias em causa.

2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, os controlos exercidos, quer pelos 
organismos da administração central quer pelos serviços com-
petentes das administrações das regiões autónomas no âmbito 
da presente portaria são válidos para todo o território nacional, 
excetuados os referentes a determinadas instalações físicas.

3 — A divulgação, pelo serviço central competente do 
ministério responsável pela área da formação profissio-
nal, da lista geral de entidades formadoras certificadas, 
nos termos do n.º 5 do artigo 14.º, abrange as entidades 
certificadas por organismos da administração central e 
por serviços competentes das administrações das regiões 
autónomas, nos termos da legislação setorial a que se refere 
a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º.

4 — O sistema eletrónico a que se refere o n.º 7 do ar-
tigo 10.º assegura o intercâmbio da informação relativa à 
certificação de entidades formadoras recebida pelo serviço 
central competente do ministério responsável pela área da 
formação profissional e pelos serviços competentes res-
ponsáveis pela mesma área nas administrações das regiões 
autónomas, nos termos do n.º 5 do artigo 14.º e do n.º 1 
do presente artigo, com vista à permanente atualização da 
lista das entidades formadoras certificadas a operar em 
território nacional na posse daqueles serviços.

Artigo 20.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 782/97, de 29 de agosto.

Artigo 21.º
Norma transitória

1 — A acreditação de entidade formadora, ao abrigo da le-
gislação agora revogada, cujo prazo de validade esteja em 
curso à data da publicação da presente portaria, deixa de estar 
sujeita a período de validade, sem prejuízo do disposto no n.º 3.

2 — Os pedidos de acreditação, incluindo os de entidades 
cuja acreditação tenha entretanto caducado, apresentados 
antes da entrada em vigor da presente portaria e que ainda 
não tenham sido objeto de decisão final são regulados pela 
legislação agora revogada, sendo aplicável, no caso dos que 
obtenham decisão favorável, o disposto no número anterior.

3 — As entidades formadoras a que se referem os nú-
meros anteriores devem requerer a respetiva certificação 
em prazos estabelecidos pela entidade certificadora e di-
vulgados através do respetivo sítio da internet.

4 — A entidade formadora que tenha requerido a sua 
certificação de acordo com o número anterior mantém a 
acreditação até à decisão do pedido, considerando -se até 
então certificada nos termos da presente portaria.

5 — No caso de entidade formadora que não requeira a 
certificação no prazo estabelecido de acordo com o n.º 3, 
a respetiva acreditação caduca no termo do referido prazo.

6 — [revogado]
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7 — Uma vez criados os dispositivos necessários para 
o efeito, a entidade certificadora divulga, por despacho 
publicado no Diário da República e através do respetivo 
sítio da internet, a data a partir da qual os requerimentos de 
certificação passam a ser apresentados por via eletrónica.

Artigo 22.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor 60 dias após a sua 
publicação.

ANEXO I

Requisitos prévios da certificação

(n.º 1 do artigo 5.º da portaria)

Alínea a)

Fontes de verificação

Pessoa coletiva: cartão da empresa, ou cartão de pessoa 
coletiva, ou cartão de identificação de pessoa coletiva; no 
caso de associação de empregadores ou associação sindical, 
registo dos estatutos pela Direção -Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho.

Pessoa singular: bilhete de identidade ou cartão de ci-
dadão.

Alínea b)

Fontes de verificação

Declaração do requerente, certificado de registo criminal 
e registo individual dos sujeitos responsáveis pelas con-
traordenações laborais, da Autoridade para as Condições 
de Trabalho.

Alínea c)

Fontes de verificação

Certidões comprovativas de situações tributária e contri-
butiva regularizadas perante a administração tributária e a 
segurança social. São dispensadas as certidões se a entidade 
der consentimento para a consulta das suas situações tribu-
tária e contributiva nos sítios da internet das declarações 
eletrónicas e do serviço segurança social direta.

Alínea d)

Fontes de verificação

Declaração do requerente e registos das entidades fi-
nanciadoras.

