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1. Introdução 

O Educação e Formação Profissional (EFP) é uma oportunidade para que jovens colaboradores/as 

apostem na sua formação e adquiram uma qualificação alinhada com as necessidades do setor. Um 

dos modelos que favorece a concretização deste objetivo é a aprendizagem com base no trabalho 

(ABT), a qual combina a formação em sala numa escola/centro de EFP com a formação em contexto 

real de trabalho.   

Conforme descrito no Modelo de Aprendizagem do projeto Onboard1, a União Europeia (UE) 

tem investido bastante para o estabelecimento, crescimento e desenvolvimento dos sistemas de EFP, 

apesar de os esquemas de formação com base no trabalho dos Estados-membros (EM) serem 

altamente influenciados pela sua economia nacional e necessidades sociais.  A UE acredita que é 

essencial investir na transferência e implementação de vários modelos e estratégias de ABT para os 

seus sistemas de EFP, uma vez que, assim, será promovida uma oferta formativa de alta qualidade.  

Também será garantido que o conhecimento, as capacidades e as atitudes adquiridas durante o 

período de formação são relevantes para o mercado de trabalho. 

Integrado num programa que pretende contribuir para os objetivos acima identificados, Onboard, 

projeto financiado pelo Erasmus+, foi desenhado com o intuito de fomentar a qualidade do modelo 

de aprendizagem do setor de portos e logística.  Os membros do consórcio do projeto, provenientes 

da Irlanda, Portugal e Reino Unido, analisaram os sistemas de EFP e aprendizagem nacionais e 

recolheram informação sobre o setor, envolvendo profissionais e especialistas setoriais.  A informação 

recolhida foi agrupada, permitindo aos parceiros identificar os aspetos estruturantes e as barreias de 

cada sistema, bem como exemplos de «boas práticas».  Tendo esta informação como ponto de 

partida, os parceiros desenvolveram e produziram então, produtos que contribuíssem para a 

concretização dos objetivos do Onboard. 

Fomentar a cooperação entre as organizações de EFP e as empresas foi a prioridade no 

desenvolvimento deste plano de formação, e um dos principais inputs considerados foi o próprio 

modelo de aprendizagem desenvolvido pela parceria, conforme evidenciado na figura 1.0. 

 
1 Resultado 4.1 desenvolvido pela parceria dor projeto Onboard. 

Figura 1 -  Modelo de aprendizagem para o estabelecimento e manutenção da cooperação entre o EFP e as empresas 
no sistema de aprendizagem. 
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Considerando que esta cooperação é estratégica para as iniciativas da aprendizagem com base no 

trabalho, é fundamental que a formação vá além da mera transmissão de conhecimentos gerais e o 

desenvolvimento de competências. É fundamental que a formação integre ainda, a perspetiva de 

ambos os lados: a perspetiva do ensino e formação profissional e a perspetiva empresarial. 

De salientar, que o desenvolvimento desta formação teve ainda em consideração os perfis funcionais 

e respetivos currículos de aprendizagem desenvolvidos pela parceria2, a fim de garantir que as 

perspetivas contextuais necessárias dos modelos de aprendizagem sejam consideradas. Neste 

sentido, um dos objetivos desta formação, prende-se também com a apresentação dos perfis 

funcionais e os currículos de formação desenvolvidos no âmbito do projeto. 

Este documento, Plano de Formação para profissionais-chave do Sistema Aprendizagem, 

integra uma abordagem à aprendizagem com base no trabalho, estratégia amplamente reconhecida 

como essencial para a promoção do desenvolvimento e crescimento económico especificamente na 

indústria, mas também no contexto socioeconómico global. Para este efeito, o plano desenhado tem 

como objetivo colmatar a distância entre organizações promotoras de formação profissional e 

profissionais e organizações do setor de portos e logísticas, que podem acolher e formar jovens 

formandos. A colaboração entre entidades formadoras e empresas é fundamental para garantir o 

sucesso de qualquer iniciativa de aprendizagem com base no trabalho. Para tal, é fundamental 

apostar no desenvolvimento de conhecimento, competências e capacidades os profissionais-chave 

de ambas as organizações, que lhes permita orientar e apoiar a capacitação de formandos, na 

transição para o mercado de trabalho. 

