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A construção sócio-política das concepções educativas é o processo 

sócio-político de produção e seleção das concepções da acção educativa 

escolar. Através deste processo determinados princípios político-ideológicos, 

ao serem aplicados num cenário mais ou menos conflitual como critérios de 

adopção e de exclusão, fazem ascender uma dada concepção ou concepções 

de educação escolar a categoria de definição(ões) legítima(s) dessa 

educação, o que acarreta, em consequência, a ilegitimação, ou no mínimo, a 

desvalorização de concepções alternativas.  

 

Fernando Serra,1998:25 
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RESUMO 

A tese abrange o estudo de implementação de uma medida de formação de professores, quadros 

interativos multimédia, no âmbito do Projeto Tecnológico da Educação, que decorreu num contexto 

particular – Centro de Formação de Associações de Escolas do concelho de Almada. Esta política educativa 

constituiu uma prioridade política do XVII Governo Constitucional, envolveu, a nível nacional, 91 centros de 

formação de associações escolas, uma multiplicidade de atores e avultados custos com provisão de bens e 

serviços. 

A análise dos dados coligidos do correio eletrónico do centro e da entrevista em grupo focado aos 

responsáveis pela operacionalização da formação no centro, permitiu concluir que: 1.º durante o processo 

de implementação, o “diálogo institucional” estabelecido entre os setores da tutela responsáveis pela 

implementação da medida e o centro de formação, foi, predominantemente, de natureza diretiva; 2.º a 

moldura do processo de implementação foi top-down; 3.º a rede de centros e os centros de proximidade 

organizaram-se para gerir recursos, no que respeita, à rentabilização de turmas de áreas disciplinares 

específicas e de formadores; e, 4.º entre centros parceiros houve práticas de apoio, troca de experiências e 

partilha de materiais. 

Foram fatores de sucesso a liderança implicada da diretora e o estilo de proximidade com os 

colaboradores do centro, o que possibilitou dinâmicas comunicacionais internas e estratégias 

organizacionais que foram importantes para a concretização da implementação da política no centro. 

ABSTRACT 

This thesis focus on the study of policy implementation of teacher training, interactive multimedia 

frameworks, under the Project for Education and Technology, held in a particular context – Centro de 

Formação de Associações de Escolas in the municipality of Almada. This educational policy was a priority of 

the XVII Constitutional Government, involving at the national level, 91 training centers of school associations, 

a multitude of actors and huge acquisition costs of goods and services. 

The analysis of collected data from the e-mails of the center and from the focus group interview made to the 

ones responsible for the operation on the center, concluded that: 1st - during the implementation process, the 

"institutional dialogue" established between sectors of guardianship responsible for implementing the policy 

and the training center, in nature was predominantly policy; 2nd - the frame of the implementation process 

was top-down; 3rd - the centers network and partner centers organized to manage resources in relation to the 

profitability of classes of specific subject areas, and trainers; finally, 4th - between partner centers there were 

supportive practices, exchange of experiences and sharing of materials. 

Identified success factors were: implicated leadership of director and proximity relationship with employees 

of the center. These factors enabled dynamic internal communication and organizational strategies which 

were important to the achievement of the policy at the center. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

 

 Em março de 2000, o Conselho Europeu, reunido em Lisboa, reconheceu a 

necessidade de impulsionar as políticas comunitárias, com o objetivo de aumentar o 

dinamismo económico na Europa. A Estratégia de Lisboa implicou, nos estados-membros, a 

definição de um conjunto de reformas, para que, de forma concertada e interdependente e, 

com a aplicação de melhores políticas no âmbito da sociedade da informação se 

alcançasse, na Europa, a modernização tecnológica e o crescimento sustentável da 

economia. 

 No ano 2002, a educação e a formação materializaram-se como um “domínio-chave 

prioritário da Estratégia de Lisboa” (Comunicações do Conselho,2002:4) com a definição 

objetivos estratégicos que incluíam a melhoria da qualidade da formação de professores e 

formadores e, o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade do 

conhecimento. 

A Estratégia de Lisboa é relançada em Bruxelas, em 2005, com o compromisso de 

cada estado-membro efetivar um Plano Nacional de Reforma. Em Portugal, no governo 

socialista, concebeu-se o Programa Nacional para o Desenvolvimento e Emprego para 

2005/2008, com 125 medidas de ação reformista, 10 das quais, vocacionadas para a área 

da educação. 

 O compromisso da modernização tecnológica das escolas, assumido pelo XVII 

Governo Constitucional, teve, como ação política, a aprovação do Plano Tecnológico da 

Educação (PTE), documento anexo à Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

137/2007, de 18 de setembro. 

 O PTE é estruturado em quatro eixos de atuação política, designadamente, as 

tecnologias, os conteúdos, a formação e, o investimento e o financiamento. Sendo que, os 

três primeiros correspondem a áreas de intervenção na educação, com linhas de ação 

política concretas e diferentes. O eixo de investimento e financiamento é transversal aos 

restantes eixos. 
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A nível nacional e em 2010, a formação de professores em Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e a respetiva certificação TIC consistiu em estabelecer as 

prioridades políticas do XVII Governo Constitucional, tendo em vista, dar sentido e 

operacionalidade, ao objetivo político “valorizar e modernizar as escolas” (RMC n.º 

137/2007:6563). O desígnio nacional deste governo materializava-se no ideário político de 

posicionar Portugal “entre os cinco países europeus mais avançados na modernização 

tecnológica do ensino em 2010” (RCM n.º 137/2007:6564). 

A presente tese centra-se no estudo de implementação da medida da política 

formativa de professores, quadros interativos multimédia (QIM) no ensino e aprendizagem 

em TIC. O estudo insere num contexto particular, o Centro de Formação de Associações de 

Escolas do Concelho de Almada (CFAECA), designado de AlmadaForma. 

A medida formativa QIM envolveu avultados recursos económicos, elevados 

recursos humanos e os meios tecnológicos necessários, nomeadamente, a instalação, nas 

escolas do país, de quadros interativos multimédia da Prometheam e vídeo projetores. 

A formação docente residiu na aprendizagem de conteúdos do software Activinspire, 

de forma a habilitar os professores de competências necessárias à utilização do recurso 

tecnológico dos quadros interativos como estratégia em sala de aula e no processo de 

ensino e aprendizagem. 

As opções tomadas relativamente à temática em estudo e à opção do contexto 

prenderam-se com um quadro motivacional para onde confluem, aspetos de natureza 

pessoal e profissional. 

Enquanto docente pretendo que, o desempenho da minha missão, seja concertado 

com as orientações das políticas educativas, o que, implica conhecer, o enquadramento da 

política, os objetivos a que concorrem, os problemas que visam mitigar, os meios e recursos 

necessários e, como são (ou devem ser) implementadas, as políticas, em ação. Estes 

aspetos foram ponderados e determinantes na decisão, do meu percurso formativo, de 

frequentar o mestrado em Administração da Educação no ISCSP. Estudar, pesquisar, 

analisar e apropriar-me do processo de implementação de uma política educativa recente é 

o objetivo que, sem dúvida, reflete o meu desejo de concretizar o percurso tomado. 

Por outro lado, a nível profissional, vivemos cenários de constante mudança na 

sociedade e transformações na escola, induzidas, em grande parte, pela sociedade do 

conhecimento que, obrigam aos professores a um “esforço” de atualização permanente. 
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Encontro, no centro de formação um aliado/parceiro que, ora por antecipação, ora 

por pressão causada pela mudança, recorri e recorro à formação sistemática, quer como 

ferramenta auxiliar para ultrapassar as dificuldades da mudança, quer ainda, para me 

preparar para futuras mudanças. 

