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Associação Nacional de Entidades Formadoras 

ANEF reúne com IEFP 
A Direcção da ANEF foi recebida pelo Director do 
Departamento de Formação Profissional do IEFP, Engº José 
Alberto Leitão.  
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Para uma avaliação 
estratégica da formação 
profissional 
A ANEF é uma associação de empregadores, que pretende 
congregar as entidades formadoras, assumindo-se como a 
associação representativa das empresas e outras entidades 
empregadoras deste sector de actividade. 

Neste sentido, é inevitável a discussão de questões como a 
formação profissional no código do trabalho, a desagregação do 
paradigma da dupla certificação,um novo paradigma para o 
mercado da formação, a certificação, a igualdade nas condições 
de mercado, o enquadramento legislativo, entre 
outras.Consideramos por isso importante que as entidades 
formadoras se juntem, para definirem e defenderem a sua 
actividade. 
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ANEF REÚNE COM IEFP 
A Direcção da ANEF foi recebida pelo Director do Departamento de 
Formação Profissional do IEFP, Engº José Alberto Leitão. 

A reunião foi bastante profícua, e houve oportunidade de apresentar 
alguns temas concretos que preocupam as entidades formadoras. 

Entre outros, levámos ao conhecimento deste departamento a questão 
de haver grandes discrepâncias, entre as Delegações  Regionais do 
IEFP, nas exigências para o curso de Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores, nomeadamente na questão da carga horária mínima 
exigível para estes cursos. 

No entanto, o encontro foi bem mais longe do que apenas a 
abordagem de casos práticos concretos, e acreditamos que ficou aberta 
uma importante porta para colaboração e comunicação entre as 
antidades formadoras e o IEFP. 

A troca de informação entre a ANEF e o IEFP, numa base regular, e 
numa perspectiva mútua de colaboração e desenvolvimento do sector, 
será seguramente um instrumento da maior importância para queo 
sector da formação profissional sirva, cada vez mais, as forças vivas da 
economia, e as suas expectativas.  

 

DIRECTIVA 2005/36/CE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E 
DO CONSELHO  
de 7 de Setembro de 2005  
relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais 
(Texto relevante para efeitos do 
EEE). 

COMUNICAÇÃO DA 
COMISSÃO — Notificação de 
títulos de formação — Directiva 
2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das 
qualificações profissionais 
(anexo V) Texto relevante para 
efeitos do EEE). 

EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   
ENCONTRO DE FORMAÇÃO 

A Direcção da ANEF tem como objectivo de médio prazo a organização de um encontro (em forma a 
definir, mas provavelmente um jantar-debate) onde as entidades formadoras se possam encontrar, 
conhecer-se melhor, e trocar ideias sobre os problemas e o futuro do sector. 

Um encontro deste tipo tem, necessáriamente, que ter um número limitado de temas, por forma a tornar-
se objectivo e não demasiado disperso. 

Para que o seu interesse seja o mais transversal possível, é importante que a entidades nos comuniquem 
o(s) tema(s) que gostariam de verem abordados. 

Através da participação de todos, a Direcção poderá percepcionar melhor os temas mais prementes, ou 
com maior importância, para as empresas do sector. 

Claro que sabemos que, ao fim de tantas décadas sem qualquer poder de intervenção directa sobre a sua 
própria actividade, os temas que as empresas anseiam ver tratados serão muitos, pelo que solicitamos que 
cada entidade tente seleccionar um máximo de 2 ou 3 temas. 

 

COMUNICAÇÕES ORIUNDAS 
DAS INSTITUIÇÕES E DOS 
ÓRGÃOS DA  
UNIÃO EUROPEIA 
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PROCESSO QUATERNAIRE – O Perfil do 
Formador 

 
Na sequência do encontro com o Departamento de Formação Profissional do IEFP, a ANEF foi informada de que 
está a decorrer um trabalho de identificação e levantamento da actividade de formador. Este trabalho está a ser 
desenvolvido pela empresa de consultoria Quaternaire Portugal. 

Dado que as entidades constituintes da ANEF são, por definição, os empregadores destes técnicos, entendemos que 
seria importante apresentarmos também a perspectiva da ANEF relativamente à profissão de formador, em 
particular nos pontos de ligação destes com as entidades formadoras, e também nos problemas específicos que se 
colocam às entidades formadoras. 

