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Da Competência à Qualificação
Evolução e Desenvolvimento da
Reforma da Formação Profissional

Seminário

A 26 de janeiro de 2017, dez anos depois da criação do 

Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), com a publicação do 

decreto–lei nº14/2017, acontece a primeira alteração ao 

decreto-lei n.º396/2007, de 31 de dezembro, que regula 

o SNQ.

Esta alteração configura uma linha evolutiva que impacta na 

formação desenvolvida por entidades formadoras e 

empresas, bem como no “valor” final das competências e 

resultados atingidos pelos seus formandos reconhecendo na 

sua introdução a existência de um déficit estrutural de 

qualificações na nossa população.

Na sequência de anos de crise económica, que colocaram 

ainda mais em evidência este déficit estrutural, a par com 

uma diminuição gradual do investimento em percursos de 

formação profissional qualificante, estamos hoje perante uma 

realidade nacional ainda mais complexa: sub-qualificação de 

adultos e jovens, crescimento dos NEET (“not currently 

engaged in employment, educational training”) e 

sobrequalificação nos ativos empregados. 
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Na abertura institucional, os representantes do CITEFORMA, 

APG e ANQEP reforçaram a importância do momento que 

vivemos e do desafio colocado às organizações no 

prosseguimento de um caminho sistematizado no combate ao 

déficit estrutural de qualificações que, pese embora os nossos 

esforços, continua a ser uma das características da nossa 

população ativa.

CITEFORMA e APG sublinharam a importância de momentos 

como o deste seminário para a discussão e reflexão conjuntas 

de organizações e pessoas diferenciadas e diferenciadoras nas 

suas abordagens à problemática das qualificações e 

competências.

Abertura Institucional  
Cristina Pinto, Presidente do CITEFORMA

Damasceno Dias, Vice-presidente da APG

Gonçalo Xufre, Presidente da ANQEP

A aprendizagem ao longo da vida ganhou, assim, espaço e 

importância, sendo o reconhecimento da importância da 

aprendizagem formal, não formal e informal peça angular de 

uma visão mais abrangente e dinâmica dos percursos 

formativos dos indivíduos.

Esta primeira alteração legal ao SNQ constitui-se, assim, como 

o momento de refletirmos em conjunto sobre que sistema 

estamos a construir e que respostas essa alteração vem dar 

aos diferentes agentes no terreno. 

Com o foco novamente na importância das qualificações e na 

sua efetiva obtenção, iremos centrar-nos apenas nos 

percursos de aprendizagem formal? Serão mais uma vez os 

“diplomas” e os “certificados” mais valorados que as 

competências associadas? E a aprendizagem ao longo da vida, 

é mais ou menos valorizada?

Esta é a base da reflexão que a APG propõe, enquadrada 

numa metodologia de discussão e diversidade contando com 

o contributo dos representantes das entidades presentes, mas 

sobretudo com a participação ativa de tod@s.

O Presidente da ANQEP sublinhou o caminho percorrido, a 

aproximação dos dois sistemas – Educação e Formação – e a 

importância da sua crescente intersecção e interpenetração.

Caminho que agora conhece um novo pequeno passo: o do 

reconhecimento do desafio nacional de combate ao déficit 

estrutural de qualificações na nossa população ativa. 

Apontando para o trabalho de revisão e ajustamento do 

Sistema Nacional de Qualificações que a ANQEP tem levado a 

cabo e continua a empreender, contando sempre com as 

diferentes organizações e atores sociais que com os seus 

contributos permitam uma melhoria contínua do sistema.
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Dez anos de Reforma da Formação Profissional: 
principais marcos, turningpoints e perceções 
evolutivas 
Adelina Sequeira, Consultora e Formadora

Outro momento core que identificou foi o desaparecimento 

do CAP (Certificado de Aptidão Pedagógica) com prazo de 

validade e obrigatoriedade de renovação e surgimento do CCP 

(Certificado de Competências Pedagógicas) vitalício e 

formação contínua não obrigatória.

Referiu ainda as dúvidas que ainda hoje subsistem nos 
diferentes operadores no âmbito do SNQ, nomeadamente nas 
entidades formadoras certificadas ou em vias de certificação, 
bem como no seio das entidades empregadoras. 

Destacou o tempo decorrido desde a última portaria com 
impacto visível (leia-se a da certificação) e o facto do atual 
decreto de 26 janeiro 2017 constituir a primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, que regula o 
Sistema Nacional de Qualificações (SNQ).

