DeSqual Módulos de Formação
1. Empowerment dos Utentes
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

2 x 4 horas
Medir e melhorar o Empowerment
Definição de Empowerment:
 Empowerment é o processo de aumentar a capacidade dos
indivíduos ou grupos de fazer escolhas e transformar essas
escolhas em resultados e ações desejadas.
 Empowerment é um processo social multi-dimensional que ajuda
as pessoas a obter controlo sobre suas próprias vidas
 Empowerment refere-se a aumentar a força espiritual, política,
social ou económica dos indivíduos e das Comunidades
 Empowerment" é "acreditrt na própria capacidade de agir com
eficácia
 Empowerment é o poder de pensar e agir livremente, de escolher
e de realizar o seu potencial.
As 6 componentes do empowerment são:
 Identidade positiva
 Impacto
 Auto determinação
 Espirito de equipa
 Importância
 Competência
Um instrumento para medir o empowerment é o questionário de
empowerment. Com base em 60 declarações, permite definir um perfil
individual. O empowerment das pessoas pode ser reforçado, com base
no perfil individual. Existem 175 módulos relacionados com as
components. Formador e cliente/grupo podem definir o seu próprio
programa à medida.
No projeto DeSqual, os parceiros aprendem a usar o questionário;
a interpretar os resultados, a dar feed-back aos clientes e perceber que
exercícios poderão ajudar a melhorar o empowerment.
Enquadramento teórico Método VrijBaan Empowerment
Exercícios de aplicação sobre as 6 componentes de Empowerment
Exercícios de aplicação sobre o método VrijBaan Empowerment
Aplicabilidade do método VrijBaan Empowerment
Avaliação

2. Planeamento Estratégico Anual
Módulo
Objetivos

4 houras
Objetivos Gerais:
Neste projeto, os parceiros aprendem um método para definir e registar
de forma prática a ligação entre o planeamento estratégico, o
planeamento anual e as atividades principais da organização;
O método caracteriza-se por envolver a gestão e os colaboradores no
processo de definição.
O método assegura que todos os colaboradores estão conscientes nas
suas atividades diárias da missão, visão, política da qualidade, assim
como da estratégia, objetivos e metas da organização.
Objetivos específicos
 Como é que a sua organização, a sua equipa e você como um
membro da equipa podem ser mais eficazes no cumprimento dos
objetivos (estratégicos) e metas que definiram
 Como fazer todas as equipas, funções e departamentos dentro de
sua organização trabalharem juntos e serem eficazes no serviço
ao cliente da melhor maneira possível?
 Como fazer com que a estratégia organizacional e os planos
operacionais sejam reais e envolvam todos os colaboradores na
consecução de objetivos comuns?

Resultados

Todos os parceiros tiveram a experiência de :
 Desenhar um mapa estratégico da organização
 Descrever os caminhos da estratégia, atividades e indicadores de
desempenho
 Desenhar um plano annual baseado na estratégia organizacional

Atividades

Introdução
Workshop:
• Desenho do mapa estratégico da organização
• Desenho dos caminhos da estratégia, atividades e
indicadores
• Desenho do plano anual baseado na estratégia
organizacional
Partilha e discussão dos resultados

3. Qualidade de Vida
Tão óbvio e, ainda assim, tão complicado
Módulo
8 horas (4+4) associado ao modulo de Plano individual centrado na
pessoa
Objetivos
Os participantes:
 Irão aumentar a sua compreensão e sensibilização para a
utilização adequada do conceito de Qualidade de Vida nos
serviços de EFP
 Irão aprender a identificar e medir os objetivos para melhorar a
Qualidade de Vida dos utentes numa base individual
 Irão compreender como os objetivos para a Qualidade de Vida dos
utentes podem melhorar o processo do Plano Individual centrado
na pessoa
 Após a Formação irão ser capazes de incluir as perspetivas de
Qualidade de Vida nas suas práticas diárias na organização e
através disso ser capaz de criar uma qualidade mais sustentável
Resultados
Os participantes irão ter:
 Um melhor entendimento do conceito de Qualidade de Vida nos
serviços sociais.
 Mais competência para identificar o porquê, o quê e como medir
 Um instrument de Qualidade de Vida
Atividades
 Introdução ao tópico
 Enquadramento teórico e conceptual de Qualidade de Vida
 Apresentação e discussão sobre os domínios e indicadores para a
Qualidade de Vida e a ligação entre os mesmos
 Workshop (incl. casos): definição e história dos conceitos de
Qualidade de Vida, Conceitos de Qualidade de Vida, medição, a
ligação dos objetivos para Qualidade de Vida ao Plano Individual
 Resumo e feedback
 Partilha de experiências

