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PRESSUPOSTOS E PRINCIPIOS

O Sistema de Reconhecimento e Referenciação de Processos de Qualificação e de Profissionais
para Entidades da Economia Social é um instrumento da Agência de Inovação Social animar.COM,
criada pela Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, no âmbito da
implementação e desenvolvimento do projeto DECIS - (Des)Envolvimento de Estratégias de
Capacitação para a Inovação, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
(EEA Grants), no âmbito do Programa Cidadania Ativa 2014 da Fundação Calouste Gulbenkian.
Este instrumento operacionaliza alguns dos objetivos da Agência de Inovação Social animar.COM,
entre os quais:
- Estruturar novas redes multissetoriais entre agentes e organizações promotoras da inovação
social;
- Impulsionar o desenvolvimento da capacitação das organizações da economia social;
- Promover o reconhecimento e visibilidade de profissionais, boas práticas e iniciativas
qualificantes para as organizações da economia social.
Pretende-se, com o sistema de reconhecimento e referenciação de práticas de qualificação
profissional, observar as práticas e metodologias de qualificação pessoal e organizacional e, assim:
- Reconhecer e valorizar práticas formais, não formais e informais, relevantes para organizações,
técnicos/as e voluntários/as das organizações da economia social;
- Reconhecer e valorizar competências técnicas ao nível pessoal;
- Assistir processos de capacitação pessoal e organizacional;
- Facilitar a partilha e incorporação ativa de práticas relevantes já anteriormente testadas.
Enquadrado na missão e objetivos da Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Local, o sistema de reconhecimento proposto assume intrinsecamente alguns dos valores que
norteiam o Desenvolvimento Local, quer ao nível da estrutura, quer ao nível do funcionamento dos
quais se destacam: o trabalho em rede, partilha de experiências, promoção de práticas de igualdade
de género e de cidadania ativa.
A Agência de Inovação Social animar.COM tem suporte online, através do link
http://agencianimar.com, sitio onde se pretende integrar/compilar toda a informação relativa ao
reconhecimento e referenciação de práticas e profissionais.
É neste espaço online que as entidades da Economia Social podem:
- Reconhecer a(s) sua(s) prática(s) associando e observando-(as) à luz de um, ou vários, dos
princípios1 em análise;
- Referenciar as suas práticas a(s) sua(s) prática(s) associando e observando-(as) à luz de um, ou
vários, dos princípios em análise;
- Conhecer as práticas sujeitas a referenciação;
- Conhecer as práticas reconhecidas.

1

Participação | Igualdade de Género | Inovação Social
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É neste espaço online que os profissionais podem:
- Dar-se a conhecer enquanto Agentes de Inovação Social;
- Conhecer outros Agentes de Inovação Social.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS2

AÇÕES DE FORMAÇÃO
Atividades concretas no domínio dos comportamentos e interações que se organizam entre
formandos/as, formadores/as e interlocutores/as institucionais para atingir os objetivos previamente
definidos, visando uma mudança no indivíduo e na sua situação profissional.
APRENDIZAGEM
Processo pelo qual os indivíduos assimilam ideias e valores e adquirem conhecimentos, capacidades
e competências
APRENDIZAGEM FORMAL
Aprendizagem ministrada num contexto organizado e estruturado (em estabelecimento de ensino /
formação ou no local de trabalho) e explicitamente concebida como aprendizagem (em termos de
objetivos, duração ou recursos). A aprendizagem formal é intencional por parte do aprendente e, em
geral, culmina na validação e certificação.
APRENDIZAGEM INFORMAL
Aprendizagem resultante das atividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a família ou
o lazer. Não se trata de uma aprendizagem organizada ou estruturada (em termos de objetivos,
duração ou recursos). A aprendizagem informal possui, normalmente, um caráter não intencional
por parte do aprendente.
APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL
Aprendizagem integrada em atividades planificadas que não são explicitamente designadas como
atividades de aprendizagem (em termos de objetivos, duração ou recursos). A aprendizagem nãoformal é intencional por parte do aprendente.
COMPETÊNCIAS
Conjunto de conhecimentos, capacidades de ação e comportamentos necessários para o
desempenho eficiente e eficaz.
EDUCAÇÃO
Termo utilizado para referir as atividades que têm por principal finalidade o desenvolvimento do
conhecimento, de valores e do raciocínio.
EVIDÊNCIA
Informação que comprova uma declaração ou um facto. As evidências são consideradas essenciais
na formação de conclusões e julgamentos corretos/objetivos. A evidência pode ser obtida através de
pesquisa documental, observação ou consenso.
RECONHECIMENTO
Ação de distinguir algo entre os/as demais.

Glossário de termos gerais. Encontra-se produzido, e disponível, um Glossário de Termos específico que pretende abordar os
conceitos associados aos princípios da Participação, Transparência e Responsabilização, Inovação Social, Igualdade de Género e
Equidade e Inclusividade.
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MODELO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
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O Sistema de Reconhecimento e Referenciação de Processos de Qualificação e de Profissionais
para Entidades da Economia Social é de modelo aberto e evolutivo, estando organizado de acordo
com os fluxogramas que a seguir se apresentam.
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3.1 OBSERVAÇÕES INERENTES AO MODELO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
A animação e gestão do funcionamento do sistema de reconhecimento e referenciação é da
responsabilidade da equipa técnica da Animar, cabendo-lhe;
- Gerir o interface com as pessoas e organizações utilizadoras do sistema;
- Atualizar o Referencial de Princípios e Práticas e outros documentos;
- Incrementar a visibilidade do sistema;
- Articular e gerir a intervenção dos peritos;
- Facilitar a transferência/incorporação de práticas mediando a articulação entre organizações
incorporadoras e organizações depositárias da(s) prática(s), assim como o apoio técnico dos/as
peritos/as e Agentes de Inovação Social.
O sistema está operacionalizado na plataforma eletrónica da Agência de Inovação Social
animar.COM (http://agencianimar.com) que disponibiliza os documentos/instrumentos que lhe estão
associados e serve de interface com as pessoas e organizações utilizadoras do sistema de
reconhecimento e referenciação.

3.1.1 RECONHECIMENTO

 O reconhecimento de práticas é exclusivo aos associados da Animar, sendo as práticas
divulgadas no universo da REDE ANIMAR e havendo a possibilidade de atribuição do Selo
3

animar.COM .
 O reconhecimento de práticas inicia com o preenchimento e submissão do formulário
próprio para o efeito existente no site da Agência de Inovação Social animar.COM (link
http://agencianimar.com/reconheca-a-sua-pratica-2/) ou através do preenchimento do Anexo
1 – DESCRITOR DA PRÁTICA).
 Após a submissão do formulário para efeitos de reconhecimento de práticas, as mesmas são
alvo de avaliação/análise por peritos/as da REDE ANIMAR com experiência e know-how
reconhecidos no que diz respeito aos princípios em análise, não ficando, imediatamente
disponíveis no site da Agência de Inovação Social animar.COM. Após essa análise haverá
lugar, ou não, ao reconhecimento das práticas podendo os/as peritos/as efetuar sugestões
de melhoria para posterior incorporação (para este efeito é utilizado o ANEXO 3 - GRELHA
DE OUTPUTS E MELHORIAS o qual, depois de preenchido, é dado a conhecer à entidade que
propôs a(s) prática(s) a reconhecimento).
 Após haver lugar ao reconhecimento é formalizada a atribuição do Selo animar.COM ficando
as práticas disponíveis no site da Agência de Inovação Social animar.COM.
3.1.2 REFERENCIAÇÃO