Considero, o centro de formação como um precioso recurso no processo de 

desenvolvimento profissional, na formação profissional ao longo da vida; e, a formação, 

como uma ferramenta importante da gestão docente, que, pode ser perspetivada como uma 

estratégia de antecipação às transformações que se vivem em contexto escolar. 

Razões do foro pessoal e profissional prendem-se com o facto de, há cerca de cinco 

anos, colaborar de forma ativa com o centro AlmadaForma. Embora, não tenha estado 

diretamente implicada no trabalho que se circunscreveu o PTE, assisti, durante o ano 2010, 

a toda a dinâmica do processo, protagonizada pela liderança, pelo coordenador do PTE e 

por um conjunto de colaboradores, na operacionalização e monitorização do plano de 

formação. O plano culminou com a formação de 30% dos 90% de professores pertencentes 

às escolas associadas ao centro e sedadas no concelho de Almada. A formação foi 

operacionalizada em duas fases. 

A dinâmica e a implicação do centro, com a tutela, com a rede de centros, com 

centros de proximidade, com as escolas, com os formadores e com os professores, foram 

sem dúvida vertentes de um fenómeno grandioso e de registo na “história de vida” desta 

organização, cuja origem remonta a 1993, ao centro de formação Proformar. 

A dimensão deste fenómeno, a sua contemporaneidade, o empenho dos atores e a 

extensa e complexa rede de relações que o centro teve que desenvolver, para 

operacionalizar a formação docente, explicam e justificam, a preferência da autora, pelo 

tema e pelo contexto da pesquisa. 

A nível pessoal e enquanto formanda, frequentei a formação quadros interativos 

multimédia em TIC, no âmbito das ciências experimentais. Apreciei, a vertente inovadora 

desta experiência formativa, embora, na altura, me interrogasse do “porquê” de ser esta 

ação e não de outra, ou, do “porquê” desta no final do ano letivo? O diálogo que estabeleci 

entre a experiência formativa e estas interrogações que formulei ponderaram, sem dúvida, 

na decisão do objeto da pesquisa.  

Pretende-se, com este projeto de investigação, saber como foi implementada a 

medida formativa, quadros interativos multimédia (QIM) na formação contínua de 
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professores, no Centro de Formação AlmadaForma, no período que decorreu entre 2009, e, 

até, à primeira fase de formação de 2010? 

A implementação é a fase do policy cycle que coloca a política pública no terreno. 

Nesta fase, observa-se que, ao longo do itinerário de implementação, diferentes atores e 

agências, contribuem com decisões informais, como resultado de esforços de concertação 

para a implementação da política. A política pública continua a desenrolar-se ao longo do 

processo de implementação, até, ao consumo da mesma junto dos destinatários. O impacto 

final da política poderá ser diferente do pretendido e desenhado durante a fase de 

formulação. As abordagens teóricas de implementação, top-down, bottom-up e híbridas, 

diferenciam-se por apresentarem modelos de análise do processo distintas e, com 

implicações na forma como a política é colocada em prática. 

O objetivo geral consiste em estudar o processo de implementação da medida 

formativa QIM da política pública, na formação contínua de professores, do ponto de vista 

de um centro de formação de professores (2009-2010). 

Definem-se como objetivos específicos de investigação: 

1. Descrever o enquadramento institucional e político da medida QIM, a sua 

tradução normativa e a montante da sua implementação no centro. 

2. Descrever o processo de diálogo institucional estabelecido entre o centro de 

formação e o setor da tutela responsável pela implementação da medida: 

DGIDC, DGRHE e DRE, de modo a identificar as lógicas de comunicação 

dominantes. 

3. Descrever a trajetória de implementação da política formativa no centro. 

4. Identificar as estratégias organizacionais que o centro desenvolveu para 

acomodar a política formativa. 

5. Identificar as perceções avaliativas e a satisfação dos formandos face à 

formação. 

 

Admite-se que o estudo, possa contribuir, no futuro próximo, como instrumento de 

partida para introduzir valor acrescentado nos próximos ciclos formativos PTE do centro, ou 

estimular estudos comparativos de implementação processados noutros centros de 
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formação, ou ainda, porque não, avaliar o (in)sucesso da medida formativa, tendo em vista o 

problema que a inspirou. 

O estudo tem como limite a primeira fase de formação. A segunda fase sai fora do 

âmbito de investigação. As razões que estiveram na origem desta decisão prendem-se com 

o facto de, durante a segunda fase, poderem ter sido introduzidas alterações resultantes de 

reflexões avaliativas dos responsáveis alusivas à prática formativa dos formadores e ao 

balanço dos resultados dos questionários aplicados aos formandos, no final das ações QIM. 

A experiência da primeira fase da formação possibilitou domínio e confiança dos 

agentes implementadores como resultado, em parte, do juízo reflexivo e avaliativo da 

experiência decorrida. Na segunda fase, este juízo, poderá ter inspirado reformulações, 

simplificações ou correções de aspetos passíveis de melhoramento. 

Ficam fora do âmbito da investigação, as formações, dos cursos obrigatórios de 

Nível 2, (a) ensino e aprendizagem com TIC na educação pré-escolar e no primeiro ciclo e 

(b) ensino e aprendizagem com TIC na educação especial e, dos cursos opcionais de Nível 

2, biblioteca escolar, literacia e currículo. As razões desta exclusão relacionam-se com os 

seguintes aspetos: 

1. A formação ter sido aplicada obedecendo a um desenho formativo diferente e 

adequado à especificidade dos destinatários. 

2. Os inquéritos por questionários, concebidos pelo Ministério da Educação (ME) 

e aplicados aos docentes no final da formação, foram diferentes nas referidas 

formações, o que, em termos metodológicos implicava um itinerário 

investigativo diferente. 

3. As referidas formações envolveram um grupo reduzido de turmas e 

professores. As formações, ensino e aprendizagem com TIC na educação 

pré-escolar e no primeiro ciclo (oito turmas, na primeira e segunda fases e, 

198 professores), ensino e aprendizagem com TIC nas necessidades 

educativas especiais (uma turma na segunda fase e, 27 professores) e, 

biblioteca escolar, literacias e currículo, (uma turma na primeira fase e, 22 

professores). Os dados foram coligidos do Relatório Final do Programa de 

Formação PTE-2010, do Centro de Formação AlmadaForma para a DRELVT. 

4. As formações não envolveram o recurso multimédia (quadros interativos 

multimédia). 
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5. O estudo sobre a totalidade da formação tornar-se-ia demasiado extenso 

para ser desenvolvido neste projeto de investigação. 

 

A tese está estruturada em dois volumes. No primeira volume encontra-se o corpo da 

tese e no volume II os respetivos apêndices e anexos em separado. A organização deste 

estudo, em dois volumes, foi propositada. Pretende-se que o leitor possa, de forma mais 

cómoda, acompanhar e complementar a leitura texto do volume I com a consulta de 

documentos auxiliares ou de referência, do volume II. 

Para a concretização do trabalho empírico garantiram-se, à partida, as formalidades 

necessárias, como a autorização inicial da diretora do centro de formação para efetuar o 

estudo e, as autorizações dos entrevistados para efetivar a transcrição e publicação da 

entrevista. As autorizações encontram-se no Apêndice D no Volume II, na página A108. 