4. Envolvimento dos Colaboradores e Melhoria Contínua
Módulo
Obejtivos

4 horas
O participante aprende a envolver os colaboradores na identificação dos
objetivos para melhoria contínua, a definir indicadores e a utilizar um plano de
melhoria para monitorizar aqueles objetivos
Workshop sobre:
• A filosofia da melhoria
• A metodologia de envolvimento dos colaboradores na MC
• A utilização de um plano de melhoria
• A identificação das competências-chave individuais
A filosofia da melhoria
• Melhoria continua sistemática na definição da equipa

•
•
•
•
•

Resultados

Atividades

Todos os membros da equipa terão responsabilidades
Ações associadas às competências-chave do individuo
Melhoria continua como parte das atividades diárias
Pequenas ações e melhorias rápidas
Visualização: todos tomam conhecimento dos assuntos que irão
ser trabalhados
• Aprender através da realização e reflexão sobre
desafios/problemas recorrentes
 Compreender as qualidades profissionais para o desenvolvimento
de qualidade sustentável
 Comprender o comportamento profissional
 Compreender como usar o plano de melhoria
Introdução
Sessão de Informação: a filosofia da melhoria a metodologia de
envolvimento dos colaboradores na MC
Workshop: utilização de um plano de melhoria
Sessão de Informação: competências-chave dos colaboradores
Workshop: Identificar as competências-chave dos colaboradores para
contribuírem para a MC
Avaliação

5. Trabalhar em Parceria
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

4 horas
Objetivos específicos do módulo:
 Desenvolver um template para definer o propósito e os objetivos das
parcerias ;
 Desenvolver um sistema para avaliar os resultados e a eficácia das
parcerias.
Pontos-chave
 Identificação dos parceiros e tipos de parcerias;
 Análise e seleção dos parceiros relevantes na Comunidade – (SWOT);
 Identificação e desenvolvimento de parcerias, responsabilidades,
propósito e objetivos;
 O papel dos parceiros no Desenvolvimento e melhoria dos serviços
promovidos pelas instituições;
 A mais-valia e eficácia das parcerias – Ferramentas de suporte;
 Base de dados de parceiros nacionais e respetiva rede de suporte
 Estratégia de feedback: reuniões, informação, pesquisa, indicadores
No final do modulo os participantes serão capazes de:
 Construir e aplicar eficazmente a ferramenta de planeamento das parcerias
na sua própria organização
 Explorer um banco de critérios de avaliação de parcerias e selecionas os
critérios que melhor se adequam à sua organização
 Construir e aplicar eficazmente uma ferramenta de avaliação de parcerias
 Introdução teórica e discussão de conceitos: Identificação de parceiros e
tipos de parcerias, o papel dos parceiros no Desenvolvimento e melhoria
dos serviços prestados
 Exploração da análise SWOT como forma de identificar e selecionar
parceiros
 Definição de objetivos SMART para as parcerias
 Exercicio prático
 Apresentação de um template para a base de dados de parceiros nacionais
 Desenvolvimento de um instrumento de avaliação de parcerias do ponto de
vista dos parceiros e dos clientes
 Debate: estratégias de feedback, reuniões, informação, pesquisa,
indicadores

6. Plano Individual Centrado na Pessoa
Módulo
Objetivos

Resultados

Activities

8 horas (4+4) associado ao modulo Qualidade de Vida
Definir os objetivos individuais
A formação em Plano Individual Centrado na Pessoa inclui uma
combinação de informação, exemplos práticos e workshops. Através da
formação, os participantes terão um treino prático que pode ser
transferido para as suas práticas diárias na sua organização assegurando
que os requisitos da qualidade para o planeamento individual centrado
na pessoa são cumpridos
Os participantes:
 Irão aumentar a sua consciência e competências no
desenvolvimento dos planos individuais na base de:
- a intenção do serviço e
- Qualidade de vida da pessoa
 Irão aprender a identifiar e medir os objetivos pessoais dos
utilizadores
 Irão aprender como o plano individual centrado na pessoa
pode desencadear a motivação de pessoas e assim
contribuerem para melhores resultados e o empowerment dos
utentes
 Após a formação irão ser capazes de vincular esta abordagem
de qualidade de vida com base no planeamento centrado na
pessoa nas práticas diárias na sua própria organização e por
isso, ser capaz de criar qualidade mais sustentável
 Introdução
 Breve sumário da formação sobre Qualidade de Vida
 Modelos conceptuais e abordagens para o planeamento
centrado na pessoa
 Definição de objetivos no processo de planemaento
individual centrado na pessoa
 Usar o plano individual para medir e classificar a Qualidade
de Vida
 Workshop: definir uma iniciativa para melhorar a Qualidade
de Vida
 Resumo e feedback