Realçou, assim, que a nova portaria coloca novamente a 
tónica nos percursos formais, na aquisição de formação formal 
para a obtenção de uma qualificação – sendo a mobilidade no 
sistema de formação e o reconhecimento da qualificação 
obtida a pedra angular.

Alertou para o facto de neste desígnio (foco na formação 
qualificante) se desenhar uma maior responsabilização social 
de todos aqueles que operam fora do CNQ (outra formação 
profissional).

Sublinhou a introdução do Sistema Nacional de Créditos pela 
atribuição de valor quantitativo e reconhecido, o qual confere 
mobilidade dentro e fora do sistema (pelo menos a nível 
geográfico – nacional e europeu), bem como a criação de um 
novo instrumento: o Passaporte Qualifica.

Questionou o seu valor agregado – que representação social – 
bem como a necessidade de existir essa clarificação sem a qual 
o valor real da formação irá esgotar-se na qualificação via 
reconhecimento.

O papel dos diferentes atores sociais em presença (indivíduos, 
entidades formadoras que operam dentro ou fora do CNQ e 
entidades empregadoras) é mais importante que nunca, referiu.

Por último, realçou que só estaremos perante uma evolução e 
um crescimento sustentados quando, no nosso país, a luta 
permanente contra as baixas qualificações for ganha.

Incumbida de efetuar o balanço dos últimos 10 anos de 

reforma da formação profissional e desenhar o pano de fundo 

que constituísse as bases para a problemática do seminário, a 

oradora fez uma resenha dos principais momentos.

Iniciou a sua apresentação recuando a 2007, ano em que são 

criados o Sistema Nacional de Qualificações e o Catálogo 

Nacional de Qualificações (que se queria dinâmico e fruto do 

contributo dos diferentes atores sociais – das entidades 

formadoras, empresas e organizações privadas, setor público, 

sindicatos…). 

Apresentou igualmente outros turning points: o QREN 

2007-2013 com as suas prioridades e financiamentos num 

forte reforço à formação profissional, com ênfase nas 

chamadas UFCD’s (Unidade de Formação de Curta Duração) 

inseridas em CNQ; a iniciativa Novas Oportunidades 

(sucessora dos centros RVCC).

Referiu ainda que já neste documento se desenhava a efetivação 

do direito à formação dos trabalhadores, estipulando a 

obrigatoriedade das 35 horas/ano por trabalhador e o 

reconhecimento efetivo de garantir a qualidade de todos os 

operadores no Sistema Nacional de Qualificações, através da 

estipulação do objetivo da criação da Certificação de Entidades 

Formadoras (com auditorias anuais a todas as entidades).

Sublinhou o ano 2010 como core, onde com o início da 

clarificação de termos como “formação certificada”, 

“formação contínua certificada”, “que formação obrigatória” 

no âmbito da relação entre entidades empregadoras e seus 

trabalhadores e que “certificados” emitir através da “nova” 

plataforma SIGO e da nova “caderneta individual de 

competências”, se tornam discussões/questões quotidianas.
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Vogal do Conselho Diretivo da ANQEP, Ana Cláudia Valente 

partilhou os princípios subjacentes ao Sistema Nacional de 

Qualificações, destacando a integração de formação/ensino/ 

mercado de trabalho, com especial relevo para a aproximação 

destes universos na relevância dada à sua intersecção e 

interpenetração.

Portugal tem na raiz do SNQ a duplicidade de acesso à 

Qualificação pela via formal (ensino/formação) e foi percursor 

(e inovador) na introdução da via do reconhecimento de 

competências informais e não formais. 

Destacou igualmente o princípio da relevância como um dos 

pilares fundamentais do sistema: não basta ter qualidade, tem 

que se ser relevante no contexto económico e social. 

O enfoque dado nos percursos de dupla certificação, e na 

flexibilidade que lhe é inerente, são igualmente princípios 

destacados, sem esquecer o caráter de transversalidade e 

mobilidade intrínseca – na comparabilidade dos mesmos a 

nível nacional e internacional. É aqui central a qualificação 

inicial.

Os próprios instrumentos do SNQ encerram uma inovação 

técnica que a ANQEP destaca: o QNQ que tem neste momento 

cerca de 8000 módulos e é um sistema aberto e dinâmico.