É neste contexto que a parceria estruturou um plano de formação comum aos três países e alinhado 

com as necessidades de profissionais e organizações do setor. É importante salientar, que o plano foi 

estruturado tendo em consideração o contexto e características políticas, económicas, sociais e 

tecnológicas de cada país envolvido, incluindo: legislação nacional, processos burocráticos, 

cooperação atual entre as partes interessadas e quaisquer componentes específicas às atividades 

associadas ao setor de portos e logística. Com o intuito de integrar estes desafios multifacetados, 

contextuais e culturais, a estruturação das unidades de formação teve por base uma metodologia 

participativa de construção, envolvendo parceiros em diferentes fases e atividades, assim bem como 

outras organizações e profissionais do setor e sistema de Aprendizagem. Para este efeito, o parceiro 

Halpin Centre for Research and Innovation liderou todo o processo de desenho, conceção, 

implementação e avaliação do plano de formação do projeto, com apoio e contributo dos demais 

parceiros. 

 

 

1.1 Objetivos da Formação 

Pretende-se, com esta formação, dotar os participantes de competências para planear, preparar e 

implementar os perfis funcionais e currículos de formação nas suas organizações (quando aplicável). 

Neste sentido, após a conclusão desta formação, os participantes (profissionais-chave) deverão ser 

capazes de: 

 
2 D3.1 - Perfis Funcionais e D3.2 – Currículos de Formação para a Aprendizagem. 
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• Ter uma visão geral e compreender os perfis técnicos e currículos de formação do projeto 

Onboard; 

• Compreender a importância da aprendizagem com base no trabalho e da formação 

profissional; 

• Reconhecer como a aprendizagem com base no trabalho e a formação profissional podem 

contribuir para a superação de lacunas e necessidades atuais do setor; 

• Compreender a importância da cooperação entre organizações de educação e formação 

profissional e empresas, na promoção de iniciativas de aprendizagem com base no trabalho 

de sucesso; 

• Compreender a importância da aprendizagem organizacional e do papel atribuído à 

aprendizagem com base no trabalho; 

• Ter um maior conhecimento sobre a aprendizagem com base no trabalho; 

• Ter maior conhecimento sobre o impacto do mentoring em contexto de trabalho; 

• Ser capaz de fornecer aconselhamento e orientação profissional enquanto tutor dos 

formandos no local de trabalho. 

 

 

1.2 Grupos-alvo 

Conforme referido na descrição detalhada do projeto Onboard, esta formação dirige-se a formadores, 

coordenadores de formação, gestores de recursos humanos e tutores. 

Além disso, durante o processo de validação dos perfis técnicos e currículos de formação do Onboard, 

foi sugerido durante a auscultação de stakeholders outros profissionais e peritos do setor que podem 

beneficiar desta formação, sendo de destacar: Supervisores Diretos, Gestores de Linha e qualquer 

outro profissional que tenha o papel de supervisionar ou orientar formandos. 

 

 

1.3 Plano de Formação 

O plano de formação fornece uma visão geral das unidades de formação a serem desenvolvidas ao 

longo da formação, integrando as seguintes informações: duração, objetivos, resultados de 

aprendizagem, conteúdo da formação, metodologia e processo de avaliação. 

Os temas propostos para cada uma das unidades foram definidos tendo por base o contributo de 

diferentes profissionais e especialistas que atuam no setor, em diferentes momentos de análise, 

discussão e validação de resultados.  A formação de profissionais-chave irá, portanto, concentrar-se 

nas seguintes unidades: 
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1.4 Desenvolvimento da formação 

A formação combina sessões presenciais com aprendizagem online. As sessões presenciais são da 

responsabilidade e geridas por cada um dos parceiros nacionais3, tendo por base os materiais 

estruturados pela parceria; por seu turno, a aprendizagem online estará acessível na área de 

formação do website do projeto4.  

 

1.5 Duração da Formação 
A formação tem a duração de 28 horas e está organizada da seguinte forma: 

• Semana 1: 6 horas (1 x 2 horas presencias e 4 horas de autoaprendizagem online) 

• Semana 2: 10 horas de trabalho autónomo a partir de materiais de aprendizagem online 

• Semana 3: 10 horas de trabalho autónomo a partir de materiais de aprendizagem online 

• Semana 4: 2 horas x período de trabalho em sala de formação) 

 
3 ISCIA em Portugal, Halpin na Irlanda e MSE no Reino Unido. 
4 Ver área de formação no website do projeto Onboard, disponível aqui. 