ANEXO II

Referencial de certificação de entidade formadora

(Referido no artigo 7.º da Portaria)

I — Requisitos de estrutura e organização internas

1 — Recursos humanos

A entidade formadora deve assegurar a existência de 
recursos humanos em número e com as competências ade-
quadas às atividades formativas a desenvolver de acordo 
com as áreas de educação e formação requeridas para a 
certificação, com os seguintes requisitos mínimos:

a) No caso de certificação inserida na política da qualidade 
dos serviços de entidade formadora estabelecida em território 

nacional, um gestor de formação com habilitação de nível 
superior e experiência profissional ou formação adequada, 
que seja responsável pela política de formação, pelo planea-
mento, execução, acompanhamento, controlo e avaliação do 
plano de atividades, pela gestão dos recursos afetos à ativi-
dade formativa, pelas relações externas respeitantes à mesma, 
que exerça as funções a tempo completo ou assegure todo o 
período de funcionamento da entidade, ao abrigo de vínculo 
contratual. Considera -se experiência profissional adequada 
três anos de funções técnicas na área da gestão e organização 
da formação; considera -se formação adequada a formação na 
área da gestão e organização da formação e, eventualmente, 
na área pedagógica, com duração mínima de 150 horas.

b) No caso de entidade formadora estabelecida em ter-
ritório nacional, um coordenador pedagógico com habilita-
ção de nível superior e experiência profissional ou forma-
ção adequada, que assegure o apoio à gestão da formação, 
o acompanhamento pedagógico de ações de formação, a 
articulação com formadores e outros agentes envolvidos 
no processo formativo, que preste regularmente funções 
ao abrigo de vínculo contratual. Considera -se experiência 
profissional adequada três anos de funções no desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas; considera -se formação 
adequada a profissionalização no ensino ou outra formação 
pedagógica com duração mínima de 150 horas.

c) Formadores com formação científica ou técnica e 
pedagógica adequadas para cada área de educação e for-
mação para a qual solicite certificação.

d) Outros agentes envolvidos no processo formativo, 
nomeadamente tutores e mediadores, com qualificações 
adequadas às modalidades, formas de organização e des-
tinatários da formação.

e) No caso de entidade formadora estabelecida em ter-
ritório nacional, colaborador que assegure o atendimento 
diário, a tempo completo, em qualquer estabelecimento 
em que ocorra contacto direto com o público.

f) No caso de certificação inserida na política da quali-
dade dos serviços de entidade formadora estabelecida em 
território nacional, colaborador qualificado ou recurso a 
prestação de serviço para assegurar a contabilidade orga-
nizada segundo a legislação aplicável.

Para a forma de organização de formação à distância, a 
entidade formadora deve ainda dispor de um colaborador 
com formação ou experiência profissional mínima de um ano, 
designadamente em organização ou gestão de um dispositivo 
de formação à distância, estratégias pedagógicas e programas 
de formação à distância e sua implementação ou métodos 
e técnicas de tutoria em contexto de formação à distância.

A gestão da formação e a coordenação pedagógica po-
dem ser exercidas em acumulação, desde que sejam res-
peitados os requisitos previstos para cada uma e não seja 
afetado o exercício das respetivas funções.

Fontes de verificação: curriculum vitae e certificado de 
habilitações e de formação profissional, ou, no caso de re-
conhecimento de qualificações profissionais, declarações 
prévias nos termos do artigo 5.º, quando aplicável, e os docu-
mentos referidos no artigo 47.º, ambos da Lei n.º 9/2009, de 4 
de março; contrato escrito constitutivo do vínculo contratual.

2 — Espaços e equipamentos

A entidade formadora deve dispor de instalações es-
pecíficas, coincidentes ou não com a sua sede social, e 
equipamentos adequados às intervenções a desenvolver, 
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de acordo com a especificidade da área de educação e 
formação. As instalações e os equipamentos podem ser 
propriedade da entidade, locados ou cedidos, ou ainda 
pertencentes a empresa ou outra organização a que a enti-
dade preste serviços de formação, e devem ter os requisitos 
mínimos a seguir referidos:

a) No caso de certificação inserida na política da quali-
dade dos serviços de entidade formadora estabelecida em 
território nacional, espaços de atendimento ao público com 
as seguintes características:

Identificação da entidade e horário de atendimento vi-
síveis do exterior;

Área e mobiliário adequados ao atendimento com co-
modidade e privacidade.

