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Designação do 

Curso 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NAS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

Duração 

16H 
 

Objetivos 

Gerais 

Pretende-se que os formandos sejam capazes de: 

• Preparar e implementar um sistema de gestão da avaliação de desempenho nas 

organizações sociais. 

 

Objetivos 

Específicos 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

• Identificar e analisar as várias fases de um processo de gestão da avaliação de 

desempenho dos seus colaboradores; 

• Compreender e definir objetivos individuais e de equipa alinhados com os objetivos 

globais da Organização; 
 

Módulos | Conteúdos Carga Horária 

1 - Missão, Visão e Valores; 2 H 

2 - Organograma e Manual de Funções: Descrição e análise de funções; 4H 

3 - Auscultação das expectativas e motivação dos colaboradores - ferramentas; 3H 

4 - Definição de objetivos individuais e de equipa; 2H 

5 - Sistema de Avaliação de Desempenho e desenvolvimento profissional – 
definição e implementação. 

5H 

  

Total de Horas 16h 
 

Destinatários 
Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver as competências de alta performance para 

promover um maior envolvimento e progresso dos seus colaboradores e equipas. 

 

Técnicas 

Pedagógicas 

Serão aplicadas as seguintes técnicas pedagógicas: exposição, formulação de perguntas, debate, 

exercícios práticos de sistematização de conteúdos, brainstorming, entre outros. 

 

Metodologias 

de Formação  

O curso desenrola-se de acordo com uma metodologia essencialmente prática, onde os 

participantes treinarão as competências e conhecimentos necessários para a preparação e 

implementação de um sistema de avaliação de desempenho. 

Pretende-se dinamizar a sessão recorrendo à técnica da simulação, em contexto de sala, da 

criação de sistema de avaliação de desempenho em organização a idealizar. 
 

Metodologia 

de Avaliação 

Em termos de metodologia pedagógica de avaliação, pretende-se que o curso inclua três 

dimensões de avaliação dos formandos: avaliação diagnóstica; avaliação formativa e avaliação 

sumativa. 
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• A avaliação diagnóstica basear-se-á na mobilização por parte do formador de um 

conjunto de técnicas pedagógicas que permitam fazer o controlo de pré-requisitos em 

termos dos conhecimentos de partida dos formandos e em relação às temáticas a 

abordar. 

• A avaliação formativa refere-se à avaliação a realizar ao longo do curso, através do 

acompanhamento da aprendizagem dos formandos no plano dos saberes adquiridos. Tal 

acompanhamento será feito através da realização de exercícios de consolidação de 

conhecimentos, de questões de consolidação, entre outros. Esta componente de 

avaliação terá o peso de 70% na avaliação final do curso. 

• No que se refere à avaliação sumativa, será realizada através de um exercício de 

avaliação, realizado no fim do curso, consolidando todos os conhecimentos adquiridos. 

Esta componente de avaliação terá o peso de 30% na avaliação final do curso. 

A escala utilizada nos exercícios de sistematização e de avaliação final aplicados será expressa em 

termos quantitativos na escala de 1 a 5 e será convertível para uma escala qualitativa de 1 – Muito 

Insuficiente, 2 – Insuficiente, 3 – Suficiente, 4 – Bom e 5 – Muito Bom.  

 

A classificação atribuída aos formandos no final do curso traduz-se em: “Com Aproveitamento” e 

“Sem Aproveitamento”.  

 

Considera-se que um formando teve aproveitamento no curso quando a sua classificação final for 

igual ou superior ao 3, correspondendo em termos qualitativos a “Suficiente”. 

O aproveitamento dos formandos no curso fica ainda condicionado à verificação da assiduidade, 

que deverá ser de 95%, dado o seu carácter contínuo. 
 

