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FORMADOR
Referencial de Formação - Formação Pedagógica Inicial de Formadores
Formação profissional:os novos desafios para os formadores A formação profissional assume
um papel central e de crescente importância (a par da educação) perante os novos desafios
que surgem no país e, na União Europeia: globalização, envelhecimento da população,
emergência e utilização crescente de novas tecnologias e consequente necessidade de
atualização e aquisição de competências 1.Tais desafios requerem um aumento do
investimento no capital humano e na necessária adaptação dos sistemas de educação e
formação existentes. A aposta na formação profissional conduz à estruturação e
competitividade dos mercados de trabalho e do tecido económico no seu todo. A educação e a
formação assumem, assim, um papel decisivo na transição para uma sociedade e economia
baseadas no conhecimento 2.O Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, que estabelece
o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), a melhoria da qualidade da
formação profissional, das suas práticas e dos seus resultados, exige uma atuação que
promova a capacidade técnica e pedagógica dos formadores, através do reforço permanente
das suas competências. Neste sentido, o novo regime jurídico, aprovado pela Portaria nº
214/2011 de 30 de maio, procura responder a estas necessidades, definindo novas regras relativas
aos dispositivos de qualificação e certificação pedagógica de formadores, sejam eles de Formação
Inicial, Contínua ou de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, com mais
exigência, coerência e transparência, facilitando a perceção por parte dos diversos públicos e
das entidades formadoras e simplificando e desburocratizando procedimentos
Formação de Formadores, IEFP,I.P.
Formação de Formadores IEFP, I.P A preparação dos profissionais reveste-se de carácter
estratégico no desenvolvimento de qualquer actividade. No caso da Educação/Formação, esta
asserção ganha particular acuidade: é dos profissionais e da sua prestação que dependem, em grande
medida, os resultados e o sucesso que se deseja. Garantir a qualidade da Formação de Formadores é
garantir a qualidade da Formação Profissional. Daqui se infere a sua pertinência e especificidade (não
se confundindo com outras áreas de formação de cariz técnico) e, também, a sua centralidade no
sistema.
Certificado de Competências Pedagógicas (CCP)
Certificado de Aptidão Profissional (CAP) passou a designar-se Certificado de Competências
Pedagógicas (CCP). Portaria n.º 214/2011 de 30 de Maio De acordo com a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 173/2007, de 7 de Novembro, que aprova a Reforma da Formação Profissional,
conjugada com o Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico do
Sistema Nacional de Qualificações (SNQ),... Portaria 214/2011 de 30 de maio (pdf)
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