3

Encontra-se disponível, fazendo parte integrante do Manual de Gestão, o documento “Selo animar.COM – O que é”.
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 A referenciação de práticas inicia com o preenchimento e submissão do formulário próprio
para o efeito existente no site da Agência de Inovação Social animar.COM (link
http://agencianimar.com/referencie-a-sua-pratica/) ou através do preenchimento do Anexo 1
– DESCRITOR DA PRÁTICA).
 Após a submissão do formulário para efeitos de referenciação de práticas, as mesmas ficam
imediatamente disponíveis para consulta no site da Agência de Inovação Social animar.COM.
Poderão, igualmente, ser divulgadas e partilhadas nas redes sociais, poderão ser “gostadas”
e referenciadas e ainda alvo de comentários e narrativas.
3.1.3 AGENTES DE INOVAÇÃO SOCIAL

 Os/as Agentes de Inovação Social são voluntários/as, técnicos/as, dirigentes que apresentam
um conhecimento prático relevante e que seja transferível (tornando-se num produto ou
serviço).
 O processo de (auto)reconhecimento enquanto Agente de Inovação Social inicia com o
preenchimento e submissão do formulário próprio para o efeito existente no site da Agência
de Inovação Social animar.COM (link agencianimar.com) ou através do preenchimento do
Anexo 4 - NORMATIVO PARA ELABORAÇÃO DO PORTFÓLIO REFLEXIVO, devendo haver
lugar à demonstração de práticas e experiências relevantes nos domínios de um ou vários
dos princípios1 de referência do sistema.
 Os Agentes de Inovação Social referenciados no site da Agência de Inovação Social
animar.COM conseguem, assim, uma maior visibilidade e notoriedade no que diz respeito
aos seus produtos e serviços.
 Os Agentes de Inovação Social referenciados poderão ser convidados a fazer parte da
equipa de peritos/as que analisa/avalia as práticas sujeitas a reconhecimento.
 Após a submissão do formulário para efeitos de referenciação de Agentes de Inovação
Social a informação fica imediatamente disponível no site da Agência de Inovação Social
animar.COM.
4

SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA

O projeto DECIS assegura a conceção e a instalação do sistema e dos seus instrumentos,
recorrendo aos seus meios humanos e aos meios técnicos da Animar.
O sistema tem baixos custos ao nível de recursos humanos, funcionando com um recurso
humano, a tempo parcial e por recurso ao trabalho especializado e voluntário dos pares.
O modelo de funcionamento do sistema é aberto e evolutivo, que ao nível do número de
envolvidos, quer no que diz respeito aos princípios e conceitos.
O aspeto crítico da sua sustentabilidade decorre da necessária capacidade para lhe proporcionar
visibilidade pública.

MAIS-VALIAS PARA QUEM UTILIZA O SISTEMA DE RECONHECIMENTO

Além do reforço das relações interorganizacionais e do fomento do trabalho em rede, são maisvalias:
(i) Para as organizações com práticas:
- Desenvolvimento de competências organizacionais;
DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social
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- Autoavaliação face a marcos de referência;
- Indução para a análise e sistematização das suas práticas;
- Reconhecimento público da qualidade dos seus processos;
- Inclusão em comunidades de práticas;
- Desenvolvimento de pacotes de serviços a partir de uma ou mais práticas, contribuindo de
forma direta para a sustentabilidade financeira das organizações.
(ii) Para as organizações incorporadoras:
- Apoio à incorporação ativa de princípios e práticas;
- Acesso a experiências sistematizadas e a testemunhos com garantia de qualidade de adequação;
- Acesso a apoio técnico.

Página10

(iii) Para os Agentes de Inovação Social:
- Aumento do seu reconhecimento no mercado;
- Desenvolvimento de competências a partir do trabalho e dos processos de interação gerados.
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PRINCIPIOS | GUIAS DE APOIO À REFLEXÃO

Os princípios considerados para efeito de análise das práticas apresentadas ao Sistema de
Reconhecimento e Referenciação de Processos de Qualificação e de Profissionais para Entidades da
Economia Social são:

 Participação
 Inovação social
 Igualdade de género
Encontram-se em desenvolvimento, para posterior integração no sistema de reconhecimento, os
seguintes princípios:

 Transparência e responsabilização
 Equidade e inclusividade
Seguidamente, para cada princípio (já desenvolvido e em desenvolvimento), é apresentado o
respetivo referencial de análise, que servirá de base aos peritos que irão reconhecer as práticas
sujeitas a reconhecimento. Os referenciais explicitam as bases do reconhecimento, a(s) sua(s)
definição(ões), algumas referências para aprofundamento e critérios de evidência da sua aplicação.
A atribuição do Selo animar.COM é feita mediante a fundamentação efetuada no descritor da
prática para cada um dos princípios, suportada pelas evidências dessa fundamentação.

6.1 REFERENCIAL DO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO
6.1.1 PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS
“Processo pelo meio do qual os indivíduos e as instituições afetadas por iniciativas de
desenvolvimento podem influenciar a tomada de decisões e a alocação dos recursos relacionados com
essas iniciativas.”
Banco Mundial
O princípio enfoca na tomada de decisão sobre a aplicação de recursos, financeiros, logísticos
humanos e outros. Pressupõe um envolvimento ativo ao longo do processo de conceção e
implementação de uma intervenção qualificativa; diagnóstico, decisão de realização, gestão e
avaliação.
Subjaz a adequação da intervenção qualificativa aos interesses, à capacidade de reflexão e de
ação, quer dos indivíduos e quer das organizações. Neste sentido a participação contribui para os
processos de empowerment de pessoas, grupos e organizações.

Este referencial incide sobre a participação dos destinatários do processo de qualificação, diretos
ou indiretos (formandos/as e organizações) e não considera outros interessados (stakeholders) nas
várias fases do itinerário qualificativo.
O processo de qualificação é analisado como um todo, considerando-se, para a análise, todas as
fases de desenvolvimento da prática (desde o diagnóstico até à avaliação).
DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social
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6.1.3 CRITÉRIOS DE EVIDÊNCIA
Os níveis de participação são considerados a partir da verificação atestada de um princípio e de
uma série de indicadores que podem variar de intervenção para intervenção.
Nível 0: Ausência
Nível 1: Inclusão Elementar
Princípio: Os participantes são consultados.
Indicadores: Existe um processo de comunicação unívoca, organizado e suportado em
instrumentos adequados. Existem evidências do processo de participação.
Nível 2: Inclusão significativa
Princípio: Os participantes influenciam as decisões.
Indicadores: Existe um processo de comunicação biunívoco, organizado e suportado em
instrumentos adequados. Existem ações facilitadoras da participação. Existem evidências do
processo de participação, nomeadamente dos grupos mais excluídos ou desfavorecidos. Existem
evidências das decisões que foram influenciadas pelos participantes.
Nível 3: Inclusão sólida
Princípio: Os participantes codecidem.
Indicadores: Os anteriores acrescidos de evidências da inclusão formal dos participantes no
processo de tomada de decisão e seu posicionamento. Existência de relatório crítico do processo de
participação (métodos e instrumentos). Evidência clara do lançamento de processos de organização
dos participantes.
Nível 4: Integração plena e transversal
Princípio: Os participantes decidem.
Indicadores: Os anteriores acrescidos de evidências da tomada de decisão ser da
responsabilidade última dos participantes e da sua responsabilização. Existência de organização dos
participantes. Existe um referencial para os processos de participação, metodologias e instrumentos
aplicados e processos organizados para a sua disseminação horizontal.
6.1.4 GUIA DE ASSISTÊNCIA À REFLEXÃO
NÍVEIS
Nível 0