Unidade 1 Introdução ao Sistema Aprendizagem

• Ambiente empresarial e desenvolvimento

• Aprendizagem com base no trabalho  & Cursos de Aprendizagem

• Responder às necessidades de Mercado através dos cursos de Aprendizagem

Unidade 2 - Considerações sobre Qualificação Setorial

• Cooperação no planeamento e promoção da qualificação

• Cooperação entre EFP-Empresas: Exemplos de´práticas na UE

• Aprendizagem Organizacional

Unidade 3 - Cooperação entre EFP e Setor Empresarial

• Formação em contexto de trabalho

• Mentoring em contexto de trabalho

• Orientação profissional em contexto de trabalho

• Cooperação entre EFP e empresas

Unidade 4 - Avaliação

• Atividades semanais

• Trabalho de Reflexão

• Avaliação da formação 

http://onboard-project.eu/area-formacao/?lang=pt-pt
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A disponibilização de materiais online permite que os participantes façam a gestão da sua 

aprendizagem, de acordo com a sua disponibilidade5 

 

1.6 Avaliação da Formação 

A aprendizagem dos participantes será avaliada da seguinte forma: 

Desenvolvimento de atividades semanais: Os participantes terão de desenvolver atividades 

relacionadas com temas de cada uma das unidades de formação, partilhando a sua opinião 

através de publicação no fórum da área de aprendizagem ou preenchendo um formulário online. 

A avaliação é contínua, sendo que os participantes receberão informação para a realização das 

atividades semanalmente. 

Trabalho de Reflexão: No final da formação, os participantes terão que refletir criticamente e 

apresentar conclusões relativamente a um dos tópicos abordados na formação6.  

 

1.7 Qualificações da Equipa de Formadores 
Cada sessão presencial será dinamizada por dois formadores experientes responsáveis pela 

coordenação da aprendizagem online. Pelo menos um dos formadores terá experiência em formação 

profissional, no domínio da educação de adultos e formação a nível universitário ou equivalente.  

Adicionalmente, os participantes serão desafiados a partilhar o seu feedback relativamente à 

formação, através do preenchimento de uma ficha de avaliação da formação 

Additionally, participants will be able to provide their feedback about the training, by filling in a 

training assessment sheet7. 

 

1.8 Requisitos para a Participação na Formação 
Embora não haja requisitos de acesso a esta formação, como o foco está no desenvolvimento de 

conhecimentos, competências e capacidades essenciais para o setor de portos e logística, os 

participantes devem ter conhecimento e experiência no exercício da atividade profissional no setor, 

ou em atividades de formação profissional, nomeadamente no âmbito do sistema de Aprendizagem. 

  

 
5 O Anexo 1 – Unidades de Formação, disponibiliza a informação detalhada sobre a formação. 
6 O Anexo 2- Orientações para o trabalho de reflexão fornece as diretrizes necessárias para o trabalho de 
reflexão. 
7 Annex 3 – Training assessment is the sheet prepared by the partnership for the assessment of the training by 

participants. 



 Plano de formação para profissionais-chave do sistema de Aprendizagem 
Projeto Número: 585208-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-VET-APPREN 

 

   9 
 

Anexo 1 – Unidades de Formação 
Unidade 1 – Introdução 

ao Sistema de Aprendizagem 

Nesta primeira Unidade, é apresentado o ponto de partida do projeto Onboard e o contributo 
de alguns dos seus produtos para dar resposta às necessidades do mercado de trabalho. 

 

Tempo de Trabalho: Tempo Integral 

Tipo de Trabalho Descrição do Trabalho Horas Frequência Tempo 
Médio 
Semanal de 
Trabalho  

Sessão Formação em Sala de Formação 2.0 Semanal 2.00 

Aprendizagem autónoma Aprendizagem autónoma, Participação online e Trabalho de Reflexão 4.0 Semanal 4.00 

Total de Horas 6.00 

Total de Trabalho Semanal 6.00 

Total de Horas de Contacto Semanal 2.00 

 

  

Unidade 1 Introdução ao Sistema de Aprendizagem 

Conteúdo do Módulo/Conteúdo Indicativo  

1 Ambiente empresarial e desenvolvimento 

2 Aprendizagem com base no trabalho & Cursos de Aprendizagem 

3 Responder às necessidades de Mercado através dos cursos de Aprendizagem 

  

Resultados da Aprendizagem 

Uma vez concluída esta unidade, o participante será capaz de: 

RA1 Ter um conhecimento mais aprofundado sobre as necessidades e tendências do setor de portos e logística em Portugal, Irlanda e 
Reino Unido. 