7. Necessidades e expectativas da sociedade
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

4 horas
Aprender:
 Métodos de identificação das Necessidades e expectativas da
sociedade: entrevistas, questionários, informação, análises, etc.
 Pros e cons dos métodos
 Como medir: desenvolvimento de ferramentas, instrumentos, recolha
da informação, análise de dados e relatório
 Como usar esta informação no estabelecimentos de objetivos, metas,
definição da estratégia, politica e melhoria
 The participant learns how to make a plan on assessing needs of the
society.
 The participant learns how to use different tools to assess the needs
of the society
 The participants learns how to use the outcomes of the needs
assessment.
Apresentação
 Práticas correntes
 Exemplos de instrumentos/métodos
 Exemplos de análise de dados
 Passos para o desenvovlimento adequado de ferramentas /
instruments
 Estratégia de envolvimento dos colaboradores e gestão no
Desenvolvimento – recolha de dados – análise e relatório
 Workshop: desenvolvimento de (parte) de ferramentas para as
práticas dos participantes
 Feedback dos resultados dos workshops
 Avaliação

8. Auditoria Interna
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

4 horas
Participants learn how to design an internal audit program step by step
Os participantes aprendem a planear um programa de auditoria interna
passo a passo
Passo 1: identificar as informações essenciais que a gestão de topo
gostaria de obter sobre o funcionamento do SQ
Passo 2: Escolha do método para o planejamento (garantindo que todos
os critérios são selecionados em áreas relevantes / serviços /
processos / atividades).
Passo 3: Identificar documentos existentes e registos em cada âmbito da
auditoria (áreas / serviços / processos / atividades), bem como os
respetivos indicadores principais de acompanhamento
Desenvolver questionários de suporte a cada auditoria
Passo 4: Definir a equipa auditora
Passo 5: Avaliar a eficácia da auditoria
Através da formação, os participantes irão obter formação prática que
pode ser transferida para a prática diária na organização, garantindo o
cumprimento dos requisitos de qualidade na entrega do serviço e
melhorar a consciência de qualidade, comportamento de qualidade e
cultura de qualidade com o processo de auditoria interna
• Como aumentar a eficiência das auditorias internas
• Como integrar a Auditoria Interna nos processos de ações
corretivas e preventivas da organização
• Como melhorar as entrevistas de auditoria
• Como demonstrar o valor que a Auditoria Interna acrescenta a
uma organização.
• Qualificação da Auditoria Interna
 Introdução
 Breve sumário do processo de auditoria, abordagens e modelos
conceptuais
 Mapear um processo
 Metodolgia de Auditoria Interna
 Procedimento de Auditoria Interna
 Medir a eficácia da Auditoria Interna
 Resumo e feedback

9. Avaliação do Desempenho dos Colaboradores
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

4 horas
Objetivos específicos:
 desenvolver um sistema de avaliação do desempenho
 criar uma base de critérios para promover o desempenho dos
colaboradores
Metas:
 Desenvolver um sistema de avaliação do desempenho
 Identificar as componentes do desempenho dos colaboradores
 Relacionar o sistema de desempenho dos colaboradores com os
mecanismos de reconhecimento
Pontos Chave
Sistema de desempenho dos Colaboradores
Tipologias
Caracteristicas gerais do processo de avaliação
Perfil de competências
Competência, Ética, comportamento, envolvimento, conhecimento,
reconhecimento, procedimentos e implementação
Ferramentas de avaliação do desempenho
Indicadores de desempenho – Definição e monitorização
Questionários de autoavaliação e avaliação de terceiros
Entrevistas
Política de HR e ferramentas de benefícios/reconhecimento
No final do módulo os participantes poderão:
 Gerir uma lista de critérios para avaliação do desempenho e
selecionar os que mais se adequam a cada função;
 Definir e gerir uma base de dados de benefícios.
Introdução teórica
Workshop: Estudo de casos, características gerais da organização e uma
descrição dos postos de trabalho; papéis e responsabilidades;
identificação de critérios de desempenho
Workshop: identificação de potenciais benefícios, componentes de
desempenho, mecanismos de reconhecimento: carreira, bónus de
desempenho e outros
Discussão e conclusões