O volume I está organizado em oito capítulos. No capítulo I, encontra-se a introdução 

ao tema da pesquisa e os aspetos teóricos da mesma. Fundamenta-se a opção da autora 

relativamente ao tema e apresentam-se as suas motivações bem como as limitações ao 

estudo. Ainda, se expõem, quer a questão geral de investigação, quer os objetivos da 

mesma. No capítulo II, faz-se a análise dos aspetos teóricos que alicerçam o trabalho 

empírico, nomeadamente, a revisão da literatura das diferentes conceções de política 

pública e de implementação. Termina-se com a apresentação de diferentes abordagens 

teóricas de implementação segundo alguns autores e, à luz da qual, será analisado o 

processo de implementação da política formativa QIM. O capítulo III contém os aspetos mais 

significativos do Plano Nacional de Formação de Competências TIC (PNFCT) e o seu 

enquadramento a montante, na ação reformista delineada do Plano Nacional de Reformas 

do XVII Governo Constitucional que, por sua vez, se enquadra superiormente, nas 

orientações das políticas comunitárias previamente definidas. 

O PNFCT estrutura-se em observância ao modelo de certificação definido no 

Sistema de Formação e Certificação de Competências TIC (Portaria n.º 731/2009, de 7 de 

julho). O Plano apresenta (a) o enquadramento da formação, (b) a estrutura e as entidades 

com responsabilidade na implementação da formação docente, (c) a calendarização do 

processo, e, por último, (d) os intervenientes na monitorização e acompanhamento da 

implementação. 

 O capítulo IV abarca as opções metodológicas do trabalho empírico e a metodologia 

de recolha e análise de dados. Os dados foram recolhidos, (a) nos e-mails trocados entre o 
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centro, a tutela, a rede de centros e os atores envolvidos no processo de implementação; (b) 

nos inquéritos por questionário aplicados aos docentes no final da formação QIM; e, (c) na 

entrevista focus group aplicada aos responsáveis do centro pela operacionalização da 

medida. 

No capítulo V apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos, no capítulo VI as 

principais conclusões e, no capítulo VII, expõem-se pistas para futuras investigações, que se 

entenderam pertinentes para um estudo mais aprofundado, ou orientado para aspetos que 

não foram abordados nesta tese. Finaliza-se no capítulo VIII com a bibliografia. 

O volume II está estruturado em apêndices, onde constam diversos documentos 

produzidos pela autora e, em anexos, documentos concebidos pelo ME no âmbito do PTE. 

No presente as regras da ortografia da língua portuguesa, encontram-se numa fase 

de transição. É possível legitimar as duas ortografias, a anterior ao acordo ortográfico de 

1990 e a atual. A tese foi redigida com as regras do acordo ortográfico de 1990, mas, 

respeitaram-se, nas transcrições, a ortografia existente nas fontes. 

Para eliminar eventuais dúvidas sobre a nova ortografia das palavras, submeteu-se o 

texto, ao conversor Lince. 

 A autora socorreu-se das orientações de Azevedo (2011) na obra Teses, Relatórios e 

Trabalhos Escolares, para os aspetos formais e práticos de elaboração de trabalhos 

científicos. 
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II. POLÍTICAS PÚBLICAS E MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS  

 

 

Neste capítulo, composto pelas secções 1 e 2, abordam-se os conceitos de políticas 

públicas, de implementação e de teorias subjacentes ao processo de produção de políticas 

públicas, bem como, dos processos de implementação. 

Na secção 1, far-se-á uma breve análise à etimologia das palavras de política pública 

como forma de alcançar o conceito (subsecção 1.1), a que se segue, na subsecção 1.2, a 

enunciação de conceitos de políticas públicas de autores reconhecidos pela academia e 

respetiva reflexão sobre a abragência dos significados e das dimensões envolvidas e, na 

subsecção 1.3, expõem-se alguns modelos do processo de elaboração de políticas públicas. 

Por último, na secção 2, apresentam-se as diferentes abordagens geracionais do processo 

de implementação (subsecções 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) com referência às implicações 

associadas aos diferentes modelos. 

 

 

1. Política Pública: a Multiplicidade de Conceitos e o Processo de Produção de 
Políticas Públicas 
 

 

1.1-Política Pública: Alcançar o Conceito pela Etimologia das Palavras 

 

 

 

 

 

“As Políticas Públicas e a sua análise são tão antigas como a 
civilização.” 

Rocha,2010:15 
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Inaugura-se este estudo com a análise etimológica de política pública que, se 

compõe dos termos “política” e ”pública”. Que significados se associam a estes termos 

separadamente? 

Etimologicamente o termo política tem raiz do grego de politikó que traduz a 

participação dos cidadãos sobre a condução da cidade, pólis (cidade-estado). Pólis1 poderá 

também ser entendida como uma comunidade organizada que atuava e decidia sobre 

assuntos, no âmbito da organização da pólis, estrutura esta que detinha autonomia 

económica e política. Com o evoluir do tempo, o conceito passou a abarcar novas 

conceções, como a de sociedade e a de coletividade, ligadas às atividades humanas e 

pertencentes à esfera pública. 

Pública tem origem latina de publica e significa povo ou, do povo. 

No dicionário, “público2” tem como antónimo “privado” e refere-se, genericamente, ao 

povo em geral e à ideia de coletividade, de comunidade ou parte dela. Também, pode aludir 

a interesse público e, neste caso, arrasta a noção de problemas que afetam a comunidade e 

que necessitam de ser resolvidos. A resolução de problemas da comunidade/sociedade são 

objeto da ação dos governos e, traduzidas em políticas públicas. 

Em conclusão, o sentido etimológico de política pública poderia entender-se como a 

participação dos cidadãos, do povo, na tomada de decisão sobre a condução da cidade ou, 

de forma mais abrangente, do território de pertença. 

Porém, o significado original de política foi-se atenuando e diluindo com o 

desaparecimento da civilização das pólis helénicas mas, a derivação de politikó esteve na 

origem de vocábulos com conceitos diferenciados, polity, policy e politics, usados na língua 

inglesa. 

Segundo Vallès, (2000) o termo política abrange diferentes conceitos, pelo que a sua 

utilização poderá causar alguma ambiguidade no discurso. Este autor salienta, que existem 

três dimensões da política, como sejam a estrutura, o processo e o resultado. A estrutura, 

designada na língua inglesa de polity, refere-se às estruturas permanentes, como as 

instituições (ordenamento institucional do sistema político e do sistema político-

administrativo) onde se decidem, desenham e implementam as políticas e as normas 

                                                           
1 Consultado em 2012, março 25, nos sítios 
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lis e http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=p%F3lis 
2 Consultado em 2012, março 25, no sítio http://www.wordreference.com/sinonimos/p%C3%BAblico 
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(disposições jurídicas) que orientam os comportamentos políticos. O processo diz respeito à 

política em ação, com significado na língua inglesa de politics e, é entendido como a relação 

que se estabelece entre os diferentes atores políticos, por vezes, divergente e conflituosa. 

Estas condutas traduzem motivações, formas de participação e configurações de 

distribuição do poder. O resultado corresponde a uma dimensão material dos programas 

políticos, são as decisões, ou seja, as políticas públicas. Estas são referidas de policy. 

As políticas públicas são, genericamente entendidas como, decisões políticas 

tomadas pelos governos na forma de texto (leis, regulamentos ou programas a implementar) 

com a pretensão de confluirem soluções para resolver ou mitigar problemas públicos, 

identificados na sociedade e nas comunidades, relativos à estrutura e ao funcionamento das 

mesmas e, expressados, ou não, por grupos de interesse e instituições, iniciativas de 

cidadãos, partidos políticos e meios de comunicação social. 

As políticas públicas implicam, também, um atuação política dos governos sobre o 

que se deve fazer ou não, alocam recursos e meios e, enquanto resultado do processo 

político, estão embebidas de complexidade porque envolvem elevado número de atores com 

poderes e interesses diversos que poderão ser conflituantes. A tradução e consumo da 

política pública tem impato nos destinatários, os cidadãos, havendo “um elevado risco de 

não serem obtidos os resultados previstos” (Cardim,2006:15). 