Com especial foco na educação e formação de adultos, o 

Programa Qualifica espelha uma nova prioridade politica, uma 

revitalização das intervenções associadas e um maior apoio, 

os quais configuram pressupostos essenciais à criação de 

percursos válidos. 

As Qualificações na primeira alteração à Reforma
da Formação Profissional: o QNQ, o SNQ
e o Sistema Nacional de Créditos
Ana Cláudia Valente, ANQEP

Tendo por meta meio milhão de indivíduos inscritos em 

percursos qualificantes, reconheceu que os objetivos globais 

são ambiciosos e configuram um trabalho célere: 50% 

população ativa com o nível secundário e uma taxa de 

participação em ALV de 15% em 2020.

Relevo para o sistema nacional de créditos, assente na 

atribuição dos mesmos às aprendizagens certificadas dentro 

do SNQ, à acumulação de pontos relativos a essas mesmas 

aprendizagens e à sua transferência dentro da mesma 

qualificação (quando subsistem alterações aos perfis de 

aprendizagem), entre qualificações do mesmo nível e entre 

qualificações de níveis diferentes. 

Central para o atingimento destas metas, o Passaporte 

Qualifica constitui-se como instrumento privilegiado e, 

consequentemente, o SIGO a ferramenta fulcral e essencial 

para o seu sucesso. 

Enquanto base de dados, esta é talvez a maior que temos 

atualmente, referiu. Realçou que 1 milhão dos inscritos no 

SIGO não possuem o ensino secundário. De notar que 

enquanto base de dados, esta é fundamental na ligação 

estreita entre o Catálogo Nacional de Qualificações e o Projeto 

Qualifica, posicionando-se como base da IA que opera o 

Passaporte Qualifica. 

Esta IA permite identificar as competências em falta para 

completar um determinado percurso de formação, sugerindo 

os que permitam capitalizar mais os pontos de crédito obtidos 

(apresentação em seminário ppt), tornando assim fulcral e 

primordial que todos os agentes (organizações formadoras e 

empregadoras) façam da utilização do SIGO um procedimento 

sistemático e responsável, garantido que todos os elementos 

necessários ao sistema sejam preenchidos e atuais, uma vez 

que é a base de dados core do sistema.



Da Competência à Qualificação: importância, 
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ênm êpetê

Da Competência à Qualificação
Evolução e Desenvolvimento da Reforma da Formação Profissional

04

Seminário

Tendo por base as intervenções de Adelina Sequeira e Ana Cláudia 

Valente, retém-se o caminho percorrido: à profusão legislativa 

inicial que veio alterar os procedimentos associados, associou-se 

uma mudança de atitudes, incorporação e intersecção de sistemas 

que ainda não foi inteiramente conseguida. 

Etelberto Costa sublinhou o muito que fazemos, e bem, e 

reconhecido a nível europeu pela sua qualidade e inovação. 

Estamos no momento não só de questionar em que fase 

estamos na formação profissional em Portugal, mas também 

de refletir à luz dos desafios que a Indústria 4.0 e a digitação 

produzem no tecido social e económico a nível global, referiu. 

Sara Brito, Diretora-geral da Global Estratégias

Susana Gonçalves, Coordenadora do Centro Qualifica do CITEFORMA

Conceição Matos, Diretora do Departamento de Formação Profissional do IEFP

Manuel Lacasta, Diretor Estratégico de Recursos Humanos da Caixa de Crédito Agrícola

Moderador: Etelberto Costa, Formador e Consultor

Sendo o mote os 10 anos da Reforma da Formação Profissional, 

a diretora do departamento de formação do IEFP destacou a 

importância deste esforço concertado no combate ao déficit 

estrutural de qualificações da nossa população ativa, 

destacando a importância da confluência dos sistemas de 

educação e formação e a emergência do SNQ e do CNQ na 

estruturação de percursos flexíveis na educação e formação 

de adultos. 

Sob a égide das qualificações, destacou a ALV como objetivo 

último e nos desafios que o contexto atual nomeadamente os 

desafios emergentes da Indústria 4.0 irão colocar na problemática 

das necessidades e da resposta a essas mesmas necessidades: 

em constante evolução e vertiginosamente mutáveis.

O IEFP destaca um dos agentes de desenvolvimento do 

sistema: o formador.

A mudança operada com o fim do CAP (certificado de aptidão 

pedagógica) e o surgimento do CCP (certificado de 

competência pedagógica), fim este que exigiu aos formadores 

que assumissem na íntegra o seu papel de aprendentes e que 

pretendeu dotar esta certificação da necessária flexibilidade. 