Área de 

Formação 
345 - Gestão e Administração  

 

Modalidade 

de Formação  
Formação Contínua 

 

Forma de 

Organização 
Formação Presencial 

 

Formador 

ANA SOFIA BATISTA MARQUES 

- Mestrado em Gestão, com especialização em Recursos Humanos pela Universidade de Évora; 

- Certificação Internacional em Coaching de Alta Performance, pela PrimeLine Coaching, com a 

mentora Susana Torres; 

- Treino Avançado de Inteligência Emocional, pela Treino de Inteligência Emocional; 

- Train the Trainers para profissionais – Points of You, nível 1, pela Points Of You Portugal; 

- Consultora especialista em Avaliação da Satisfação de Clientes e Colaboradores, Recrutamento 

e Seleção; 

- Formadora em ações de Comunicação e Inteligência Emocional, Comunicação e Comportamento 

Organizacional, Gestão do Tempo, Trabalho em Equipa; 

- Consultora e Formadora em ações de Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade de 

acordo com os requisitos dos Manuais de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais do Instituto 

de Segurança Social; 
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- Consultora para a elaboração de planos de negócios no âmbito de processo de 

empreendedorismo e candidaturas ao abrigo dos incentivos nacionais. 

 

Certificado 

A REALSOCIAL emite um Certificado de Formação Profissional em consonância com a legislação 

em vigor, de acordo com o disposto na Portaria nº 474/2010 de 8 de julho, através da plataforma 

SIGO, no prazo máximo de 15 dias uteis. 
 

Inscrições 

1. As inscrições nos cursos podem realizar-se presencialmente nas instalações da REALSOCIAL, 

através de e-mail ou contacto telefónico; 

2. No processo de inscrição são entregues pela REALSOCIAL: a ficha de inscrição e o programa 

de formação do curso, sendo que a ficha de inscrição deverá ser devolvida devidamente 

preenchida (info@realsocial.pt); 

3. A inscrição dos formandos só se efetiva após seleção dos mesmos pela Coordenação 

Pedagógica. Os formandos serão sempre selecionados de acordo com o perfil de 

enquadramento definido para cada curso, caracterizado no respetivo programa de formação. 

O formando apenas deverá efetuar pagamento do valor de curso após indicação pela 

REALSOCIAL, via e-mail, de candidatura ACEITE; 

4. Em caso de situação de empate, constitui critério do processo de seleção a data de receção 

da ficha de inscrição; 

5. O processo de inscrição só é oficializado com o pagamento do valor do curso e a receção do 

respetivo comprovativo; 

6. O processo de inscrição culmina com celebração de um contrato de formação, que reitera as 

condições de frequência do curso pelo formando; 

7. É assegurada a confidencialidade de todos os dados recolhidos, aquando do processo de 

inscrição. 
 

Informações 

Adicionais 

1. É responsabilidade da REALSOCIAL a definição do cronograma e horário da formação, bem 

como a sua eventual alteração, sendo que tal será atempadamente divulgado aos formandos 

inscritos (máximo 48 horas); 

2. Nas situações em que a REALSOCIAL se veja obrigada a alterar os horários ou local de 

realização da formação e esta situação se verifique incompatível para o formando, a 

REALSOCIAL compromete-se a devolver a importância cobrada ou a aplicá-la em outra 

inscrição; 

3. A realização dos cursos encontra-se condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo 

que a REALSOCIAL reserva-se no direito de cancelar ou adiar a realização das ações de 

formação, caso o número de participantes inscritos seja insuficiente. Neste caso, a 

REALSOCIAL irá proceder à devolução do valor já liquidado, sempre que os participantes não 

demonstrem interesse em aguardar pelo início do curso nas novas datas indicadas; 

4. Em caso de desistência do formando, comunicada até 15 dias antes da data de início do curso, 

por via escrita, será devolvido o total do valor liquidado. Caso a desistência ocorra entre o 

14º e o 6º anterior ao início do curso, será devolvido 50% do valor liquidado. Caso a 

desistência ocorra nos 5 dias anteriores ao início do curso, não haverá lugar à devolução dos 

valores já liquidados até essa data. Esta condição é igualmente aplicada nos casos em que a 

inscrição do formando aconteça nos 14 dias anteriores ao início efetivo do curso. 

5. Para esclarecimentos adicionais contactar: +351 259 308 200// 916 750 528// 

info@realsocial.pt 
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