Os contornos das políticas públicas são também fruto dos contextos onde o processo 

político se desenvolve (Hofferbert,1974). No contexto da União Europeia, os estados-

membros “sofrem restrições emergentes das políticas definidas pela União” 

(Rocha,2010:79), sendo estas definidas num único órgão, o Parlamento Europeu. 

O fenómeno da globalização dificultou a atividade de governar e tornou mais 

complexa a formulação de políticas públicas (Souza,2006), mas estas limitações e 

constrangimentos não impossibilitam o ato de governar a sociedade pelas instituições 

governamentais (Peters,1998).  

Vejamos, como a esfera de intervenção do Estado e o seu papel afetam a fronteira 

entre os setores público e privado e, consequentemente, a configuração da política pública, 

no que concerne à abrangência, às finalidades, aos objetivos e aos fundamentos da mesma. 

A fronteira entre o domínio público e privado tem sofrido variações ao longo dos 

anos, depende do tipo de sociedade e “da moldura política, ideológica e económica da 

sociedade” (Cardim,2006:30). Nos séculos XVIII e XIX os objetivos do Estado consistiam em 

assegurar a defesa externa do território, a segurança pública da sociedade e a justiça. Nos 
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finais do século XIX, assiste-se à penetração crescente da política pública em setores da 

vida social pertencentes no passado, ao privado, como por exemplo, a proteção social, a 

educação, a saúde, a habitação e o planeamento urbano (Cardim,2006). 

Após a crise económica de 1929 e a segunda Guerra Mundial (1939/45) assiste-se à 

expansão do Estado de welfare, com o intuito de resolver problemas sociais gerados pela 

guerra e pela crise económica. O Estado passa a interferir cada vez mais em aspetos da 

vida social e da economia (Cardim,2006; Rocha,2010) esbatendo-se “a divisão entre o 

público e o privado” (Cardim,2006:32). 

O papel do Estado promotor de Bem-estar social, conduziu ao progressivo aumento 

do aparelho de Estado. Como caraterísticas deste aparelho salientam-se a dimensão 

progressivamente maior, a crescente complexificação da organização, a crescente 

especialização e o aumento de sistemas de regulação. Manter este pesado aparelho fez 

crescer a despesa pública e, em consequência, aumentar a carga fiscal sobre os cidadãos 

(Carmo,2011). É neste cenário que se confrontam, há cerca de dois séculos, correntes 

opostas, as perspetivas liberais e marxistas sobre os fundamentos do papel do Estado 

(Carmo,2011). 

O modelo de Estado intervencionista, welfare, entrou em crise na década de setenta, 

em consequência da crise petrolífera que afetou fortemente os estados industrializados e, 

fez emergir na década de oitenta, mudanças no estilo de gestão da Administração Pública 

com reformas na gestão pública que, entre outras coisas, levaram de forma gradual à 

privatização do setor público. O Estado tradicional perde funções, força, espaço de 

intervenção e capacidade de “produzir políticas, consistentemente e interrelacionadas” 

(Rocha,2010:46). O Estado substitui o seu papel de tutelar e de controlo para um estado 

regulador, o que implicou, neste cenário, à reconfiguração das políticas públicas 

(Rocha,2010:44-48). 

 

 

 1.2-Diversidade de Conceitos de Políticas Públicas 
 

 

Definir políticas públicas não é simples nem consensual. A abundância de conceitos 

elencados na literatura compreende-se, em parte, pela jovialidade da disciplina de Políticas 
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Públicas, que emergiu nos Estados Unidos na década de cinquenta, do século passado, 

impelida pelos estudos Charles Merriam e, fundamentalmente do seu discente Harold 

Lasswell (Carvalho,2008b). Se se atender ao facto de que a configuração da política pública 

está ligada ao modelo de Estado e do seu papel, (Rocha,2010), às identidades ideológicas 

dos governos, às conceções sobre finalidades das políticas públicas e às implicações 

económicas da sociedade, percebe-se que o processo elaboração de políticas públicas e a 

sua significação tiveram forçosamente que acompanhar a evolução da sociedade nas 

últimas décadas. 

Comecemos por analisar como alguns de autores definem política pública, o que é 

que elas abarcam, qual o seu âmbito e as dimensões que envolvem. 

Lasswell (citado em Peters & Pierre,2006:2) sobre política pública indaga que a 

mesma implica responder à questão “quem obtém o quê, quando e como3” relevando, deste 

modo, o “impacto das escolhas políticas nas pessoas e a distribuição dos benefícios na 

sociedade” concebidas por um “grupo de pessoas . . . que capturou o poder supremo” 

(Moreira, 2009:87). 

Para Easton (1953:130) uma política “consiste numa teia de decisões e de ações que 

alocam valores”. 

William Jenkins (1978) define política pública como: 

Um conjunto de ações interrelacionadas entre si, tomadas por um ator 

ou por um conjunto de atores políticos sobre a definição de objetivos e os 

meios para alcançá-los no contexto de uma situação específica, em que 

essas decisões devem, em princípio, ser da competência desses mesmos 

atores4. (p.15) 

Este conceito reforça a intencionalidade das decisões escolhidas pelos governos 

como um comportamento baseado no conhecimento, logo consciente e orientado para o 

atingir objetivos/metas com recurso a um conjunto de meios para alcançá-los (Howlett, 

Ramesh, & Perl,2009) e, dotados de poder para que possam fazer política. 

No sentido de Anderson (1995:5/2003:2) política pública exprime, de forma genérica, 

como “um curso de ação relativamente estável, seguido por um ator ou um conjunto de 

                                                           
3 Tradução para português de “Who gets what, when, how”. 
4 Tradução para português de “A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors 
concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those 
decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”  
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atores no sentido de lidar com um problema, ou com um assunto complexo5” reconhecendo 

aos governos legitimidade no propósito de agir, em nome dos cidadãos e da comunidade, 

sobre problemas que os afetam, claramente identificados e, cuja resolução exige a 

intervenção política. A definição abarca os planos de ações dos governos, mas exclui as 

propostas. A política desenrola-se no tempo e implica escolhas entre propostas alternativas 

(Anderson,2003). O conceito de política de Anderson focaliza a atenção no que é 

efetivamente feito relativamente ao que é proposto, intencional ou prometido (Young & 

Quinn,2002). 

Fischer (citado em Maddison & Denniss,2009:3)6 significa política pública como “um 

acordo político sobre um curso de ação (ou omissão) delineado para solucionar ou esbater 

problemas no âmbito da agenda política7”. Para este autor a política implica um acordo, um 

sentido de compromisso, uma cooperação entre os agentes implicados e, para tal, é 

necessária clareza na definição dos objetivos e metas da política e nos meios/instrumentos 

para alçancá-los. 

Segundo Dye (1995:2) política pública “é o que o governo escolhe fazer ou não 

fazer8” definição minimalista e ambígua, que cobre toda a escolha deliberativa dos governos 

e que se pode traduzir na ação dos mesmos sobre os problemas da sociedade, bem como, 

na inação e na omissão sobre os mesmos. Esta definição tem subjacente a ideia que a 

política pública não se limita nem se traduz, unicamente, à ação do governo sobre a 

formulação de políticas públicas positivas na forma de leis e normativos. As (in)ações, ou 

não decisões do governo, são opções intencionais de não abordar determinada política 

específica, por isso, são também políticas pelo facto de poderem ter impacto nos cidadãos. 