10. Medir resultados de ações de melhoria
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

8 horas
 Desenvolver um sistema para medir e reporter os resultados das
ações de melhoria implementadas
 Definir formas eficazes de envolver os colaboradores nas ações
de melhoria contínua.
No final do modulo os participantes irão ser capazes de:
 Identificar ações de melhoria através da seleção e análise de
diferentes fontes de informação
 Definir e utilizar eficazmente um plano de melhoria promovendo
o envolvimento de toda a organização
Pontos Chave:
 Explicar a melhoria continua aos outros
 Identificar ações de melhoria
 Plano de avaliações de melhoria contínua
 Tipos de necessidades, valor agregados e superficiais de
melhoria
 Distinção entre ações, corretivas, preventivas e de inovação
 Avaliar os processos através de indicadores de desempenho
 Comparar resultados para medir os objetivos
 Utilização de informação para reporstar os principais indicadores
 Avaliar as lacunas no sistema de gestão da organização
 Realizar estudos de percepção de auto-avaliação e analisar os
resultados
 Introdução teórica e discussão de conceitos
 Workshop: preparação de um plano de ações de melhoria, tendo em
conta as várias fontes de informação,
 Discussão e conclusões

11.Como criar um ambiente promotor de empowerment
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

4 horas
Saber mais sobre o conceito de ambiente promotor de empowerment e
como usar essa informação na gestão de uma organização.
O que é um ambiente promotor de empowerment?
Para medir isto, um questionário é usado para avaliar a organização e os
profissionais. Após o preenchimento do questionário (auto-reflexão) e
realizar uma reunião de consenso 2 perfis com recomendações serão
produzidos. Um para a organização e outros para o profissional.
As intervenções são sugeridas para:
 Promover o comportamento
 Promover a missão e a visão
 Empowerment e HRM
Após a utilização dos módulos, o questionário pode ser usado
novamente para perceber as melhorias
 O participante aprende sobre o fundo teórico do método de
ambiente promotor de empowerment.
 O participante conhece os 6 componentes de empowerment.
 O participante sabe como preencher a verificação de
autoavaliação
 O participante sabe como interpretar os resultados da
autoavaliação e como definir as recomendações.
 Introdução
 Enquadramento teórico do Método VrijBaan Empowerment
 Exercício: preenchimento do questionário de autoavaliação
 Explicação sobre como ler as recomendações do questionário de
autoavaliação
 Aplicabilidade da Formação do VrijBaan Empowerment
 Avaliação

12. Compreender os conceitos Cultura da Qualidade, Consciência da
qualidade e comportamento da qualidade
Módulo
Objetivos

Resultados

Atividades

Módulo: 3 x 4 horas
 Trabalhar as definições de cultura da qualidade, consciência da
qualidade e comportamento da qualidade
 Métodos para medir a cultura da qualidade e o comportamento da
qualidade
 Métodos para aumentar a consciência da qualidade
 Como medir a cultura da qualidade e o comportamento da
qualidade ao nível dos colaboradores e da gestão
 Como compreender o modelo da cultura da qualidade
 Como identificar e melhorar o comportamento da qualidade
Todos os participantes terão aprendido como:
 Definir cultura da qualidade, consciência da qualidade e
comportamento da qualidade
 Identificar cultura da qualidade, consciência da qualidade e
comportamento da qualidade
 Melhorar a cultura da qualidade, consciência da qualidade e
comportamento da qualidade
 Medir a cultura da qualidade, consciência da qualidade e
comportamento da qualidade
 Introdução
 Apresentações Power Point com definições e termos cultura da
qualidade, consciência da qualidade e comportamento da qualidade
 Filmes para ilustrar as definições
 Workshop como identificar, como melhorar o comportamento da
qualidade
 Workshop compreender o modelo de cultura da qualidade e como
medir a cultura da qualidade e o comportamento da qualidade
 Workshop aumentar a consciência da qualidade
 Discussão de grupos

