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ANEF promove Jantar-
debate em Lisboa 
	  

A	   ANEF	   vai	   promover	   um	   Jantar-‐Debate	   na	   região	   de	  
Lisboa,	   na	   sequência	   do	   já	   realizado	   no	   Porto,	   para	  
discussão	  do	   novo	  modelo	   de	   certificação,	   bem	   como	  da	  
actual	  situação	  das	  entidades	  formadoras	  privadas,	  que	  se	  
têm	  vindo	  a	  confrontar	  com	  um	  quase	  total	  cerceamento	  
da	  sua	  actividade.	  

Salienta-‐se	   a	   importância	   da	   presença	   do	   maior	   número	  
possível	  de	  entidades,	  de	  forma	  a	  dar	  força	  ao	  movimento	  
ao	   movimento	   das	   entidades	   formadoras	   na	   defesa	   dos	  
seus	  direitos	  e	  interesses.	  

 

Brevemente	   daremos	   a	   conhecer	   a	   data	   e	   local	   de	  
realização	  deste	  evento. 
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ANEF reúne com DGERT                                 
	  

A	  Direcção	  da	  ANEF	  reuniu	  com	  a	  DGERT,	  na	  pessoa	  do	  seu	  Subdirector,	  Dr.	  Nuno	  Pestana.	  

O	  objectivo	  da	  reunião	  foi	  clarificar	  alguns	  procedimentos	  e	  normas	  contemplados	  no	  novo	  modelo	  de	  
Certificação	  de	  entidades	  formadoras.	  

Assim,	  a	  ANEF	  foi	  informada	  de	  que	  os	  processos	  de	  certificação	  de	  novas	  entidades	  estão	  atrasados,	  devido	  a	  
atrasos	  na	  definição	  e	  implementação	  de	  procedimentos.	  

A	  Direcção	  da	  ANEF	  aproveitou	  esta	  oportunidade	  para	  transmitir	  as	  suas	  preocupações	  e	  apreensões	  
relativamente	  a	  diversos	  aspectos	  do	  novo	  modelo,	  tais	  como:	  

• As	   taxas	   a	   aplicar	   às	   auditorias	   e	   a	   frequência	   destas	   -‐	   A	   ANEF	   entende	   que	   não	   devem	   ser	   as	  
entidades	  formadoras	  a	  suportar	  o	  custo	  das	  auditorias,	  ainda	  para	  mais	  face	  ao	  valor	  desmesurado	  de	  
750,00	  por	  auditoria.	  Também	  nos	  preocupa	  o	  facto	  de	  não	  estar	  definido	  qualquer	  limite	  anual	  para	  
as	  auditorias	  a	  realizar,	  o	  que	  deixa	  as	  entidades	  sujeitas	  a	  critérios	  de	  arbitrariedade,	  podendo	  ter	  que	  
pagar	  várias	  auditorias	  por	  ano.	  

• O	  modelo	  de	  certificação	  por	  área	  de	   formação	   –	  As	  entidades	   formadoras	  não	   foram	  auscultadas	  
sobre	   este	   novo	   paradigma	   de	   certificação,	   e	   quanto	   à	  ANEF,	   este	   traz	   diversos	   problemas.	  Desde	  
logo,	  por	  exigir	  uma	  muito	  maior	  carga	  burocrática	  ás	  entidades,	  bem	  como	  maiores	  custos	  (é	  paga	  
uma	  taxa	  por	  cada	  área	  de	  educação-‐formação),	  e	  por	  poder	  vir	  a	  contemplar	  requisitos	  virtualmente	  
impossíveis	  de	  cumprir	  pelas	  entidades.	  Outro	  problema	  que	  advém	  deste	  modelo	  é	  o	  real	  conceito	  de	  
certificação,	   porque	   de	   facto,	   uma	   entidade,	   sendo	   certificada	   numa	   qualquer	   área	   de	   educação-‐
formação,	  assume-‐se	  como	  entidade	  certificada,	  mesmo	  perante	  o	  mercado.	  Contudo,	  uma	  entidade	  
pode	   ser	   certificada	   numa	   área	   de	   educação-‐formação	   (por	   exemplo,	   na	   área	   de	   serviços	  
administrativos),	  e	  não	  o	  ser	  noutra	  área	  (por	  exemplo,	  formação	  em	  línguas	  estrangeiras.	  
A	  dúvida	  que	  se	  coloca,	  tanto	  à	  própria	  entidade	  como	  ao	  mercado,	  é	  qual	  a	  validade	  da	  certificação	  
numa	  situação	  ambígua	  como	  esta.	  Na	  realidade,	  a	  certificação	  apenas	  é	  obrigatória	  e	  exigível	  para	  
quem	  faça	  formação	  co-‐financiada,	  pelo	  que	  essa	  entidade	  pode	  de	  facto	  realizar	  cursos	  de	  línguas	  
estrangeiras,	  mesmo	  não	  possuindo	  esta	  área	  de	  educação-‐formação,	  sendo	  para	  todos	  os	  efeitos	  
entidade	  certificada.	  