Destacou a este nível a criação de novos referenciais de 

formação de formadores – de especialização, os quais irão dar 

lugar ao CCPE (Certificado de Competência Pedagógica de 

Especialização).

Bem como o arranque das principais ações piloto de RVCC 

Formadores, permitindo a partir de agora que se possa aceder 

ao CCP através da via da formação, do reconhecimento de 

diplomas e de processos de reconhecimento, validação e 

certificação de competências.

Conceição Matos, Diretora do Departamento de Formação Profissional do IEFP

Sara Brito, Diretora-geral da Global Estratégias

Enquanto representante de uma entidade formadora 

certificada e a operar em meios empresariais, Sara Brito 

partilhou a sua experiência no desenvolvimento de atividades 

formativas em contexto empresarial, destacando como 

grandes desafios os modelos de liderança em ambientes 

intergeracionais, com especial relevo para os desafios que as 

novas gerações nos colocam. 

Foram, assim, apresentadas as diferentes organizações 

presentes neste painel destacando-as pela sua qualidade e 

relevo, mas também pela sua diversidade (Entidade 

formadora, IEFP, Centro Qualifica e Empresa) e experiência 

quotidiana. 

O moderador convidou-as a uma primeira intervenção de 

reação ao momento da formação profissional em Portugal 

(em contexto europeu) suscitado pelas apresentações das 

oradoras anteriores, tendo como pano de fundo a atuação da 

organização que representam.
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Fala-se hoje em digitação – os dados são o mais importante. 

Não falamos só de competências digitais, hoje vamos mais 

longe a digitação levanta novas questões ao nível da 

adaptabilidade, das aptidões, da resiliência e de novas 

competências que ainda se desenham e constroem.

O próprio papel do formador está hoje em reflexão e em 

evolução, “o elearning já era”, a investigação e desenvolvimento 

em IA está a uma velocidade vertiginosa a criar novas e 

espantosas soluções: “o formador do futuro será um robot?”.

A oferta formativa, os contextos de aprendizagem devem 

incorporar, ajustar e considerar esta realidade sob pena de se 

tornarem obsoletos e desfasados do mercado ao qual 

pretendem responder.

O moderador deixou ainda para reflexão: o CNQ não corre o 

risco de rapidamente se tornar um repositório de informação? 

Qual a sua utilidade para as empresas?

Moderador: Etelberto Costa, Formador e Consultor

Susana Gonçalves, Coordenadora do Centro Qualifica do CITEFORMA

Destacou o histórico e a experiência do atual Centro Qualifica 

do CITEFORMA, com especial ênfase para o caminho 

percorrido em Portugal no âmbito dos processos RVCC – um 

exemplo a nível europeu e reconhecidos pela estruturação de 

validação e reconhecimento de aprendizagens não formais e 

informais. 

Em paralelo, e porque a sua atuação recai nos ativos adultos, 

mas também e sobretudo em jovens adultos, a necessidade 

de acompanhamento e aconselhamento torna-se ainda mais 

premente e necessária – realce para o aconselhamento de 

carreiras profissionais que requerem um profundo 

conhecimento dos indivíduos mas também dos mercados.

A coordenadora do Centro Qualifica questionou aqui a 

necessidade de profissionalização dos responsáveis pelo 

aconselhamento de carreiras – que competências, que 

certificação?

Existe de facto, afirma, um casamento forçado entre 

educação, formação e mercado de trabalho que se espelha 

nos centros Qualifica: ou seja, no esforço de transversalidade 

imposto ao sistema, cujo ponto mais desafiante será a 

obrigatoriedade de frequência da componente formal, com o 

mínimo de 50 horas: como será efetuado? Como 

percecionarão os adultos com o seu percurso totalmente 

validado, esta obrigatoriedade/imposição do sistema?

A Global Estratégias promove e desenvolve as suas atividades 

em diferentes contextos e modalidades de aprendizagem: 

gaming, mobile learning, tradicional elearning e presencial.

Enquanto entidade formadora que só recentemente completou 

o processo de transição de entidade acreditada para entidade 

certificada, destaca os desafios que operar inseridos no SNQ 

coloca às entidades do setor privado que desenvolvem a sua 

atividade no âmbito da “outra formação profissional”: o 

instrumento privilegiado do sistema, o SIGO, levanta questões 

operacionais precisas, consumindo tempo e recursos.