Ausência

Nível 1

Os participantes são consultados
através de um processo de
comunicação unívoca

Nível 2

Os participantes influenciam as
decisões através de um processo
de comunicação biunívoco

EXEMPLOS DE EVIDÊNCIAS

Os participantes dão a sua opinião, de forma pontual, em atividades tipo.
Exemplos:
» Entrevistas e inquéritos.
» Reuniões.
Os participantes dão a sua opinião em atividades próprias com condições
técnicas, logísticas e outras que facilitam a sua participação.
Exemplos:
» Horários e metodologias de trabalho adequadas aos participantes.
» Adequação do discurso.
» Existência de “serviços/estruturas de apoio à parentalidade e/ou
participação dos mais desfavorecidos.

Nível 3

Os participantes codecidem.

A opinião dos participantes é levada em conta na decisão e é-lhes dado
feedback,
Os participantes têm um representante na estância de tomada de

DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social
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É dado feedback regular do resultado da participação.
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Nível 4

Os participantes decidem.

decisão.
Existem processos facilitadores da organização dos participantes.
A opinião dos participantes é ponderada de forma superior à dos demais
envolvidos.
A decisão é exclusiva dos participantes.
As responsabilidades incidem sobre os participantes.
Os participantes estão organizados em entidade formal, ou grupo
informal reconhecido.
Existem processos de disseminação das práticas participativas,
devidamente estruturado.

6.2 REFERENCIAL DO PRINCÍPIO DA INOVAÇÃO SOCIAL
6.2.1 PRINCIPIOS E PRESSUPOSTOS
A inovação social pode ser definida segundo Mulgan como o conjunto de “atividades e serviços
inovadores cujo objetivo é superar uma necessidade social e que são predominantemente
desenvolvidas e difundidas através de organizações cujos propósitos principais são sociais”, poderá
gerar novas aplicações ou combinações de iniciativas já existentes criando novos produtos/serviços
de raiz, e/ou adaptação e aplicação de produtos e serviços já existentes a um contexto novo.
O princípio da inovação social pressupõe a apresentação de iniciativas com valor acrescentado
para potenciais interessados em replicar ou conhecer de modo a melhorar e/ou aumentar o impacto
das suas iniciativas ou da sua organização. Esperam-se assim, iniciativas que tenham gerado novos
produtos ou serviços, ou melhorado processos que se reflitam numa maior eficiência ou qualificação
da organização ou iniciativa.
A inovação, no contexto da EQUAL, esteve associada ao carácter experimental das ações no
desenvolvimento de novos projetos. Segundo orientações do programa EQUAL, a inovação sugere a
dimensão da qualidade e da adequação dos produtos e ações desenvolvidos pelas PD- parcerias de
desenvolvimento, relativamente aos objetivos, contextos e públicos alvo.
Para a dinâmica de experimentação e inovação contribuíram de forma decisiva a cooperação e a
participação de parceiros de perfil diversificado, as parcerias transnacionais e o trabalho em rede,
potenciando a emergência de respostas novas ou o enriquecimento das soluções já existentes para
os problemas diagnosticados.

A inovação social pressupõe uma nova forma de pensar ou fazer algo, uma mudança social
qualitativa, uma alternativa – ou até mesmo uma rutura face aos processos tradicionais (André &
Abreu, 2006, p. 125). O foco está sobretudo no âmbito dos processos - inclusão, capacitação e
cooperação; uma vez que, a própria proposta de mudança social, objetivo último desta articulação
de estratégias, se situa a nível processual (André & Abreu, 2006, p. 126). Assim, encontramos na
literatura referências consistentes a uma mudança no enfoque da intervenção social que passa de
um trabalhar para as pessoas para um trabalhar com as pessoas, constituindo-se esta máxima como
a primeira exigência metodológica de um processo de inovação social.
A segunda exigência metodológica é o trabalho em rede – pois, só quando as organizações saem
fora das suas paredes, encontrando formas de cativar a colaboração de outras entidades, se
promove a efetiva mudança social (Monteiro, 2008, p. 12).
DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social
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É importante para as organizações perceberem que o sucesso dos seus projetos depende tanto
das suas capacidades como da sua adesão pelo mercado e da probabilidade de atrair os parceiros
desejados (Mulgan, 2009, p. 135). Já a nível dos resultados, segundo Nilsson, a significância de um
processo de inovação social mede-se não só pela escala que atinge – número de pessoas, área
geográfica, como pelo seu alcance – capacidade de agitar diversas dimensões sociais, e, ainda pela
ressonância que provoca – a intensidade com que capta a imaginação das pessoas (Nilsson, 2003, p.
3). Consulta do documento integral aqui
Para aprofundamento do princípio da inovação social poderá ser consultado:
- Guia para a Inovação Social – Clique aqui;
- Dimensões e Espaços para a Inovação Social – Clique aqui;
- Sair da Casca – Clique aqui;
- Revista Inovação Social – Clique aqui;
- Centro para a Inovação Social – Clique aqui;
- Criatividade e Inovação na Atuação Profissional – Clique aqui
6.2.3 OBJETO DO REFERENCIAL
Este referencial incide sobre a avaliação do nível de incorporação da inovação social nas ações e
processos de qualificação das organizações da economia social. Aplica-se a atividades qualificantes
de com caráter presencial ou não presencial, formal, não formal e informal.
O processo de qualificação é analisado como um todo, considerando-se, para a análise, todas as
fases de desenvolvimento da prática (desde o diagnóstico até à avaliação).
6.2.4 CRITÉRIOS DE EVIDÊNCIA
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Os critérios de evidência da inovação aqui propostos respondem às fases de intervenção da
identificação do problema (o tipo de diagnóstico – participação dos públicos…) a que responde, ao
nível do planeamento estratégico da iniciativa, originalidade da ideia de intervenção (iniciativa), à
maturidade da iniciativa (tempo de implementação) e à sustentabilidade (a probabilidade de
continuidade).
Nível 0: Ausência de integração da Inovação Social
- Não apresenta nenhuma evidência de integração da inovação social em nenhum dos momentos
do processo de qualificação.
Nível 1: Integração elementar da Inovação Social
- Integra práticas (metodologias, instrumentos) num dos momentos do processo de qualificação
Nível 2: Integração facilitadora da Inovação Social
- Integra práticas (metodologias, instrumentos) em dois a três momentos do processo de
qualificação
Nível 3: Integração maioritária da Inovação Social
- Integra práticas (metodologias, instrumentos) em pelo menos quatro dos momentos do
processo de qualificação
Nível 4: Integração transversal da Inovação Social
- A Integração de práticas (metodologias, instrumentos) de inovação é verificável em todos os
momentos do processo de qualificação

DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social
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6.2.5 GUIA DE ASSISTÊNCIA À REFLEXÃO
EVIDÊNCIAS

1. Diagnóstico de
necessidades de formação e
intervenções qualificantes

DOCUMENTO síntese exemplificativo
dos fatores de diferenciação face aos
modelos tradicionais