RA2 Compreender as características e componentes da aprendizagem com base no trabalho e cursos de aprendizagem. 

RA3 Compreender de que forma os cursos de aprendizagem podem contribuir para dar resposta às necessidades do Mercado de trabalho. 

RA4 contribuir para a promoção dos cursos de aprendizagem do setor de portos e logística. 
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Unidade 2 - 
Considerações sobre 
Qualificação Setorial 

Esta segunda unidade foca a relevância e práticas existentes de cooperação entre EFP-
Empresas, introduzindo ainda, a abordagem do Onboard para reforçar essa cooperação. 

 

 

  

Unidade 2 Considerações sobre Qualificação Setorial 

Conteúdo do Módulo/Conteúdo Indicativo  

1 Cooperação no planeamento e promoção da qualificação 

2 Cooperação entre EFP-Empresas: Exemplos de práticas na UE 

3 Aprendizagem Organizacional 

Resultados da Aprendizagem 

Uma vez concluída esta unidade, o participante será capaz de: 

RA1 Compreender de que forma a cooperação e comunicação entre EFP-Empresas pode ser reforçada; 

RA2 Conhecer e compreender boas práticas de cooperação entre EFP-Empresas no sistema de aprendizagem de diferentes países 
da UE; 

RA3 Descrever o papel que a aprendizagem organizacional desempenha no desenvolvimento e crescimento 

RA4 Compreender de que forma os produtos Onboard podem reforçar a cooperação entre EFP-Empresas no sistema de 
aprendizagem do setor de portos e logística. 

Tempo de Trabalho: Tempo Integral 

Tipo de Trabalho Descrição do Trabalho Horas Frequência Tempo 
Médio 
Semanal 
de 
Trabalho  

Sessão Formação online 6.00 Semanal 6.00 

Aprendizagem autónoma Aprendizagem autónoma, Participação online e Trabalho de Reflexão 4.00 Semanal 4.00 

Total de Horas 10.00 

Total de Trabalho Semanal 10.00 

Total de Horas de Contacto Semanal 6.00 
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Unidade 3 - 
Cooperação entre EFP 

e Setor Empresarial 

Na terceira unidade, são introduzidos alguns conceitos-chave e descrição de estratégias e 
abordagem para reforçar a cooperação entre EFP-Empresas. 

Unidade 3 Cooperação entre EFP e Setor Empresarial 

Conteúdo do Módulo/Conteúdo Indicativo 

1 Formação em contexto de trabalho  

2 Mentoring em contexto de trabalho 

3 Orientação profissional em contexto de trabalho 

4 Cooperação entre EFP e setor Empresarial 

 

Resultados da Formação 

Uma vez concluída esta unidade, o participante será capaz de: 

RA1 Compreender o conceito de formação em contexto de trabalho e de que forma pode ser reforçado; 

RA2 Desenhar estratégias de mentoring de base organizacional; 

RA3 Disponibilizar orientação e aconselhamento profissional a formandos do sistema de aprendizagem e em contexto de trabalho;  

RA4 Identificar estratégias para reforçar a cooperação entre organizações de EFP e setor empresarial. 

 

Tempo de Trabalho: Tempo Integral 

Tipo de Trabalho Descrição do Trabalho Horas Frequência Tempo 
Médio 
Semanal de 
Trabalho  

Sessão Formação online 6.00 Semanal 6.00 

Aprendizagem Autónoma Aprendizagem, autónoma, Participação online e Trabalho de Reflexão 4.00 Semanal 4.00 

Total de Horas 10.00 

Total de Trabalho Semanal 10.00 

Total de Horas de Contacto Semanal 10.00 

  



 Plano de formação para profissionais-chave do sistema de Aprendizagem 
Projeto Número: 585208-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-VET-APPREN 

 

   12 
 

 

Unidade 4 - Avaliação A quarta Unidade está relacionada com a avaliação da aprendizagem dos participantes e a 
avaliação da formação. 