Em suma, a política reflete a escolha do governo, significando que “a ação das autoridades 

públicas é tão importante quanto a sua omissão” (Carvalho,2008b:31) e o “laissez faire é 

uma política que pode ter impacto na sociedade e para alguns dos seus grupos” 

(Rocha,2010:26). 

Para Peters (1999:21) política pública “é o conjunto das atividades do governo, quer 

agindo diretamente ou através de agentes, com repercussões sobre a vida de cidadãos9”. 

                                                           
5 Tradução para português de “as a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or a set of 
actors in dealing with a problem or matter of concern”. 
6 Consultado em 2009, março 2, no sítio 
http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521705714&ss=exc 
7 Tradução para português de “a political agreement on a course of action (or inaction) designed to resolve or 
mitigate problems on the political agenda”. 
8 Tradução para português de “is whatever governments chose to do or not to do”. 
9 Tradução para português de “is the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it 
has an influence on the life of citizens”. 
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Bessa e Pinto (2001) definem política pública como seguidamente se enuncia.  

Orientações dominantes emanadas dos órgãos do poder para aplicar 

no campo político, económico e social. São decididas pelas elites 

governantes, segundo as suas conceções do mundo e da vida, e também os 

seus interesses a curto-prazo, nomeadamente a reeleição. Revelam as 

opções da classe política dirigente no quadro das possibilidades abertas à 

ação governamental. (p.238) 

Cardim (2006:72) define política pública como “o conjunto de orientações 

governamentais, e decorrente do quadro legislativo, que visa a resolução de problemas 

identificados na estrutura e no funcionamento da sociedade e das comunidades que a 

compõem, cujo interesse envolve os cidadãos, enquanto seus destinatários”. 

A conceção de Cardim acima referida sobre políticas públicas é aquela que se 

considera para o estudo empírico deste projeto de investigação. 

Segundo Cardim (2006) política pública destina-se:  

À resolução de problemas com expressão significativa no espaço 

temático e tutelar da instância do poder para definir e determinar. Implica . . . 

uma afirmação sobre o que se deve fazer ou não fazer, veiculada através de 

leis, regulamentos, regulações, decisões ou determinações, concebidas em 

nome do interesse público ou de um superior interesse que compatibiliza 

interesses que entre si colidem ou se interligam. (p.28) 

A dimensão pública da política relaciona-se com a ”actividade humana que se 

considera necessitar de intervenção ou de regulação social ou governamental” 

(Cardim,2006:30). 

Nas palavras de Bilhim (2008a:210) “políticas públicas compreendem o produto dos 

governos; respondem à pergunta simples do que faz um governo”. Estas integram, numa 

perspetiva mais generalista, toda a atividade dos governos e, numa perspetiva mais 

circunscrita, as atividades de resolução de problemas (2008a:210).  

Face à ambiguidade e multiplicidade de aceções, Birkland (2001:20) indica cinco 

atributos para as políticas públicas, que se transcrevem seguidamente. 

1. São feitas em nome da causa público. 

2. São geralmente iniciadas pelo governo. 
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3. São interpretadas e implementadas pelos atores públicos e privados. 

4. Exprimem o que o governo entende fazer. 

5. Revelam, também o que o governo decide não fazer. 

Souza (2006:36) considera sete predicados fundamentais de políticas públicas, 

aclarando que estas envolvem vários atores e níveis de decisão, participantes formais e 

informais, cuja transcrição se apresenta. 

1. Permite identificar entre o que o governo deseja fazer e o que, de facto, faz. 

2. Participam vários atores e níveis de decisão. 

3. São concretizadas através dos governos; não se reduzem, necessariamente 

a participantes formais, podendo envolver participantes informais. 

4. É abrangente e não se limita a leis e regras. 

5. É uma ação deliberada, com objetivos a atingir. 

6. Tem impactos a curto prazo, embora seja uma política a longo prazo. 

7. É um processo que envolve a decisão e proposição, a implementação, a 

execução e a avaliação. 

As políticas públicas são classificadas em função de determinados critérios. Um dos 

critérios utilizado é a temática da política, separando-as em diferentes domínios como, por 

exemplo, políticas da educação, da saúde e do ambiente. Assim, poder-se-á definir que as 

políticas de educação são decisões do governo que se traduzem em programas, planos, 

leis, regulamentos e orientações com a finalidade de dirigir o funcionamento dos sistemas 

de ensino. 

A tipologia de Lowi (1972) diferencia as políticas em função do efeito que produz na 

sociedade e nas relações existentes entre os atores envolvidos na política, alicerçando-se 

na sua máxima de que a “política pública faz política” (citado em Souza,2006:28). Lowi 

classificou a política pública em quatro grandes tipos, distributivas, reguladoras, 

redistributivas e constituintes. Segundo a visão deste autor, estes diferentes tipos de 

políticas públicas irão desencadear na sociedade grupos de apoiantes e de rejeição, que 

soltarão disputas, arenas diferenciadas, em torno da decisão das mesmas. Veja-se, a 

caraterização dos quatro tipos de políticas públicas: (a) Distributivas- distribuição de 

recursos, na forma de bens ou serviços a grupo sociais de destinatários que tem em comum 

um qualquer qualificativo. O financiamento destas políticas advém de receitas fiscais. Elas 
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podem beneficiar, um número reduzido de indivíduos ou um grande número de pessoas. 

Estas políticas só têm ganhadores e, como tal, são consideradas de reduzido grau de 

conflito; (b) Reguladoras- são as que têm maior visibilidade no público em geral e abarcam 

as políticas de regulação competitiva e concorrencial e as de proteção, encerrando numa 

lógica de mediação e de compatibilização de interesses conflituantes. Elas impõem 

limitações e restrições no comportamento de grupos de indivíduos. Estas políticas têm 

ganhadores e perdedores e o seu grau de conflito depende da configuração da política; (c) 

Redistributivas- são exemplos as políticas sociais universais, envolvendo, como tal, um 

elevado número de destinatários. Gerem os recursos coletivos e promovem a redistribuição 

do rendimento recebido de todos por grupos sociais desfavorecidos, bem como, a 

disponibilização dos serviços subsequentes. Estas políticas restringem os benefícios a 

grupos sociais específicos, sendo, por isso, consideradas de elevado grau de conflito; e (d) 

Constituintes- políticas relacionadas com procedimentos e ordenação do sistema, definição 

das regras do jogo político, definição das condições de aplicação das políticas distributivas, 

reguladoras e redistributivas e de defesa dos direitos dos cidadãos. Este tipo de política foi 

introduzido posteriormente na classificação. 

Anderson (citado em Cardim,2006) classificou as políticas públicas em substantivas, 

quando se referem ao que o governo faz ou pretende fazer e em procedimentais quando se 

relacionam como é que o governo faz e quem é que vai fazer. 

Pereirinha (2008) afirma que as políticas públicas se caraterizam pela sua substância 

(o que a política faz) e pelo seu processo (como ela é feita). A substância de uma política 

materializa-se nas finalidades, objetivos, metas (quando os objetivos são quantificáveis) e os 

instrumentos (meios) da política a utilizar tendo em vista alcançar os objetivos. O processo 

traduz-se pela forma como ela é feita, desde a conceção até à execução. E, ainda, implica 

conhecer quais os atores sociais que intervêm na conceção, qual é o seu nível de 

intervenção e como é que a política é executada, se inclui, ou não, parceiros privados ou 

organizações não-governamentais. 

A tipologia de políticas públicas de Wilson “centra-se na relação existente entre os 

custos e os benefícios” das mesmas (citado em Cardim,2006:37). 