2. Planeamento de
atividades formativas ou
intervenções qualificantes

Existência de condições de planeamento das
intervenções formativas com base em novas
metodologias promotoras do trabalho em
rede
e
com
o
envolvimento
dos
participantes/destinatários de forma a traduzir
os objetivos e a estratégia em linhas de ação,
bem como de fixar os objetivos a atingir

DOCUMENTO síntese exemplificativo
do trabalho em rede e do envolvimento
dos destinatários e dos fatores de
diferenciação face aos modelos
tradicionais

3. Conceção de
intervenções, programas,
instrumentos e suportes
formativos e/ou à
intervenção qualificante

Identificar os objetivos específicos de cada
intervenção formativa e definir os programas,
os respetivos conteúdos e a duração das
intervenções,
tendo
em
atenção
a
cooprodução com os destinatários. Novas
metodologias pedagógicas, instrumentos e
packages de formação facilitadores da
aprendizagem com base na promoção da
criatividade e na coprodução entre agentes
qualificantes e não qualificantes

DOCUMENTO síntese exemplificativo
do trabalho em rede e do envolvimento
dos destinatários e dos fatores de
diferenciação face aos modelos
tradicionais;

4. Organização e promoção
de intervenções
qualificantes ou atividades
formativas

5. Desenvolvimento/
execução de intervenções

Definir os quadros de programação física e
cronológica
de
realização
de
cada
intervenção/atividade. Promove a articulação
do trabalho em rede na construção dos
diferentes meios pedagógicos e recursos
envolvidos no processo formativo. Assegurar
uma comunicação promocional e um processo
de recrutamento através de novas tendências
Assegurar meios alternativos de consulta e
pesquisa de informação; Assegurar espaços
promotores da criatividade com condições
ambientais adequadas ao desenvolvimento
(execução) das intervenções.

Assegurar o desenvolvimento/execução das
intervenções e atividades formativas com

DOCUMENTO com novos conteúdos,
e/ou metodologias e/ou instrumentos
qualificantes

DOCUMENTO síntese exemplificativo
do trabalho em rede e do envolvimento
dos destinatários e dos fatores de
diferenciação face aos modelos
tradicionais;
DOCUMENTO com novos conteúdos,
e/ou metodologias e/ou instrumentos
qualificantes;
ELEMENTOS de comunicação que
reflitam a inovação promocional;
DOCUMENTO exemplificativo das
condições promotoras da inovação
social
DOCUMENTO exemplificativo de novas
metodologias e de instrumentos de

DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social

Página15

NÍVEIS
São concebidas, desenvolvidas e/ou aplicadas
metodologias e instrumentos de diagnóstico
de necessidades que se diferenciem dos
modelos tradicionais, que permitem identificar
as áreas temáticas a desenvolver, face à
estratégia e objetivos pretendidos
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qualificantes ou atividades
formativas

recurso a metodologias que favoreçam a
criatividade e a participação dos destinatários

promoção da inovação

6. Acompanhamento e
sustentabilidade de
intervenções qualificantes
ou atividades formativas

Identificação dos impactes no domínio da
inovação no desempenho dos formandos, na
dinâmica das equipas de trabalho, nos
resultados e na cultura organizacional; a
iniciativa gera um impacte que permite o seu
aumento ou manutenção a longo prazo

DOCUMENTO exemplificativo dos
impactes no domínio da inovação e da
sua sustentabilidade a longo prazo

7. Maturidade e
replicabilidade das
intervenções qualificantes
ou atividades formativas

A iniciativa apresenta um número significativo
de aplicações o que permite uma maior
probabilidade de adaptação a diferentes
contextos qualificantes

DOCUMENTO exemplificativo com a
identificação das aplicações já
realizadas e com um modelo de apoio à
replicabilidade

6.3 REFERENCIAL DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE GÉNERO
6.3.1

PRINCIPIOS E PRESSUPOSTOS

Integração da perspetiva de género – Integração sistemática em todas as politicas das situações,
prioridades e necessidades das mulheres e dos homens tendo em vista a promoção da igualdade
entre umas e outros e a mobilização explicita do conjunto das politicas e ações globais para a
igualdade, através da consideração ativa e aberta no estádio de planeamento, dos seus efeitos nas
situações respetivas de mulheres e homens nas fases de desenvolvimento, controlo e avaliação4.
Nos processos de qualificação, informais, não-formais e formais, a integração da perspetiva de
género concretiza-se em todas as fases do ciclo formativo, mobilizando explicitamente o conjunto
de políticas e ações globais para a igualdade, nomeadamente:
- Promoção da análise de género em todas as fases do ciclo formativo, sendo imprescindível
recolher todos os dados da formação desagregados por sexo, por forma a ser possível em qualquer
momento analisar e avaliar as situações de mulheres e homens que, de alguma forma, estão
envolvidas/os no processo de qualificação. É necessário contemplar, nos critérios utilizados para
análise e avaliação do processo de qualificação, critérios e indicadores que visem a igualdade de
género;
- Integração, em todo o processo de diagnóstico e avaliação, da avaliação do impacto de género
analisando o modo como as ações/situações irão afetar mulheres e homens de forma a que sejam
prevenidos e neutralizados eventuais efeitos discriminatórios;
- Promoção de medidas de conciliação que facilitem a participação de pessoas que têm a seu
cargo os cuidados a crianças ou a pessoas dependentes, dando-lhes suporte alternativo,
nomeadamente financeiro ou espaços de guarda temporários, bem como favorecendo a
combinação das responsabilidades, para mulheres e homens, nomeadamente ao nível dos horários e
calendarização da formação;

4
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Manual de Formação de formadores/as em Igualdade entre mulheres e homens, edição da CITE – Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego. http://www.cite.gov.pt/imgs/downlds/Manual_CITE.pdf
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- Implementação, sempre que necessário, de medidas de ação positiva ou específicas em função
do sexo, com o objetivo de garantir o exercício, em condições de igualdade, dos direitos previstos e
de corrigir uma situação factual de desigualdade que persista na vida social. Por exemplo,
desenvolver formas específicas de recrutamento para as pessoas do sexo sub-representado na área
profissional ou de competências, a que a ação respeita; selecionar para a formação prioritariamente
as pessoas do sexo sub-representado na profissão e na organização em que a ação se desenvolve ou
que apresenta maiores índices de desemprego ou as pessoas do sexo que tem menos envolvidas em
processos de qualificação.
O princípio da integração da igualdade de género tem como pressuposto a adequação da
intervenção qualificativa aos interesses, à capacidade de reflexão e de ação, quer das pessoas, quer
das organizações. A integração da igualdade de género efetiva-se de forma mais eficaz quando tem
subjacente processos de qualificação participativos (ver o princípio da participação) e exige
frequentemente inovação nos processos (ver o princípio da inovação). Assim, contribui para um
efetivo processo de empoderamento, entre grupos sociais, grupos institucionais/organizacionais,
mas também, de forma transversal entre mulheres e homens.