 

Unidade 4 - Avaliação 

Conteúdo do Módulo/Conteúdo Indicativo 

1 Atividades semanais 

2 Trabalho de Reflexão 

3 Avaliação da formação 

 

Resultados da Formação 

Uma vez concluída esta unidade, o participante será capaz de: 

RA1 Ter um conhecimento aprofundado sobre os produtos Onboard e como podem ser utilizados; 

RA2 Identificar e explicar criticamente os aspetos-chave apreendidos ao longo da formação; 

RA3 Refletir criticamente sobre a formação promovida. 

 

Tempo de Trabalho: Tempo Integral 

Tipo de Trabalho Descrição do Trabalho Horas Frequência Tempo 
Médio 
Semanal de 
Trabalho  

Sessão Formação online 1.00 Semanal 1.00 

Aprendizagem Autónoma    0.00 

Total de Horas 1.00 

Total de Trabalho Semanal 1.00 

Total de Horas de Contacto Semanal 1.00 
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Anexo 2 – Orientações para o trabalho de reflexão 
 

Introdução 

No final da formação, os participantes serão desafiados a desenvolver uma reflexão sobre um dos 

temas abordados à sua escolha.  

 

Submissão 

Os trabalhos de reflexão devem ser submetidos duas semanas após a data de conclusão da formação. 

 

Critérios de Avaliação 

3.1 Os trabalhos submetidos serão classificados com a menção de aprovação / reprovação e devem 

ser elaborados de acordo com as orientações descritas neste anexo. 

3.2 A estrutura do trabalho deve conter as seguintes seções: Introdução; Corpo principal - as áreas 

principais selecionadas e Conclusões. 

3.3 Os trabalhos não devem conter mais do que 250 palavras. 

3.4 Os participantes serão avaliados atendendo aos seguintes critérios: 

• Escrita descritiva: um esboço preciso do tópico discutido. 

• Interpretação: os participantes devem demonstrar compreensão e capacidade de 

analisar criticamente o assunto. 

• Balanço: um resumo do que aprenderam com essa experiência e como isso afetará a sua 

abordagem futura em relação a tarefas relevantes. 

 

Diretrizes para o Trabalho de Reflexão 

O Trabalho de Reflexão é uma evidência do pensamento reflexivo. Em contexto de formação, o 

pensamento reflexivo geralmente envolve: 

• Olhar para algo que aconteceu (muitas vezes um evento, mas também pode ser uma 

ideia ou um tema). 

• Analisar o evento ou ideia (pensando em profundidade e de diferentes perspetivas, e 

tentando explicar, muitas vezes com referência a um modelo ou teoria que queira 

considera). 

• Pensar cuidadosamente sobre o que o tema objeto de reflexão significa para si e para o 

seu futuro profissional.  
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Anexo 3 – Avaliação da formação 
 

Onboard - Perfis Técnicos e Currículos de Formação para o setor de Portos e Logística 

Projeto n.º: 585208-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-VET-APPREN 

 

Implementação piloto do curso de formação para profissionais-chave do sistema 

Aprendizagem 

 

Esta ficha de avaliação tem como objetivo recolher informação e feedback dos participantes, relativamente à 

qualidade do curso de formação Onboard. Este questionário deve ser preenchido individualmente, é 

confidencial, e a sua opinião é estratégica para melhorar o curso de formação. 

 

Responda a cada uma das afirmações que se seguem, utilizando uma escala de 1 a 5, em que: 1- discordo 

totalmente; 2- discordo parcialmente; 3- não concordo, nem discordo; 4- concordo parcialmente e 5- concordo 

totalmente: 

 

 1 2 3 4 5 NA 

A formação permite obter conhecimento teórico suscetível de ser 

aplicado no exercício da sua função. 
      

As orientações para a formação (incluindo PowerPoints, documentos 

de apoio, e-mails, entre outros) foram claras. 
      

Existe um equilíbrio adequado entre sessões presenciais e sessões 

online. 
      

 

 

Identifique, por favor, o que pode ser melhorado na formação. 

 

 

 

 

Agradecemos, desde já, a sua participação e opinião! 

 

Identifique, por favor, o aspeto mais positivo da formação. 

 

Considerando os aspetos positivos e negativos da formação, qual é a sua avaliação global sobre o curso 
de formação?  

 

Outros comentários/Sugestões 
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