Assim, a Direcção da ANEF entendeu como relevante apresentar algumas questões, a saber: 

a) Questão dos contratos com os formadores (pode o formador trabalhar a recibo verde, no quadro legislativo 
actual? E porque razão a excepção aberta para estes contratos, ao nível do IEFP, não foi extendida a todas 
as entidades formadoraas?) 

b) Questão da incidência da taxa de 5% sobre os recibos verdes, prevista no novo código contributivo da 
segurança social, suspenso mas não posto definitivamente de lado 

c) Qualificação dos formadores – quais as garantias de qualidade do CAP para as entidades formadoras? 

d) Estabelecimento de um código de ética para as relações formadores / entidades formadoras 

e) Definição de categorias para os trabalhadores da formação profissional – coordenado, formador-
coordenador, gestor de formação, formador junior, formador senior 

f) Definição clara e inequívoca da exclusiva capacidade das entidades formadoras de intervenção em projectos 
e actividades formativas – os formadores deverão apenas poder trabalhar enquanto enquadrados por uma 
entidade acreditada (o que não acontece actualmente, describilizando o próprio processo de Acreditação). 
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E SEDE 

A ANEF continua a ganhar organização e capacidade de actuação.  

A nossa Associação tem já instalações próprias, situadas na Av. do 
Brasil, 43 A, Centro Comercial Brasil, loja 31, em Lisboa. 

Está também ao dispor dos associados a responsável pelas Relações 
Públicas e Comunicação, Susana Ezequiel (susanaezequiel@anef.pt), 
que tem a seu cargo tanto a comunicação directa com os associados, 
como as relações externas da Associação. 

Estas duas novidades são um passo crucial para a dinâmica da ANEF, 
e pretendem igualmente ser um elemento de ligação mais forte e 
assíduo com os associados. 

A ANEF, e o sector da Formação Profissional, necessitam de uma 
Associação forte, representativa e actuante, para que as entidades 
formadoras não sejam, como têm sido, ignoradas na gestão e resolução 
dos temass e problemas deste sector de actividade. 

Por essa razão, desde já convidámos todas as empresas do sector - 
associados e não associados – a contarem-nos, apresentando sugestões, 
problemas, casos concretos, enfim, toda a informação que a associação 
possa trabalhar, quer internamente, dento da estrutura, quer 
externamente, apresentando os casos às entidades governamentais 
responsáveis pela área. 

SITE  

A ANEF tem já o seu site na internet (www.anef,pt). Ainda não com a 
dinâmica e a informação global que desejamos, mas a Direcção 
continua a trabalhar para que o site seja um verdadeiro ponto de 
encontro, e fonte de informação, para o sector da formação 
profissional. 

Claro que para isso necessitamos da colaboração de todos, tanto com 
sugestões como com críticas, pois todas as críticas construtivas são, 
mais do que bem vindas, realmente necessárias. 

Acima de tudo, e seja de que forma for, é necessário que todos 
participem, se mobilizem, e que mobilizem outras entidades, fazendo a 
ANEF crescer e ser o referencial do sector e a força das empresas deste 
ramos de actividade. 

Uma velha máxima continua actual como nunca: “a união faz a 
força”. A ANEF tem que ser a união das empresas do sector da 
formação profissional. 

 
Novo portal da ANEF 

A Direcção da ANEF entende que, 
como associação de empregadores, 
deve oferecer aos seus associados 
estruturas e serviços que lhes sejam 
úteis. 

Nessa perspectiva, a ANEF tem já 
ao dispor das entidades formadoras 
um portal de formação, que 
esperamos se venha a tornar uma 
referência deste sector de 
actividade. 

A adesão das entidades 
formadoras a este portal será a 
razão do seu sucesso, e proisso 
solicitamos desde já às entidades 
que publicitem aqui a sua oferta 
formativa. Pelo nosso lado, a 
ANEF irá promover o divulgar 
este serviço por todas as formas ao 
seu alcance. 

O portal é gratuito, e não tem 
limite de inserção de cursos. Basta 
aceder em www.portalanef.com e 
fazer o seu registo. No geral, a 
utilização do portal é fácil e 
intuitiva, mas desde já 
agradecemos que qualquer dúvidas 
ou sugestões nos sejam remetidas 
para geral@anef.pt. 

 