Parece-‐nos	  que	  situações	  como	  esta	  não	  foram	  ponderadas,	  o	  que	  aconteceu	  porque	  não	  houve	  o	  
cuidado	  de	  auscultar	  quem	  efectivamente	  tem	  real	  conhecimento	  do	  terreno,	  e	  que	  são	  as	  entidades	  
formadoras.	  

• Não	  obrigatoriedade	  de	  certificação	  para	  entidades	  públicas	  –	  Contrariamente	  ao	  modelo	  anterior	  
de	   acreditação,	   o	   novo	   modelo	   isenta	   as	   entidades	   públicas	   da	   necessidade	   de	   certificação.	   No	  
entender	  da	  ANEF,	  isto	  é	  absolutamente	  contraditório	  com	  a	  principal	  intenção	  subjacente	  ao	  modelo	  
de	  certificação,	  e	  que	  é	  a	  garantia	  de	  qualidade	  na	  formação.	  
De	  acordo	  com	  este	  novo	  modelo,	  apenas	  e	  só	  as	  entidades	  formadoras	  privadas	  são	  obrigadas	  a	  
serem	  certificadas,	  ou	  seja,	  enquanto	  que	  para	  as	  entidades	  privadas	  o	  cumprimento	  de	  requisitos	  e	  
standards	  de	  qualidade	  é	  obrigatório	  (e	  bem,	  sublinhe-‐se),	  a	  formação	  realizada	  por	  entidades	  públicas	  
(centros	  protocolares,	  autarquias,	  serviços	  do	  Estado,	  etc.),	  não	  tem	  que	  responder	  a	  quaisquer	  
requisitos	  de	  qualidade.	  

Além	  de	  paradoxal	  e	  quase	  surrealista,	  este	  modelo	  representa	  uma	  flagrante	  violação	  dos	  deveres	  

democráticos	  de	  equidade,	  e	  cumprimento	  das	  regras	  de	  livre	  concorrência	  exigíveis	  a	  um	  Estado	  de	  
direito.	  
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Petição para Implementação do Cheque-
Formação  
	  

	  

	  

	  

 

A ANEF vai lançar uma petição para exigir a implementação do cheque-formação, previsto desde 
2007, no Acordo para a Reforma da Formação Profissional, realizado entre o Governo e os 
parceiros sociais.  

A implementação deste instrumento de financiamento da formação será de crucial importância para 
as entidades formadoras, para os trabalhadores, para asa empresas, enfim, para o mercado em 
geral, pois libertará grande parte da formação dos actuais condicionalismos e critérios arbitrários, 
actualmente em vigor. Tal vai permitir gerar, um mercado de formação baseado na procura (ao 
invés do actual modelo, baseado na oferta), ou seja, que possa responder às necessidades da 
economia. 

Para que esta petição possa ter sucesso, é necessários que consigamos reunir 4000 subscritores, 
pois com esse número a petição terá obrigatoriamente que ser discutida em plenário da Assembleia 
da República. 

Dos anteriores contactos que a Direcção da ANEF tem tido com os diversos grupos parlamentares, 
existe consenso geral sobre a necessidade urgente da implementação do cheque-formação, pelo 
que cabe às entidades formadoras, através da ANEF, fazer com que esse processo seja 
desencadeado. 

	  