A entidade formadora cuja atividade se dirija apenas a 
outras empresas ou organizações deve assegurar a existên-
cia de um local de atendimento de clientes, devidamente 
identificado.

b) Salas de formação teórica com as seguintes carac-
terísticas:

Área útil de dois m2 por formando, no caso de cer-
tificação inserida na política da qualidade dos serviços 
de entidade formadora estabelecida em território na-
cional;

Condições ambientais adequadas (luminosidade, tem-
peratura, ventilação e insonorização);

Condições de higiene e segurança;
Salas equipadas com equipamentos de apoio, nomeada-

mente, videoprojetor, computador, retroprojetor, quadro, 
televisão ou câmara de vídeo;

Mobiliário adequado, suficiente e em boas condições 
de conservação.

c) Às salas de formação em informática aplica -se o pre-
visto no ponto anterior com as seguintes especificidades:

Área útil de três m2 por formando, no caso de certi-
ficação inserida na política da qualidade dos serviços 
de entidade formadora estabelecida em território na-
cional;

Salas equipadas de forma a permitir o uso de equipa-
mentos de apoio tais como: painel de projeção, compu-
tadores (um computador por cada dois formandos e um 
computador para o formador), monitores policromáticos, 
impressoras;

Computadores equipados com software específico para 
as áreas a desenvolver;

Ligações em rede local e acesso à internet.

d) Os espaços e equipamentos para a componente prática 
devem ter em conta os requisitos previstos na legislação 
específica existente. Em casos de especial relevância e na 
ausência de legislação, os requisitos dos espaços e equi-
pamentos podem ser determinados pela entidade certifi-
cadora, nomeadamente, com base nas melhores práticas 
observadas tendo em conta os resultados da formação, 
ouvido o correspondente conselho setorial para a quali-
ficação.

e) Instalações sanitárias com compartimentos propor-
cionais ao número de formandos e diferenciados por sexo, 
localizadas de modo a não perturbarem o funcionamento 
dos espaços de formação.

Os acessos aos edifícios, os espaços de atendimento 
do público, as salas de formação teórica ou de formação 
em informática, os espaços para a componente prática 
e as instalações sanitárias para uso de formandos de-
vem satisfazer os requisitos de acessibilidade a pessoas 
com necessidades especiais exigidos pelo Decreto -Lei 
n.º 163/2006, de 8 de agosto, a partir dos prazos estabe-
lecidos neste diploma.

O disposto na alínea e) é aplicável a entidades forma-
doras já existentes decorrido o prazo de dois anos após a 
entrada em vigor da presente portaria.

Em ação promovida por entidade distinta da entidade 
formadora, os requisitos relativos a instalações referidos 
nas alíneas b) a e) são dispensados quando a sua aplicação 
for manifestamente inviável. Neste caso, no âmbito da cer-
tificação inserida na política da qualidade dos serviços, a 
entidade promotora deve comunicar à entidade formadora, 
por escrito, os motivos que impossibilitam a aplicação dos 
referidos requisitos.

Fontes de verificação: verificação in loco de instala-
ções e equipamentos; documentos comprovativos de que 
a entidade é proprietária, locatária ou está autorizada a 
usar esses bens; prova da data de início da construção do 
edifício em que a entidade formadora tenha instalações 
de formação, para determinar o regime de acessibilidade 
aplicável.

II — Requisitos de processos no desenvolvimento da formação

A entidade formadora estabelecida em território nacio-
nal deve respeitar no desenvolvimento da formação os 
requisitos a seguir referidos:

1 — Planificação e gestão da atividade formativa. — A 
entidade deve elaborar o plano de atividades com regula-
ridade anual, que demonstre competências de planeamento 
da sua atividade formativa, e que integre nomeadamente 
os seguintes elementos:

a) Caracterização da entidade e da sua atividade;
b) Projetos a desenvolver em coerência com a estraté-

gia e o contexto de atuação, respondendo a necessidades 
territoriais e setoriais;

c) Objetivos e resultados a alcançar, com os respetivos 
indicadores de acompanhamento;

d) Recursos humanos e materiais a afetar aos projetos, 
tendo em conta as áreas de educação e formação;

e) Parcerias e protocolos.