A perspetiva sociológica das políticas públicas (Lascoumes & Le Galès,2007:13) 

atenta que, estas compreendem cinco elementos, ligados entre si, que os autores 

denominaram “O pentágono das políticas públicas”, conforme se pode observar no esquema 

apresentado na Figura 1. Este esquema põe em evidência a relação e implicação reciproca, 
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das instituições, dos atores (individuais ou coletivos), das representações, dos processos e 

dos resultados nas políticas públicas. 

Lascoumes e Le Galès (2007:13) caracterizam cada elemento como a seguir se 

apresenta. 

1. Instituições- O governo das interações é feito pelas normas, regras, 

rotinas e processos. 

2. Atores- Detêm autonomia, estratégias e capacidade de fazer escolhas. 

Estas são direcionadas pelos seus interesses materiais e/ou simbólicos. 

Os atores podem ser individuais ou coletivos e detêm recursos. 

3. Representações- Caracterizam-se pela existência de quadros cognitivos e 

normativos que conferem sentido às ações. 

4. Processo- Reflete as ações de mobilização dos atores que se desenrolam 

ao longo do tempo. 

5. Resultados- Consequências e efeitos da ação pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pentágono das políticas públicas. 

Fonte: Lascoumes e Le Galès,2007:13. 
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A análise das diferentes definições de política pública demonstra tratar-se de um 

objeto de estudo complexo, com visões distintas sobre, o conceito, as dimensões que 

abarcam e a sua natureza. A visão clássica considera a política como resultado de uma 

decisão dos governos (tendo em conta a sua posição de topo na hierárquica do sistema), 

para se alcançarem resultados. Para as conceções mais recentes a política pública é 

produto de uma interação estruturada, de uma rede de relações horizontais e complexas e, 

ainda, que a mesma advém de uma estratégia de negociação e de compromisso entre 

partes interessadas onde se alocam interesses que nem sempre são comuns. Estas 

estratégias são fundamentais para que os governos democráticos se mantenham estáveis e 

encontrem condições adequadas para a sua governabilidade. 

Seguidamente, na subsecção 1.3, entendeu-se oportuno fazer referência aos 

aspetos que se prendem com o processo de elaboração das políticas públicas, 

nomeadamente, com o processo cíclico da política pública. Apresentam-se os modelos de 

diferentes autores com as fases que compõem o ciclo da política (policy cycle) e, por último, 

expõe-se a perspetiva atual do mesmo. 

 

 

 1.3-Processo de Elaboração de Políticas Públicas 
 

 

 

 

 

 

Repescando o que já foi dito na subsecção anterior, a área do conhecimento de 

Políticas Públicas, enquanto disciplina académica autónoma nasceu nos Estados Unidos da 

América, a partir da segunda metade do século XX. Os fundamentos deste facto baseiam-se 

no pressuposto de que, a ação do governo, sobre o que faz ou deixa de fazer, pode ser 

formulada de forma científica e examinada por analistas e investigadores. A academia 

reconhece como os “pais” fundadores desta área do conhecimento, os cientistas H. 

Lasswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton (Souza,2006:23). 

“Uma observação atenta sobre a definição de políticas públicas 
. . . leva frequentemente à conclusão de que existe um elevado 
risco de não serem obtidos os resultados previstos, de surgirem 
efeitos perversos, ou de simplesmente de não ter sido sequer 
alcançada a visibilidade desejada.” 

Cardim,2006:15 
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Lasswell deu um forte contributo no processo de afirmação da Ciência das Políticas 

Públicas (Policy Sciences). No texto da comunicação “The Policy Orientation10” de 1951, o 

autor realça a importância do aconselhamento político se basear num estudo sistematizado 

e centralizado “no estudo científico da política” (1951:86) e que, o mesmo, cruze todas as 

áreas de especialidade interrelacionadas. Para abarcar o conteúdo da orientação política, o 

autor relevou duas vertentes fundamentais: a vertente direcionada para os processos da 

política, que incluíam a formulação (policy-making) e a execução (policy-executing) e, a 

vertente direcionada para o conhecimento11, necessário à política, porque serve de 

sustentação ao processo de formulação das políticas públicas. 

Com esta orientação Lasswell teve como intenção incrementar nos decisores 

políticos, quer a observância de racionalidade das decisões, quer o entendimento do 

processo político (policy process) enquanto itenerário de produção de políticas públicas. 

Segundo Lasswell, a ciência das políticas públicas caracteriza-se por se alicerçar (a) 

em métodos segundo os quais os processos políticos são investigados, (b) em resultados 

dos estudos das políticas e, (c) em conhecimento multidisciplinar (1951:86). 

O conceito de racionalidade limitada foi introduzido por Herbert Simon, (1957, citado 

em Rocha,2010; Souza,2006). O conceito significa que, nos processos de decisão de 

políticas públicas pelos decisores políticos (policy makers), há fatores não racionais, como 

as preferências, as fidelidades e o acesso parcial da informação. Estes fatores são 

condicionantes e influenciam a escolha das soluções alternativas. 

Lindblom (1959, citado em Rocha,2010; Souza,2006) no artigo “Science of Muddling” 

critica o destaque da racionalidade de Lasswell e Simon no processo decisório. Este autor 

considera que se devem incluir na análise de políticas públicas outras variáveis, como as 

relações de poder, a influência das eleições e dos grupos de interesse, patentes nos 

processos de formulação e de decisão.  

Easton (1965) introduziu a abordagem sistémica na análise de políticas públicas. 

Nesta abordagem os sistemas políticos são equiparados aos sistemas biológicos (modelo 

de sistema aberto). O autor, com esta comparação, pretende salientar o facto de o ambiente 

envolvente conter diversos subsistemas que interferem no sistema político. A Figura 2 

apresenta o modelo de sistema político de Easton. 

                                                           
10 Recuperado em 2011, novembro 25, no sítio http://www.google.pt/books?hl=pt-
PT&lr=&id=xDxJUAD9CEsC&oi=fnd&pg=PA85&dq=the+policy+orientation+lasswell&ots=yCPLhuANrV&sig=DRU
BmAqXy5-TyMQGMpRyS6NQlC8&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20policy%20orientation%20lasswell&f=false 
11 Tradução para português de “intelligence” utilizado por Lasswell. 
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Salienta-se, que os modelos são abstrações e simplificações da realidade, mas, de 

importante valor heurístico porque possibilitam análise metodológica da política, sendo 

fundamentais para a compreensão e sistematização do pensamento e sua reflexão. Os 

modelos identificam e clarificam o que é significativo e o que os diferencia entre si. 

 

 

 

 

 

 

                                       Exigências 

 

                  Decisões 
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                                         Apoios 

 

                                                                                             Feedback 
 

  

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de sistema político. 

Fonte: Adaptado de Easton (1965). 

  

 Sistema define-se como um “conjunto de elementos em interação dinâmica 

organizados em função de um dado objetivo, que apresentam uma identidade própria” 

(Carmo,2011:25). O sistema compõe-se em cinco elementos que Carmo caracteriza 

(2011:25): 

1. Fronteira- Limite do sistema. 

2. Ambiente- Contexto do sistema. Fazem parte deste contexto a estrutura e o 

funcionamento interno. Reconhece-se, assim, que o ambiente se subdivide 

em interno e externo. 

3. Inputs- Entradas no sistema. 

Sistema  

Político 
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Outputs 

Ambiente 

Ambiente 
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4. Outputs- Saídas do sistema. 