6.3.2 REFERÊNCIAS PARA APROFUNDAMENTO
Para aprofundamento do princípio da Igualdade de Género e sua prática consulte:
- Manual de Formação de formadores/as em Igualdade entre mulheres e homens, edição da CITE–
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
(http://www.cite.gov.pt/imgs/downlds/Manual_CITE.pdf)
6.3.3 OBJETO DO REFERENCIAL
Este referencial incide sobre a integração da perspetiva de género em todas as fases de
desenvolvimento de um processo de qualificação, no que respeita a todas as pessoas envolvidas
(aprendentes, profissionais, pessoas interessadas no processo / stakeholders). Aplica-se a atividades
de qualificação presencial com caráter formal, não formal e informal, bem como a processos de
qualificação a distância.
O processo de qualificação é analisado como um todo, considerando-se, para a análise, todas as
fases de desenvolvimento da prática (desde o diagnóstico até à avaliação).

Os critérios de evidência cruzam o nível de integração da Igualdade de Género com as fases de
definição do itinerário qualificativo e sua implementação.
Nível 0: Ausência de integração da Igualdade de Género
Não apresenta nenhuma evidência de integração da perspetiva de género em qualquer fase do
processo de qualificação.
Nível 0.1: Considerar que o tratamento de forma idêntica promove o reconhecimento do mérito e
a igualdade entre todas as pessoas, independentemente do sexo. As desigualdades existentes não
são do âmbito de ação de processos de qualificação em qualquer domínio (Informática não tem
sexo; regras gramaticais são para cumprir; …).
Nível 0.2: Desconhecer como pode intervir, ao nível da integração da perspetiva de género, num
processo de qualificação em qualquer área, mesmo tendo sensibilidade às desigualdades de género.
DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social
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Nível 1: Inclusão elementar da Igualdade de Género
Inclui no processo de qualificação um módulo específico ou abordagens pontuais promotoras da
Igualdade de Género, sem integrar a IG no restante processo.
Nível 1.1: Considera que atualmente a Igualdade de Género é uma matéria que deve fazer parte
dos curricula de qualificação, mas não interfere com os processos de qualificação nos outros
domínios (Informática não tem sexo; regras gramaticais são para cumprir; …), nem com as
diferentes fases do ciclo da formação.
Nível 1.2: Considera necessária a sensibilização de todas as pessoas à dimensão Igualdade de
Género, mas desconhece como pode intervir, ao nível da integração da perspetiva de género, num
processo de qualificação em qualquer área, mesmo tendo sensibilidade às desigualdades de género.
Nível 2: Condições básicas facilitadoras da Igualdade de Género
Promove medidas de conciliação que facilitam a participação de pessoas que têm a seu cargo os
cuidados a crianças ou pessoas dependentes, dando-lhes suporte alternativo, nomeadamente
financeiro ou espaços de guarda temporários, bem como medidas que favorecem a combinação das
responsabilidades, para mulheres e homens, nomeadamente ao nível dos horários e calendarização
da formação.
Nível 2.1: Considera necessária estas medidas a fim de garantir a participação do seu público-alvo,
nomeadamente mulheres, e/ou existir financiamento para este tipo de medidas. No entanto,
considera esta situação ser um handicap próprio do sexo feminino.
Nível 2.2: Considera que ainda existe uma desigualdade entre mulheres e homens, que se traduz
numa sobrecarga daquelas com as responsabilidades familiares, sendo de elementar justiça social
implementar medidas que facilitem a sua participação em processos de qualificação, ainda que tenha
público suficiente para as ações a desenvolver.
Nível 3: Condições básicas de integração transversal da Igualdade de Género
- Integra as medidas respeitantes ao nível 2.
- Integra, de forma consistente, a linguagem inclusiva de género, escrita e comunicação visual,
nos documentos de suporte ao processo de qualificação nas suas diferentes fases, nomeadamente
nos impressos, contratos de formação e anúncios.
- Cria condições para a análise de género: recolhendo todos os dados desagregados por sexo.
Nível 4: Integração transversal da Igualdade de Género
- Integra as medidas respeitantes ao nível 2.
- Todo o processo formativo promove explicitamente o tratamento equilibrado de ambos os
sexos, evidenciando-se pela:
a) Integração da linguagem inclusiva de género, escrita e comunicação visual, de forma coerente
em todos os documentos e material audiovisual, de suporte ao processo de qualificação nas suas
diferentes fases (nomeadamente impressos, contratos de formação, anúncios e material pedagógico
produzido);
b) Criação de condições para a análise de género: recolhendo todos os dados desagregados por
sexo;
c) Existência de critérios e indicadores de avaliação que visem a igualdade de género;
d) Eventual implementação de medidas de ação positiva explícitas.

NÍVEIS
Nível 0

EVIDÊNCIAS

Ausência
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Nível 1

Inclusão no processo de qualificação de

um módulo ou atividade específica de

Igualdade de Género, sem integrar a IG
no restante processo




Nível 2

Promoção de medidas de conciliação que

facilitam a participação de pessoas que
têm a seu cargo os cuidados a crianças
ou pessoas dependentes e favorecem a

combinação das responsabilidades, para
mulheres e homens,
o
o



Nível 3

Integra as medidas respeitantes ao nível
2.

Integra linguagem inclusiva de género,
escrita e comunicação visual.

Cria condições para a análise de género.

Identificação no diagnóstico de situações de desigualdade nas
condições sociais, familiares ou profissionais entre mulheres e
homens.
Explicitação de objetivos gerais e específicos visando a
sensibilização à promoção da Igualdade de Género.
Existência de um módulo ou atividade específica de Igualdade
de Género no programa de qualificação.
Integração nos processos de avaliação dos objetivos
respeitantes à Igualdade de Género.
Identificação, no diagnóstico, de situações de desigualdade
nas condições sociais, familiares ou profissionais entre
mulheres e homens, com indicação de medidas necessárias
para minorar as dificuldades de acesso aos processos de
qualificação.
Explicitação de estratégias visando facilitar a participação no
processo de qualificação de cuidadores/as e favorecer a
combinação de responsabilidades.
Definição de ações para a implementação das estratégias
definidas, tais como a existência de:
- suportes alternativos, nomeadamente financeiro ou espaços
de guarda temporária;
- mecanismos de concertação de calendarização e horários
facilitadores da combinação das responsabilidades da vida
familiar / profissional / social.
Utiliza, de forma consistente, a linguagem e comunicação
visual inclusiva de género, em todos os suportes
administrativos constantes do processo de acreditação de
entidade formadora, no mínimo nos impressos, contratos de
formação e anúncios.
Em cada fase do processo formativo os dados estão
desagregados por sexo.
Integração, na avaliação dos resultados, de indicadores de
avaliação de impacto de género quanto às medidas tomadas,
isto é, o impacto ao nível da qualidade de vida das mulheres e
homens participantes e seus efeitos nos resultados obtidos
no processo formativo.

Integra as medidas respeitantes ao nível
2.

Cria condições para a análise de género.

Utiliza, de forma consistente, a linguagem e comunicação
visual inclusiva de género, em todos os suportes do processo
formativo (diagnóstico, relatórios, suportes administrativos e
material pedagógico produzidos).
Em cada fase do processo formativo, os dados estão
desagregados por sexo e existem critérios e indicadores que
visam a igualdade de género.