O plano de atividades é avaliado de acordo com os 
seguintes critérios:

a) Fundamentação dos projetos a desenvolver e coe-
rência dos mesmos;

b) Adequação dos objetivos e respetivos indicadores 
de acompanhamento;

c) Adequação dos recursos humanos e materiais a afe-
tar aos projetos tendo em conta as áreas de educação e 
formação envolvidas;

d) Definição clara das responsabilidades e tarefas esta-
belecidas no âmbito de parcerias ou protocolos celebrados 
com outras entidades.

Fontes de verificação: plano de atividades; plano de 
formação; levantamento de necessidades; estudos; parce-
rias e protocolos.
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2 — Conceção e desenvolvimento da atividade for-
mativa. — A entidade deve demonstrar que as ações de 
formação que desenvolve são adequadas aos objetivos e 
destinatários da formação e se estruturam com base nas 
seguintes fases:

a) Definição das competências a desenvolver pelos 
formandos;

b) Definição dos objetivos de aprendizagem a atingir 
pelos formandos;

c) Definição dos itinerários de aprendizagem com a 
identificação dos módulos e sua sequência pedagógica no 
programa de formação;

d) Identificação e aplicação de estratégias de aprendiza-
gem baseadas em métodos, atividades e recursos técnico-
-pedagógicos;

e) Identificação e aplicação da metodologia e instru-
mentos de seleção de formandos e formadores (quando 
aplicável);

f) Identificação e aplicação da metodologia e instru-
mentos de acompanhamento a utilizar durante e após a 
formação nomeadamente de empregabilidade e inserção 
profissional;

g) Identificação e aplicação das metodologias e instru-
mentos de avaliação da aprendizagem e de satisfação da 
formação;

h) Identificação e aplicação de critérios de seleção das 
entidades recetoras de formandos para o desenvolvimento 
da formação prática em contexto de trabalho (quando apli-
cável);

i) Definição e aplicação de planos pedagógicos de for-
mação prática em contexto de trabalho, que contemplem os 
mecanismos de acompanhamento e avaliação dos estágios 
(quando aplicável).

O disposto nas alíneas a), b) e c), quando se trate de 
formação inserida no Catálogo Nacional de Qualificações, 
terá por base os respetivos referenciais de formação.

Para a forma de organização de formação a distância a 
entidade deve assegurar ainda:

a) Conteúdos de aprendizagem estruturados segundo 
as normas internacionais específicas que evidenciem, no-
meadamente, autonomia, interatividade e navegabilidade 
interna;

b) Um sistema de tutoria ativa;
c) Controlo da evolução da aprendizagem pelo formando 

através do retorno dos resultados da avaliação.

A entidade deve demonstrar que concebe ou adequa 
recursos técnico -pedagógicos para ações de formação que 
desenvolve, que serão avaliados ao nível de:

a) Organização da informação, tendo em conta a cla-
reza da estrutura e a organização e homogeneidade dos 
conteúdos;

b) Apresentação, atratividade e legibilidade;
c) Facilidade de utilização;
d) Identificação das fontes utilizadas e aconselhadas.

Fontes de verificação: programas de formação; planos 
de sessão e outros instrumentos técnicos; recursos técnico-
-pedagógicos; dossier técnico -pedagógico; relatórios de 
seleção; relatórios de acompanhamento e avaliação; re-
latórios de estágio; dispositivo de formação, plataforma 
tecnológica, eventuais protocolos ou contratos no caso da 
formação a distância.