5. Feedback- Retroação ou retroalimentação. 

No modelo de Easton a política pública é resultado dinâmico e retroalimentado da 

interação entre inputs, na forma de exigências (demands) e apoios (supports), outputs e 

ambiente. Os inputs são provenientes do meio externo, na forma de apoios e pressões de 

natureza económica e político-sócio-culturais, como por exemplo, a pressão de partidos, dos 

meios de comunicação social e dos grupos de interesse. Estes são “absorvidos” e 

“convertidos” no processo decisório em outputs (Rocha,2010; Souza,2006). O feedback dos 

outputs gera novos inputs. As tomadas de decisões (ação ou inação) pelo sistema político 

são vistas, no modelo, como uma caixa preta (black box). 

O modelo sistémico de elaboração de políticas públicas e de análise do sistema 

político, enquanto sistema aberto, procura explicar, também, o ajuste e adaptação do 

sistema político face às decisões a tomar e à capacidade de persistência dos governos, 

quando sujeitos a pressões externas contínuas e decorrentes nas legislaturas. 

Veja-se, seguidamente, como alguns autores explicam a conceção de políticas 

públicas como resultado de um processo, onde decorrem padrões de atividade de forma 

sequencial e ordenada, por fases que se estruturam ciclicamente. Segundo Rocha (2010) 

esta ideia de processo político foi adotada e desenvolvida desde o nascimento do Policy 

Sciences. 

Lasswell (1956, citado em Rocha, 2010:93) propôs uma simplificação do processo de 

elaboração e desenvolvimento de políticas públicas em sete fases fundamentais e 

circunscritas ao âmbito governamental, “conhecimento, promoção, regulamentação, 

invocação, aplicação, conclusão e avaliação12”. O modelo apresenta simplificação 

cronológica e funcional do processo. Esta proposta desencadeou algumas críticas, 

nomeadamente, a de ser prescritiva, normativa e, de restringir a análise da política ao 

âmbito governamental. 

Lindblom (1959) criticou o modelo de Lasswell quando pôs em causa a sua utilidade 

por considerá-lo excessivamente racional e semelhante a um processo administrativo. Para 

Lindblom o processo decisório é complexo e muito interativo. Críticas adicionais foram, 

também apresentadas, nomeadamente, o facto de se circunscrever ao âmbito 

governamental e, como tal, não relevar os fatores externos ao processo decisório. Foi alvo, 

                                                           
12

 Tradução para português de “intelligence, promotion, prescription, invocation, application, termination and 
appraisal”. 
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também, de crítica o facto de a política terminar (termination) sem que a mesma tenha sido 

avaliada (appraisal). 

A complexidade do processo de produção de políticas tornou difícil a concordância 

sobre a sua formulação teórica. O debate entre teóricos e investigadores contribuiu para 

esbater progressivamente, as conceções tendencialmente lineares do processo em prol de 

conceções cíclicas, integrativas, com proeminência nos processos de retorno decorrentes 

entre os outputs e inputs do processo político, que podem conduzir, em última análise, à 

perpetuação do próprio ciclo. 

Brewer (1974:3) introduziu alterações ao modelo de Lasswell, com a introdução de 

uma nova fase no ciclo que denominou de reconhecimento do problema, seguida de seis 

fases do processo de decisão “Conceção/iniciação, apreciação, seleção, implementação, 

avaliação e conclusão13”. Alertou, ainda, para a circunstância de, no processo de elaboração 

de políticas públicas, poderem decorrer modificações da sua trajetória, o que contraria o 

modelo rígido e linear proposto por Lasswell. 

A progressiva investigação na área conduziu a alguma uniformização, entre os 

autores, sobre a ordenação das fases no processo político, como se verifica na Figura 3 

(Rocha, 2010:93). 

 

Autores Fases do Processo 

Howlett e Ramesh (1995) Formação; Formulação; Decisão; Implementação; Avaliação. 

Meny e Thoening (1992) Formação e Formulação; Decisão; Implementação; Avaliação. 

Jones (1977) 
Formação e Construção da agenda; Formulação; Legitimação; 
Orçamentação e Financiamento dos programas; Implementação; Avaliação. 

Anderson (1975) Formação e Adoção das Políticas; Implementação; Avaliação e Impacto. 

Palumbo (1994) Formação e Construção da agenda; Formulação; Implementação; Avaliação 

Peters (1992) 
Construção da agenda e Formulação; Legitimação; Implementação; 
Alocação de recursos; Avaliação. 

Figura 3: Fases do processo político segundo alguns autores. 

Fonte: Rocha, 2012:93. 

                                                           
13

 Tradução para português de “Invention/initiation, estimation, selection, implementation, evaluation, 
termination”. 
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A tipologia de Howlett e Ramesh (1995) aponta cinco fases no ciclo da política. Esta 

tipologia é muito divulgada e persiste como uma referência, muito embora, não imune a 

críticas. Compreende cinco fases: agendamento (agenda-setting); formulação da política 

(policy formulation); tomada de decisão (decision-making); implementação (policy 

implementation); avaliação (policy evaluation). A Figura 4 ilustra as fases do ciclo político 

dos autores.  

O ciclo inicia-se com a perceção dos problemas. São formuladas propostas de 

resolução e, posteriormente, a tomada de decisão sobre a política a implementar. A 

avaliação é a fase do processo político onde se pondera se a política cumpriu os seus 

objetivos e metas para a qual foi concebida. Depois de implementada e avaliada um novo 

processo político se inicia. 

 

 

Figura 4: Fases do ciclo político. 

Fonte: Adaptado de Howlett & Ramesh,1995. 

 

Howlett e Ramesh (2009:12) definem os seguintes conceitos: agendamento 

“processo pelo qual os problemas captam a atenção dos governos”; formulação da política 

“como as opções políticas são formuladas pelos governos”; tomada de decisão “o processo 

pelo qual os governos adotam um percurso político particular, de ação ou não ação; 

implementação “como os governos colocam efetivamente as políticas em ação” e, avaliação 

“o processo pelo qual os resultados das políticas são monitorizados pelo estado e pelos 
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atores sociais e, os seus efeitos, poderem contribuir para a reconceptualização dos 

problemas políticos e das suas soluções”.  

Veja-se a Figura 5 onde se estrutura os outputs para cada fase do ciclo político, 

segundo Howlett e Ramesh (2009:12). 

 

Fases do Ciclo Político Outputs Aplicados à Resolução de Problemas 

1.Agendamente 1.Reconhecimento do problema. 

2.Formulação da política 2.Propostas de solução. 

3.Decisão 3.Escolha da solução. 

4.Implementação 4.Colocar a solução em ação. 

5.Avaliação 5.Monitorizar os resultados. 

Figura 5: Fases do ciclo da política e outputs. 

Fonte: Adaptado de Howlett & Ramesh,2009. 

 

 Na atualidade, a tipologia mais comum do modelo do policy cycle compreende seis 

fases (Mota,2010:20) que se identificam e caraterizam seguidamente. 

1. Identificação do problema e agendamento- Perceção e definição do 

problema. 

2. Formulação da política- Apresentação de soluções para o problema com a 

definição de objetivos e estratégias.  

3. Legitimação da política- Escolha da solução. 

4. Implementação da política- Colocação da política em prática. 

5. Avaliação da política- Mensuração e aferição dos resultados e efeitos da 

política. 

6. Reformulação ou Terminação da política- Incorporação de aprendizagens na 

reformulação ou terminação da política. 
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Os problemas suscetíveis de serem agendados, “encerram incertezas, 

perplexidades, dificuldades, podendo constituir-se fonte de perturbação ou de contrariedade 

para um conjunto alargado de pessoas” (Cardim,2006:38). 