Eventual implementação de medidas de
ação positiva explícitas.
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Nível 4

Integra linguagem inclusiva de género,

escrita e comunicação visual, de forma
coerente em todos os documentos e
material audiovisual, de suporte ao

processo de qualificação.
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6.4 REFERENCIAL DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO (em
desenvolvimento para posterior integração no Sistema)
6.4.1 PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS
Integração da perspetiva da transparência e responsabilização – Práticas que, na implementação
e gestão dos processos de qualificação, criam confiança, melhoram a eficiência e fortalecem a
relação entre todas as partes interessadas.
Nos processos de qualificação, informais, não-formais e formais, a integração da perspetiva da
transparência e responsabilização concretiza-se em todas as fases do ciclo formativo,
nomeadamente:
- Clareza na identificação dos objetivos gerais e específicos, conteúdos programáticos,
metodologias a utilizar e processo de avaliação do ciclo formativo;
- Acesso à informação em todas as fases do processo formativo por parte de todas as pessoas
envolvidas no que diz respeito aos objetivos, conteúdos programáticos, metodologias, público-alvo e
processo de avaliação; Definição, utilização e divulgação de instrumentos de registo que permitam a
identificação dos critérios de suporte à certificação das qualificações;
- Identificação dos/as responsáveis pelo processo formativo;
- Promoção de processos de comunicação interna e externa facilitadores do acesso e troca de
informação relevante entre as partes envolvidas;
- Evidenciação, na fase de avaliação dos processos formativos, dos resultados alcançados.
O princípio da integração da transparência e responsabilização tem como pressuposto a
adequação da intervenção qualificativa aos interesses, à capacidade de reflexão e de ação, quer das
pessoas, quer das organizações. A integração da transparência e responsabilização efetiva-se de
forma mais eficaz quando tem subjacente processos de qualificação participativos (ver o princípio da
participação), quando integra a dimensão da igualdade de género (ver princípio da igualdade de
género) e exige frequentemente inovação nos processos (ver o princípio da inovação). Assim,
contribui para um processo de relacionamento baseado na confiança entre participantes e
promotores/as.
6.4.2 REFERÊNCIAS PARA APROFUNDAMENTO

6.4.3 OBJETO DO REFERENCIAL
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- http://www.dgaep.gov.pt/
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Este referencial incide sobre a integração da perspetiva de transparência e responsabilização em
todas as fases de desenvolvimento de um processo de qualificação, no que respeita a todas as
pessoas envolvidas (aprendentes, profissionais, pessoas interessadas no processo / stakeholders).
O processo de qualificação é analisado como um todo, considerando-se, para a análise, todas as
fases de desenvolvimento da prática (desde o diagnóstico até à avaliação).
Aplica-se a atividades de qualificação presencial com caráter formal, não formal e informal, bem
como a processos de qualificação a distância.

6.4.4 CRITÉRIOS DE EVIDÊNCIA

Nível 0: Ausência de integração da Transparência e Responsabilização
Não identifica e não apresenta nenhuma evidência de integração da perspetiva da transparência
e responsabilização em qualquer fase do processo de qualificação.
Considera que a definição clara de objetivos de aprendizagem, é apenas uma formalidade e/ou
não se adequa ao tipo de processo de qualificação em causa.
Nível 1: Inclusão elementar da Transparência e Responsabilização
Identifica de forma clara:
- Os objetivos gerais e específicos, os conteúdos programáticos e as metodologias a utilizar;
- O processo de avaliação da prática;
- Os/as responsáveis pela prática.
Nível 2: Condições básicas facilitadoras da Transparência e Responsabilização
- Identifica de forma clara os objetivos gerais e específicos, os conteúdos programáticos e as
metodologias a utilizar (nível1);
- Identifica de forma clara o processo de avaliação da prática (nível 1);
- Facilita e garante o acesso à informação no que respeita aos objetivos, conteúdos
programáticos, metodologias, público-alvo e processo de avaliação (nível 2);
- Identifica os/as responsáveis pela prática (nível1) e disso dá conhecimento a todos/as os/as
intervenientes (nível 2);
Nível 3: Condições básicas de integração transversal da Transparência e Responsabilização
- Identifica de forma clara os objetivos gerais e específicos, os conteúdos programáticos e as
metodologias a utilizar (nível1);
- Identifica de forma clara o processo de avaliação da prática (nível 1);
- Facilita e garante o acesso à informação no que respeita aos objetivos, conteúdos
programáticos, metodologias, público-alvo e processo de avaliação (nível 2);
- Define, utiliza e disponibiliza a informação sobre os instrumentos de registo que permitem a
identificação dos critérios de suporte à certificação das qualificações (nível 3);
- Identifica os/as responsáveis pela prática (nível1) e disso dá conhecimento a todos/as os/as
intervenientes (nível 2);
- Promove processos de comunicação interna e externa facilitadores do acesso e troca de
informação relevante, em todas as fases da prática, por parte e entre as partes envolvidas (nível 3);
Nível 4: Integração transversal da Transparência e Responsabilização
- Identifica de forma clara os objetivos gerais e específicos, os conteúdos programáticos e as
metodologias a utilizar.
- Identifica de forma clara o processo de avaliação da prática;
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Os critérios de evidência cruzam o nível de integração da Transparência e Responsabilização com
as fases de definição do itinerário qualificativo e sua implementação:
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- Facilita e garante o acesso à informação em todas as fases da prática por parte de todas as
pessoas envolvidas no que diz respeito aos objetivos, conteúdos programáticos, metodologias,
público-alvo e processo de avaliação;
- Define, utiliza e disponibiliza a informação sobre os instrumentos de registo que permitem a
identificação dos critérios de suporte à certificação das qualificações;
- Identifica os/as responsáveis pelo processo formativo e disso dá conhecimento a todos/as os/as
intervenientes;
- Promove processos de comunicação interna e externa facilitadores do acesso e troca de
informação relevante entre as partes envolvidas;
- Evidencia, ao longo do processo de qualificação, os resultados alcançados aos diferentes níveis
(individual dos aprendentes, do grupo de participantes, da ação de qualificação, da equipa técnica
envolvida, organizacional).

6.4.5 GUIA DE ASSISTÊNCIA À REFLEXÃO
NÍVEIS
Nível 0

EVIDÊNCIAS

Ausência


Nível 1

Inclusão elementar da Transparência e
Responsabilização


Nível 2

Condições básicas facilitadoras da
Transparência e Responsabilização



Nível 3

Condições básicas de integração
transversal da Transparência e
Responsabilização

Nível 4

Integração transversal da
Transparência e Responsabilização



Identificação nas várias fases do processo de procedimentos
necessários a realizar para garantir a transparência e
responsabilização, tais como:
- Identifica o acesso à informação do processo formativo por
parte das pessoas envolvidas
- Identifica metodologias de comunicação interna e externa
- Identifica pessoa(s) responsável(eis) pelo processo
- Identifica instrumentos de registo
Explicitação e identificação, em várias fases do processo, de
estratégias e metodologias de aplicação dos procedimentos
necessários a praticar para garantir a transparência e
responsabilização, tais como:
- Pratica processos de comunicação interna e externa
- Existe a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo processo
- Existem instrumentos de registo
Integração, em várias fases do processo, de práticas efetivas de
transparência e responsabilização, tais como:
- Integra e garante o acesso à informação do processo
formativo às pessoas envolvidas;
- Integra e põe em prática processos de comunicação interna e
externa
- Identifica a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo processo
- Utiliza os instrumentos de registo
Integração, em todas as fases do processo, das práticas efetivas
de transparência e responsabilização enumeradas no nível 3

6.5 REFERENCIAL DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE E INCLUSIVIDADE (em desenvolvimento
para posterior integração no Sistema)
PRINCIPIOS E PRESSUPOSTOS