3 — Regras de funcionamento aplicadas à atividade 
formativa. — A entidade deve elaborar e disponibilizar 
as regras de funcionamento aplicáveis à sua atividade 
formativa, que refiram com clareza os seguintes ele-
mentos:

a) Requisitos de acesso e formas de inscrição;
b) Critérios e métodos de seleção de formandos;
c) Condições de funcionamento da atividade formativa, 

nomeadamente definição e alteração de horários, locais e 
cronograma, interrupções e possibilidade de repetição de 
cursos, pagamentos e devoluções;

d) Deveres de assiduidade;
e) Critérios e métodos de avaliação da formação;
f) Descrição genérica de funções e responsabilidades;
g) Procedimento de tratamento de reclamações.

No caso de formação a distância, o regulamento deve 
ainda regular os serviços pedagógicos e as atividades de-
sempenhadas pelos tutores, bem como o trabalho individual 
e em equipa dos formandos, caso se aplique.

A entidade deve assegurar a divulgação do regulamento 
de funcionamento a clientes, colaboradores e outros agen-
tes. Quando a formação é dirigida ao público em geral, o 
regulamento deve estar acessível no local de atendimento, 
ou na plataforma tecnológica para intervenções de forma-
ção a distância.

Fontes de verificação: regulamento de funcionamento 
da formação; suportes de divulgação; sítio da Internet.

4 — Dossier técnico -pedagógico. — A entidade deve 
elaborar um dossier técnico -pedagógico por cada ação 
de formação, que deve conter, nomeadamente, a seguinte 
informação:

a) Programa de formação; que inclua informação sobre 
objetivos gerais e específicos, destinatários, modalidade 
e forma de organização da formação, metodologias de 
formação, critérios e metodologias de avaliação, conte-
údos programáticos, carga horária, recursos pedagógicos 
e espaços;

b) Cronograma;
c) Regulamento de desenvolvimento da formação;
d) Identificação da documentação de apoio e dos meios 

audiovisuais utilizados;
e) Identificação do coordenador, dos formadores e ou-

tros agentes;
f) Fichas de inscrição dos formandos, ou lista nominativa 

em caso de designação pelo empregador;
g) Registos e resultados do processo de seleção, quando 

aplicável;
h) Registos do processo de substituição, quando apli-

cável;
i) Contratos de formação com os formandos e contratos 

com os formadores, quando aplicável;
j) Planos de sessão;
l) Sumários das sessões e registos de assiduidade;
m) Provas, testes e relatórios de trabalhos e estágios 

realizados, quando aplicável;
n) Registos e resultados da avaliação da aprendizagem;
o) Registo da classificação final, quando aplicável;
p) Registos e resultados da avaliação de desempenho 

dos formadores, coordenadores e outros agentes;
q) Registos e resultados da avaliação de satisfação dos 

formandos;
r) Registos de ocorrências;
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s) Comprovativo de entrega dos certificados aos for-
mandos;

t) Relatório final de avaliação da ação;
u) Relatórios de acompanhamento e de avaliação de 

estágios, quando aplicável;
v) Resultados do processo de seleção de entidades re-

cetoras de estagiários, quando aplicável;
x) Atividades de promoção da empregabilidade dos 

formandos, quando aplicável;
z) Relatórios, atas de reunião ou outros documentos que 

evidenciem atividades de acompanhamento e coordenação 
pedagógica;

aa) Documentação relativa à divulgação da ação, 
quando aplicável.

No caso de ação promovida por entidade distinta da 
entidade formadora, alguns requisitos referidos nas alíneas 
anteriores podem ser inaplicáveis tendo em conta a duração 
ou a forma de organização da ação, devendo o empregador 
e a entidade formadora declarar conjuntamente os funda-
mentos da não aplicação.

Fontes de verificação: dossier técnico -pedagógico; ba-
ses de dados e outros suportes informáticos.

5 — Contratos de formação — A entidade formadora 
deve celebrar contrato de formação com os formandos, 
por escrito e assinado pelas partes, e contemplar, nomea-
damente, a seguinte informação:

a) Identificação da entidade formadora e do formando, 
a designação da ação e respetiva duração bem como as 
datas e locais de realização;

b) Condições de frequência das ações, nomeadamente 
assiduidade, pagamentos e devoluções ou bolsas de for-
mação;

c) Número da apólice do seguro de acidentes pessoais;
d) Datas de assinatura e de início de produção de efeitos 

e duração do contrato.