A necessidade de flexibilização do próprio sistema é aqui um 

facto. O sistema necessita de incorporar de forma mais clara e 

concreta, através da agilização das suas ferramentas de forma 

a acompanhar os avanços tecnológicos: os desafios que o 

trabalho colaborativo, as questões digitais e de liderança 

colocam hoje em dia às empresas necessitam de soluções 

rápidas e eficazes. Neste âmbito as competências digitais são 

hoje cada vez mais core.
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Moderador: Etelberto Costa, Formador e Consultor

Moderador: Etelberto Costa, Formador e Consultor

O moderador sugeriu e questionou: Porque não efetuar esta 

componente formal em IT? Porque não aproveitar para 

desenvolver competências digitais diferenciadoras?

Sublinhou o valor agregado que é necessário colocar em 

evidência. Falamos de valor que é reconhecido socialmente, 

que espelha uma utilidade e que permite avaliar o seu 

alcance e retorno. 

Destacou as enormes diferenças existentes no tecido empresarial 

português no que se refere à aposta em Formação Profissional, 

sendo espelho da valorização nos recursos humanos.

Há uma diferença substancial e heterogénea sobretudo ao 

nível da estruturação de procedimentos: está a formação 

ligada a sistemas de avaliação de desempenho, análise de 

necessidades ou apenas é vista e sentida como um gasto 

sem nenhum retorno? Existem nesta problemática desafios e 

questões que vão muito além destes procedimentos: a 

formação dos líderes é aqui fulcral.

Formar os líderes num novo olhar, numa visão estratégica 

da GRH e da Formação Profissional, tornando-a um 

elemento fundamental e catalisador da cadeia de valor.

Referiu ainda que a questão será sobretudo “da qualificação 

à competência”, com especial ênfase no desenvolvimento 

pessoal dentro da organização.

Citou o modelo da Caixa de Crédito Agrícola, a qual possui 

um centro de formação, para o qual contribuem a nível 

nacional com 3% dos custos com pessoal todas as agências, 

e disponível para todos os seus colaboradores desde que a 

formação seja de caráter transversal.

Destacou a importância das ferramentas ao serviço dessa 

mesma formação, como por exemplo a formação a distância.

Manuel Lacasta, Diretor Estratégico de Recursos Humanos da Caixa de Crédito Agrícola

Destacou nesta intervenção final a suma importância da 

gestão de expetativas nesta fase em que nos encontramos: 

das pessoas e das organizações. Sabendo que se torna core 

que a formação, mas sobretudo a qualificação deve ser 

apropriada como algo estratégico. 

Por outro lado, o IEFP reconhece que os formadores 

constituem e constituirão um pilar estratégico do sistema – 

espelho desse reconhecimento são os novos referenciais de 

formação desenvolvidos no âmbito da Certificação de 

Competências Pedagógicas de Especialização e a Formação 

Contínua de Especialização em Formador de Tutores em fase 

piloto.

Mesa Redonda – Palavras Finais
Sara Brito, Diretora-geral
da Global Estratégias

Conceição Matos, Diretora do Departamento 
de Formação Profissional do IEFP

Sublinhou o imperativo da 

flexibilidade e da inovação no 

âmbito do desenvolvimento de 

soluções de aprendizagem em 

contexto empresarial, as quais 

devem ser acompanhadas por um 

sistema ágil e mais adaptado à 

realidade quotidiana das entidades 

formadoras: tendo em conta os seus 

recursos mas também reconhecendo 

e incorporando modalidades 

formativas diversas e emergentes.

Manuel Lacasta, 
Diretor Estratégico 
de Recursos Humanos 
da Caixa de Crédito 
Agrícola

Reiterou a importância do 

formador enquanto 

elemento core do sistema, 

dando como exemplo a 

existência de uma bolsa 

de formadores internos e 

devidamente certificados 

na Caixa de Crédito 

Agrícola.
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Ana Cláudia Valente, ANQEP

Apoiada na sua vasta experiência como formadora, 
questionou o papel do formador enquanto facilitador de 
aprendizagens e catalisador do potencial dos indivíduos – 
continuando a considerar que estes são os agentes chave no 
desenvolvimento do sistema. Não descurando a inclusão e 
utilidade da tecnologia, não vê que esta questione ou elimine 
o seu papel – que referenciais formação de formadores?

Será útil formar formadores que não possuem experiência 
profissional?