Integração da perspetiva da equidade e inclusividade – Práticas orientadas pelos princípios de
igualdade de oportunidades formativas e sociais a que todos os/as participantes têm direito. Os
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processos de qualificação inclusivos devem reconhecer e dar resposta às necessidades e
características diferenciadas dos/as participantes, tendo em conta os diversos estilos e ritmos de
aprendizagem, assegurando a qualidade formativa através de programas e conteúdos adequados,
de adaptações organizacionais, estratégias de aprendizagem e parcerias com a comunidade.
Práticas inclusivas e equitativas pressupõem, portanto, a adaptação de estratégias, recursos,
conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos e a utilização de tecnologias de apoio que
permitam a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos/as os/as
participantes.
Nos processos de qualificação, informais, não-formais e formais, a integração da perspetiva da
equidade e inclusividade concretiza-se em todas as fases do ciclo formativo, nomeadamente:
- Análise/levantamento das necessidades formativas e de qualificação, de acordo com as
características e expectativas dos/as intervenientes, nomeadamente;
- Necessidades dos/as formandos (motivação, heterogeneidade…);
- Necessidades relativas aos conteúdos (respondem às necessidades identificadas pelos/as
formandos/as…);
- Necessidades dos/as formadores/as (perspetivas destes em relação aos resultados a atingir e ao
impacto das práticas formativas, características destes e capacidade de adaptação às diferentes
necessidades dos/as formandos/as…);
- Necessidades da organização/entidade (imposições, regulamentação…);
- Atenção à diversidade e expectativas dos/as participantes na definição dos objetivos gerais e
específicos, conteúdos programáticos e metodologias a utilizar e processo de avaliação do ciclo
formativo;
- Adoção de mecanismos destinados a melhorar e ampliar as capacidades pessoais e profissionais
dos/as participantes;
- Procedimentos sistemáticos de avaliação.
O princípio da integração da equidade e inclusividade tem como pressuposto a adequação da
intervenção qualificativa aos interesses, perspetivas e características quer das pessoas envolvidas,
quer das organizações. A integração da equidade e inclusividade efetiva-se de forma mais eficaz
quando tem subjacente processos de qualificação participativos (ver o princípio da participação),
quando integra a dimensão da igualdade de género (ver princípio da igualdade de género), quando
acautela os princípios da transparência e responsabilização (ver principio da transparência e
responsabilização) e exige frequentemente inovação nos processos (ver o princípio da inovação).
Assim, contribui para um processo que não se limita a garantir a igualdade de oportunidades mas
que integra, também, a preocupação com a diversidade e heterogeneidade dos/as participantes. A
diversidades dos/as participantes exige diversidade de resposta no processo de qualificação.
6.5.2 REFERÊNCIAS PARA APROFUNDAMENTO
Para aprofundamento do princípio da Equidade e Inclusividade e sua prática consulte:
- http://www.porsinal.pt
- “Equidade e Educação Inclusiva”, David Rodrigues
- Revista Lusófona de Educação

Este referencial incide sobre a integração da perspetiva de equidade e inclusividade em todas as
fases de desenvolvimento de um processo de qualificação, no que respeita a todas as pessoas
envolvidas (aprendentes, profissionais, pessoas interessadas no processo / stakeholders). Aplica-se a
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atividades de qualificação presencial com caráter formal, não formal e informal, bem como a
processos de qualificação a distância.
O processo de qualificação é analisado como um todo, considerando-se, para a análise, todas as
fases de desenvolvimento da prática (desde o diagnóstico até à avaliação).

6.5.4 CRITÉRIOS DE EVIDÊNCIA
Os critérios de evidência cruzam o nível de integração da Equidade e Inclusividade com as fases
de definição do itinerário qualificativo e sua implementação:
Nível 0: Ausência de integração da equidade e inclusividade
- Não identifica e não apresenta nenhuma evidência de integração da perspetiva da equidade e
inclusividade em qualquer fase do processo de qualificação.
Nível 1: Inclusão elementar da equidade e inclusividade
- Identifica de forma clara as formas de garantir a igualdade de oportunidades no acesso ao
processo de qualificação, quer ao nível dos materiais, metodologias, instrumentos, entre outros.
- Considera a experiência dos/as formadores/as relevante para o processo de qualificação.
Nível 2: Condições básicas facilitadoras da equidade e inclusividade
- Utiliza materiais, metodologias de aprendizagem e instrumentos de acordo com as necessidades
específicas dos/as participantes.
- Identifica a experiência dos/as formadores/as relevante para o processo de qualificação.
Nível 3: Condições básicas de integração transversal da equidade e inclusividade
- Define, utiliza e disponibiliza materiais e instrumentos de acordo com as necessidades
específicas dos/as participantes.
- Define e pratica metodologias de aprendizagem orientadas para as necessidades específicas
dos/as participantes.
- Disponibiliza informação acerca da experiência dos/as formadores/as relevante para o processo
de qualificação.
Nível 4: Integração transversal da equidade e inclusividade
- Define, utiliza e disponibiliza materiais e instrumentos de acordo com as necessidades
específicas dos/as participantes.
- Define e pratica metodologias de aprendizagem orientadas para as necessidades específicas
dos/as participantes.
- Disponibiliza informação acerca da experiência dos/as formadores/as relevante para o processo
de qualificação.

6.5.5 GUIA DE ASSISTÊNCIA À REFLEXÃO

Nível 1

NÍVEIS
Ausência
Inclusão elementar da
equidade e inclusividade

EVIDÊNCIAS
Identificação nas várias fases do processo de procedimentos
necessários a realizar para garantir a equidade e inclusividade
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Nível 0
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Condições básicas facilitadoras
da equidade e inclusividade

Nível 3

Condições básicas de
integração transversal da
equidade e inclusividade

Nível 4

Integração transversal da
equidade e inclusividade
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Nível 2

tais como:
- Identifica os métodos e procedimentos a usados no
diagnóstico de necessidades de formação dos/as participantes;
- Identifica formas de garantir a igualdade de oportunidades no
acesso ao processo de qualificação;
- Identifica a dimensão a que pretendem responder os
objetivos do processo de qualificação (pessoal, profissional,
social…)
- Identifica materiais específicos a serem usados consoante as
necessidades dos/as participantes
- Identifica a experiência dos/as formadores/as considerada
relevante para o processo de qualificação
Integração, em várias fases do processo, de práticas efetivas
de equidade e inclusividade, tais como:
- Pratica metodologias e procedimentos de diagnóstico de
necessidades de formação dos/as participantes;
- Pratica métodos de garantia da igualdade de oportunidades
no acesso ao processo de qualificação;
- Utiliza materiais específicos a serem usados consoante as
necessidades dos/as participantes;
- É disponibilizada informação acerca da experiência dos/as
formadores/as relevante para o processo de qualificação;
- Pratica metodologias de avaliação da integração dos
princípios da equidade e inclusividade.
Integração, em várias fases do processo, de práticas efetivas
de equidade e inclusividade, tais como:
- Apresenta o diagnóstico de necessidades de formação
- Apresenta as necessidades específicas dos/as participantes;
- Pratica e dissemina métodos de garantia da igualdade de
oportunidades no acesso ao processo de qualificação
- Utiliza materiais específicos de acordo com as necessidades
identificadas dos/as participantes/as;
- Disponibiliza informação acerca da experiência profissional
dos/as formadores/as relevante para o processo de
qualificação;
- Aplica metodologias de avaliação da integração dos princípios
da equidade e inclusividade.
Integração, em todas as fases do processo, das práticas
efetivas de equidade e inclusividade enumeradas no nível 3.
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MODELOS DE APOIO AO RECONHECIMENTO E REFERENCIAÇÃO
7.1