O contrato entre a entidade formadora e a entidade pro-
motora é celebrado por escrito e assinado pelas partes e 
contempla, nomeadamente:

a) O número de formandos, a designação da ação e res-
petiva duração, bem como as datas e locais de realização 
da formação;

b) Condições de prestação do serviço;
c) Número da apólice do seguro de acidentes de trabalho 

ou acidentes pessoais;
d) Datas de assinatura e de início de produção de efeitos 

e duração do contrato.

Fontes de verificação: contrato de formação; contrato 
com a entidade empregadora; apólice do seguro.

6 — Tratamento de reclamações — A entidade deve ter 
livro de reclamações nas situações em que a lei o exige 
e proceder de acordo com a legislação aplicável, nomea-
damente no que respeita a divulgar e facultar o acesso ao 
livro e ao tratamento das reclamações. Nos demais casos, 
deve possuir um procedimento próprio e divulgado de tra-
tamento de reclamações, que deve conter nomeadamente, 
a seguinte informação:

a) Forma de apresentação das reclamações;
b) Prazo e forma de resposta;
c) Registos do tratamento efetuado e de medidas to-

madas.

III — Requisitos de resultados e melhoria contínua

A entidade formadora estabelecida em território nacional 
deve respeitar os requisitos a seguir referidos de resultados 
e melhoria contínua:

1 — Análise de resultados. — A entidade deve proceder 
à análise e avaliação dos resultados da atividade formativa 
que desenvolve, traduzindo -os num balanço de atividades 
com regularidade anual, o qual deve ter por base o defi-
nido em plano de atividades e integrar nomeadamente os 
seguintes elementos:

a) Execução física dos projetos;
b) Avaliação de cumprimento dos objetivos e resultados 

planeados;
c) Resultados da avaliação do grau de satisfação de 

clientes e formandos, bem como de coordenadores, for-
madores e outros colaboradores;

d) Resultados do tratamento de reclamações;
e) Resultados relativos à participação e conclusão das 

ações de formação, desistências e aproveitamento dos 
formandos;

f) Resultados da avaliação do desempenho de coorde-
nadores, formadores e outros colaboradores;

g) Análise crítica dos resultados a que se referem as 
alíneas anteriores;

h) Medidas de melhoria a implementar, decorrentes da 
análise efetuada.

Fontes de verificação: balanço de atividades; painel de 
indicadores de desempenho; registos de acompanhamento 
e avaliação da atividade.

2 — Acompanhamento pós -formação. — A entidade 
deve proceder ao acompanhamento do percurso dos for-
mandos posterior à formação, analisando os resultados 
ao nível de:

Inserção profissional, quando aplicável;
Satisfação com as competências adquiridas e oportuni-

dade de aplicação em contexto profissional;
Melhoria do desempenho profissional, quando apli-

cável.

Os resultados do processo de acompanhamento pós-
-formação devem ser considerados nos subsequentes pla-
nos de atividades e programas de formação a desenvolver 
pela entidade.

Fontes de verificação: resultados da auscultação a ex-
-formandos e entidades empregadoras; estudos de avalia-
ção de impacto; dossier técnico -pedagógico.

3 — Melhoria contínua. — A entidade deve proceder 
à avaliação regular do seu desempenho como entidade 
formadora e adotar medidas de melhoria, corretivas ou 
preventivas, tendo em vista:

O cumprimento rigoroso do referencial de certificação;
A satisfação de formandos e clientes;
A melhoria da eficácia da sua atividade;
A adequação da oferta formativa aos contextos e às 

prioridades setoriais, regionais, locais e empresariais.

A avaliação regular do desempenho pode decorrer de 
processos de autoavaliação e auditorias internas e externas, 
e os seus resultados devem ser considerados nos planos de 
atividades e programas de formação subsequentes.

Fontes de verificação: instrumentos de suporte ao acom-
panhamento e avaliação; relatórios de execução e avaliação 
dos projetos; balanço de atividades; plano de atividades. 