Por último, e porque de acordo com a ideia que os líderes são 
também outros dos agentes chave neste sistema, sugeriu a 
obrigatoriedade de formação para esses mesmos líderes.

Outros elementos do público questionaram o papel dos 
formadores e a sua importância dentro do sistema: que 
referenciais? Que qualidade nas suas intervenções?

Paula Tomás, Paula Tomás Consultores

Espaço para considerações finais do público
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Testemunhos
«Pessoalmente falando … foi uma experiência que contribuiu 
para o enriquecimento pessoal e profissional. Obrigada pela 
partilha dos conhecimentos»

Irene Luz, Departamento de Formação Profissional do IEFP

«Um evento pertinente, interessante e esclarecedor. É tempo 
da formação profissional acompanhar as dinâmicas atuais e 
futuras. Compreender o papel da formação na transformação 
do conhecimento em competência. 

Intervir enquanto técnicos para manter ativa a verdadeira 
perspetiva do que é trabalhar em contextos formativos, 
relembrando a importância de guiar e fazer aprender. 

Formar para profissões que ainda não existem,foram alguns 
dos temas em debate. Obrigada APG»

Paula Tomás, Diretora-geral da Paula Tomás Consultores

«O debate promovido pela APG em torno da reforma da 
formação profissional e das alterações jurídicas entretanto 
ocorridas no âmbito do sistema nacional de qualificações deixou 
bem patente que os princípios em este sistema, definido há 10 
anos, assentou, não só foram visionários e se mantêm atuais, 
como, sobre esta matéria, Portugal conseguiu um alinhamento 
estratégico com a generalidade das recomendações que a 
agenda europeia para as qualificações vinha fazendo. 

Uma prova da atualidade e eficácia do sistema reside no facto 
de a recente revisão legislativa de que foi objeto não ter 
requerido a necessidade de mudanças profundas, mas apenas 
a de se enquadrar uma das peças que faltava ao sistema para 
melhorar a sua legibilidade e articulação: a criação do sistema 
nacional de créditos.

Trata-se de um sistema que, alinhado com o ECVET, permite a 
atribuição de pontos de crédito a qualificações, bem como a 
sua acumulação e transferência para efeitos de conclusão de 
percursos formativos, de reconversões profissionais e de 
progressão para níveis subsequentes de qualificação, 
promovendo-se, mais uma vez, os princípios da capitalização, 
da mobilidade e da flexibilidade medidos em termos de 
resultados de aprendizagem»

Conceição Matos, Diretora do Departamento 

de Formação Profissional do IEFP

Numa última intervenção sublinhou o esforço atual, centrado 
na creditação ao nível do secundário.

A ANQEP apelou à APG enquanto associação de profissionais 
que participe e promova o diálogo, bem como as pontes 
necessárias para aproximar as empresas e organizações 
privadas (sobretudo as que operam em “outra formação 
profissional”) do SNQ.

Fazendo notar a necessidade de entendê-lo como uma 
mais-valia para indivíduos e organizações– sobretudo numa 
fase onde ANQEP e IEFP estão a trabalhar na extensão da 
creditação às empresas e às soluções formativas em contexto 
de trabalho (da qual a formação de tutores é um exemplo).

De facto a “outra formação profissional” continua no âmbito 
do SIGO subregistada, afirmou, não espelhando a real 
formação frequentada pelos ativos empregados e não sendo 
espelhada nem na caderneta individual de competências, 
nem agora no Passaporte Qualifica. Existe aqui ainda um salto 
qualitativo e quantitativo que o sistema deve incentivar.
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«O Futuro da Formação é “hoje”! A rapidez com que temos 
vindo a presenciar as alterações nesta Era Digital tem tido 
grande impacto também no mundo da Formação.

Temos a área de Digital Learning, marcada pelo aparecimento 
dos Digital Hubs, Serious Games, Viral Games e toda uma 
panóplia de novas tecnologias e modelos pedagógicos, 
adaptados já à nova realidade e à nova geração Millennials & 
iGeneration – conteúdos mais curtos, mais visuais, desenhos 
instrucionais em árvore e não lineares, mobile, etc.

Em sala, o paradigma altera-se com os mesmos princípios e 
com particular enfoque nos novos soft skills e novos Modelos 
de Liderança, agora mais matriciais, mais flexível e mais 
adaptados à nova realidade»

Sara Brito, Diretora-geral da Global Estratégias