DESCRITOR DA PRÁTICA (ANEXO 1)

Documento de caraterização da prática, de preenchimento por parte das organizações com
práticas, que contempla a seguinte informação:
- Identificação do pretendido (reconhecimento e /ou referenciação)
- Informação de pertença à REDE ANIMAR
- Identificação da Entidade
- Identificação da Prática de Qualificação/Capacitação/Inovação Social
- Caracterização e Construção da Prática
- Transparência, Incorporação e Disseminação da Prática
7.2 GRELHA DE AVALIAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA NOS PRINCÍPIOS (ANEXO
2)
Documento de cruzamento de informação entre os princípios referenciados e os níveis de
integração. Documento de preenchimento por parte dos/as peritos/as.
7.3 GRELHA DE OUTPUTS E MELHORIAS (ANEXO 3)
Documento de apresentação de resultados e comentários após apresentação e análise do
Descritor da Prática quando o pretendido é o reconhecimento. Documento de preenchimento por
parte dos/as perito/as.
7.4 NORMATIVO PARA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIO REFLEXIVO (ANEXO 4)
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O portfólio, de modelo variável, inclui obrigatoriamente e de modo facilmente identificável:
- Nome e contactos
- Forma e datas relevantes da aquisição da competência (escolar, formação, prática, etc…) e do
seu desenvolvimento
- Rol de práticas e experiências relevantes (nos domínios da participação, igualdade de género,
inovação social, transparência e responsabilização, equidade e inclusividade)
- Atestadores da competência
Documento de preenchimento por parte dos Agentes de Inovação Social.
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ANEXO 1 - DESCRITOR DA PRÁTICA
PRÁTICA para Reconhecimento e/ou referenciação

Quer?
É da Rede Animar?

Reconhecer

Referenciar

Sim

Não
1.

Identificação da Entidade

Entidade Responsável pela Prática:
Pessoa de Contato na Entidade:
E-mail e telefone
Página Web da Organização
2. Identificação da Prática de Qualificação / Capacitação /Inovação Social
(Escolher a(s) opção/opções em que enquadrem que mais enquadre a prática)
Boa Governação, Transparência e Participação
Cidadania e Igualdade
Identificação das áreas temáticas em
que se enquadre a prática

Crianças e Jovens
Cultura
Desenvolvimento Local e de Base Comunitária
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Cooperação Europeia e para o Desenvolvimento
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Desenvolvimento Rural
Empregabilidade / Empreendedorismo
Formação / Capacitação
Inovação Social
Inclusão Social
Produtos Locais e Internacionalização
Sustentabilidade e Qualidade das Organizações
Violência Doméstica
Voluntariado
Outra. Qual?
Qual a designação da prática?
Fotografia(s) Exemplificativa(s)
Objetivos e finalidade da Prática
(Máx. 1000 Carateres)

Beneficiários/as e destinatários/as público-alvo
(Máx. 500 carateres)

Parceiros comprometidos com a prática
(Máx. 500 carateres)

Participação

Transparência e
Responsabilização

Fundamente (máx.1000 carateres):
Participação
Fundamente (máx.1000 carateres):
DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social

Inovação Social

Igualdade de
Género

Equidade e
Inclusividade
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Identificação do(s) Princípio(s) em que
a prática se inscreve. Selecione uma ou
mais das seguintes opções:
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Transparência e Responsabilização
Fundamente (máx.1000 carateres):
Inovação Social
Fundamente (máx.1000 carateres):
Igualdade de Género
Fundamente (máx.1000 carateres):
Equidade e Inclusividade
3.

Caracterização e Construção da Prática

A que problema pretende responder?
Que solução foi implementada?
(Máx. 500 Carateres)

Que competências foram necessárias
para a construção da prática?
(Máx. 1000 Carateres)

Como foram envolvidos os
beneficiários/as e destinatários/as da
prática?
(Máx. 500 Carateres)

Que metodologias e instrumentos
foram utilizados?
Que dificuldades e obstáculos foram
encontrados? Quais as formas
encontradas para os superar?
(Máx. 1000 Carateres)
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(Máx. 1000 Carateres)
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A prática contribuiu para o reforço das
competências dos/as agentes e
organizações envolvidos/as na sua
construção? Quais e em que medida?
(Máx. 1000 Carateres)

A prática demonstra valor e mais-valias
que garantem a sua autossustentação e
viabilidade?
(Máx. 1000 Carateres)

Liste e anexe evidências relevantes
para aprofundamento da prática (links
sites, fotografias, documentos resumo,
relatórios impressos, manuais,
documentos síntese de avaliação,
testemunhos, notícias, etc.
(Máx. 1000 carateres)

4. Transferência, Incorporação e Disseminação da Prática
Em que medida pensa que a prática
pode ser útil a outras organizações?
(Máx. 1000 Carateres)

Em que medida estaria disponível para
apoiar uma adaptação da prática a
outros contextos ou trabalhá-la em
parceria com a Rede ANIMAR?
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(Máx. 1000 Carateres)
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ANEXO 2 - GRELHA DE AVALIAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA NOS PRINCÍPIOS (preencha com um X quando se aplicar)
DESIGNAÇÃO DA PRÁTICA
PRINCÍPIOS
NÍVEIS

PARTICIPAÇÃO

TRANSPARÊNCIA E
RESPONSABILIZAÇÃO

INOVAÇÃO SOCIAL

IGUALDADE DE GÉNERO

EQUIDADE E INCLUSIVIDADE

NÍVEL 0
Ausência

NÍVEL 1
Inclusão elementar

NÍVEL 2
Inclusão significativa

NÍVEL 3
Inclusão sólida

NÍVEL 4
Integração plena e
transversal

DATA:
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RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:

DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação Social

MANUAL DE GESTÃO
Sistema de Reconhecimento e Referenciação de Processos de Qualificação e de Profissionais para
Entidades da Economia Social
ANEXO 3 - GRELHA DE OUTPUTS E MELHORIAS
DESIGNAÇÃO DA PRÁTICA

METODOLOGIA DE ANÁLISE DA PRÁTICA

EVIDÊNCIAS VERIFICADAS

OPORTUNIDADES DE MELHORIA / RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÕES / RECONHECIMENTO

DATA:
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RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:
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ANEXO 4 - NORMATIVO PARA ELABORAÇÃO DO PORTFÓLIO REFLEXIVO
NOME COMPLETO
CONTACTO TELEFÓNICO
EMAIL
MORADA

FORMA E DATAS DE
AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA (ESCOLAR,
FORMAÇÃO, PRÁTICA…) E
DO SEU
DESENVOLVIMENTO

ROL DE PRÁTICAS E
EXPERIÊNCIAS
RELEVANTES
(participação, igualdade
de género, inovação
social, transparência e
responsabilização,
equidade e inclusividade)

EVIDÊNCIAS DA AQUISIÇÃO
DAS COMPETÊNCIAS ACIMA
DESCRITAS
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OUTRAS INFORMAÇÕES
RELEVANTES
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