O processo político de produção de políticas públicas incorpora tomadas de decisão 

sobre os problemas em causa. O processo de decisão é complexo, dinâmico, incerto e 

variável ou mutante. A sua complexidade advém das características dos problemas sociais 

e, do facto de, na tomada de decisão participarem um elevado número de atores, com 

perspetivas diferentes sobre os problemas e com interesses conflituantes, a que se acresce 

os horizontes temporais extensos aos mesmos. 

Até à década de setenta do século XX, a fase de implementação das políticas era 

considerada, pelos especialistas, como a fase que se processava nas agências e 

instituições implementadoras da administração pública, sem controvérsias ou problemas. Os 

funcionários eram vistos como intérpretes fiéis dos programas e dos diplomas legais. 

Os estudos de implementação só motivaram a comunidade científica a partir da 

década de 70. Deve-se a Pressman e a Wildavsky (1973) um dos primeiros estudos sobre a 

implementação, denominado Implementation: How Great Expectations in Washington are 

Dashed in Oakland. Este estudo incidiu sobre um projeto falhado, de desenvolvimento 

económico de apoio a minorias étnicas (Rocha,2010:131) e de combate à pobreza. A 

conclusão do estudo denunciou problemas na implementação em consequência da 

“intervenção de vários actores, mas também por muitas decisões tomadas durante o 

processo de implementação” (Rocha,2010:132).  

Gunn (1978:1) alerta que frequentemente os políticos e teóricos “parecem obcecados 

com a formulação da política deixando os detalhes práticos da implementação para os 

administradores”. 

Nas décadas de 70 e 80 os estudos de implemetação deram maior vizibilidade aos 

aspetos que se prendiam com o insucesso das políticas. A análise destes fatores 

concederam lugar à Teoria de Implementação, com “sucessivos enfoques, parâmetros e 

modelos, associados às matrizes e correntes científicas das disciplinas que vieram a 

constituir-se como seus referenciais (designadamente a Ciência Política, a Administração 

Pública, a Sociologia, a Psicologia Social, a Gestão e a Economia)” (Cardim,2006:18). 

Foi Hargrove (1975, citado em Hill & Hupe,2002:41) que significou implementação 

como o elo perdido (missing link) do processo político. As investigações sobre as relações e 

ações entre políticos, administradores e agências de serviços públicos tem sido descurada, 
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pelo que, Hargrove alerta e salienta para a importância e necessidade deste tipo de 

investigação. 

Van Meter e Van Horn (1975:447-448) definem implementação de políticas como “as 

ações de indivíduos públicos ou privados (ou de grupos) dirigidas para a realização de 

objetivos estabelecidos nas decisões políticas”. 

Para Dye (1995), a implementação é a continuação da política por outros meios, 

salientando, assim, que o processo de produção da política continua, mesmo após a sua 

formulação, na fase de implementação do policy cycle. 

Cardim atenta que entre a formulação das políticas públicas e o seu impacto “parece 

existir algo mais que inibe ou distorce os resultados desejados” podendo conduzir ao 

aparecimento “de efeitos perversos, ou simplesmente, de não ter sido sequer alcançada a 

visibilidade desejada” (Cardim,2009b:2). Acrescenta que, “após a formação e publicação da 

legislação, continua a desenrolar-se o processo de elaboração e de concretização das 

políticas, através de quem as vai implementar” (Cardim,2009b:3), isto porque, há ainda um 

itenerário até ao destinatário e que envolve um conjunto de decisões, administrativas, 

técnicas e informais. 

Quando a política passa dos documentos oficiais para o terreno poderão surgir 

condicionantes que a obrigam a acertos finais pelos agentes implementadores, esforços de 

concertação, o que tornam esta fase preponderante, conforme salienta Cardim, “enquanto 

chave no ciclo de produção de políticas públicas, vem juntar-se a sua relevância no tocante 

aos meios que envolve, aos recursos que consome e, ainda, ao investimento que lhe está 

programaticamente associado” (2006:19). 

Segundo Cardim (2006:18) os estudos de implementação incidem sobre a análise de 

seis aspetos que seguidamente se enumeram. 

1. Como é que de facto as decisões são postas em prática. 

2. Quais são os seus objetivos e como são entendidos por quem os concebe. 

3. Como são percebidos e comunicados por quem os aplica. 

4. Como são percebidos pelos destinatários. 

5. Como é que preparam para “encontrar” e “agir” sobre o individual e coletivo a 

que se destinam. 
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6. Como é que acompanham as evoluções do contexto, dos problemas e das 

hipóteses de intervenção mais eficazes. 

Para Rocha (2010:138) “O processo de implementação depende do contexto onde 

se realiza. É definido por diversas variáveis, umas internas ao próprio processo e outras 

externas”. 

Contudo, ao enfatizar-se a especificidade do processo de implementação 

relativamente ao processo de formulação das políticas, criam-se dilemas metodológicos 

que, em última análise, fazem com que a análise do processo de implementação seja 

estudado isoladamente. H. Pülzl, O.Treib e Soren Winter, identificaram três fases 

(Rocha,2010:132) ou gerações de teóricos sobre estudos de análise da implementação. 

Na secção 2, nas subsecções 2.1, 2.2 e 2.3, procede-se à abordagem das diferentes 

gerações teóricas e explicativas do processo de implementação, teorias top-down, bottom-

up e híbridas. Em que diferem estas abordagens? Que fatores estarão implicados nas 

diferentes abordagens? Que atores poderão estar envolvidos no processo?  

Na subsecção 2.4 apresenta-se um paradigma emergente de uma nova geração de 

estudos teóricos de análise do processo de implementação.  

 

 

2. Implementação de Políticas Públicas: Diferentes Abordagens 
 

 

 

 

 

 

 Três abordagens teóricas de implementação correspondem a três gerações de 

pesquisa distintas sobre as mesmas (Pülzl & Treib,2007). Sumaria-se na Figura 6 as três 

gerações de investigadores e os seus contributos para as teorias top-down, bottom-up e 

híbridas (Pülzl & Treib,2007:91). 

“A implementação é um campo de pesquisa relativamente 
jovem na administração pública e em políticas públicas. . . . 
focada em saber como é que as políticas são transformados 
durante o processo de execução.” 

Winter,2007:139 
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Pressman and Wildavsky (1973) 

Van Meter and Van Horn (1975) 

Bardach (1977) 

Sabatier e Mazmanian (1979,1980) 

Mazmanian e Sabatier (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Majone and Wildavsky (1978) 

Scharpf (1978), Mayntz (1977) 

Windhoff-Héritier (1980) 

Ripley e Franklin (1982) 

Elmore (1985), Sabatier (1986) 

Goggin e al. (1990), Winter (1990) 
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Hjern e Porter (1981) 

Hjern (1982) 

Hjern e Porter (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Principais contribuições para as teorias top-down, bottom-up e hybrid. 

Fonte: Pülzl & Treib,2007:91. 

 

 

2.1-Abordagem de Implementação Top-Down ou de 1.ª Geração 
 

 

As teorias top-down baseam-se no princípio de que a “implementação da política 

começa com a decisão feita pelo governo” (Pülzl & Treib,2007:90). Estas teorias 

preocupam-se com as questões relacionadas com transmissão da política e consideram que 

há ”um nexo de causalidade entre a definição das políticas (inputs) e a sua implementação 

(outputs)” (Rocha,2010:132). Este paradigma atenta que a implementação se processa 

numa “cadeia de elos de sentido descendente” (Cardim,2006:50), devendo, em princípio, ser 

implementada de acordo com o estipulado na sua formulação. 

Pressman e Wildavsky (1973) introduziram a noção de défice de implementação 

cumulativa no processo (implementation deficit), na sequência do estudo seminal 

Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland. Segundo 
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estes autores, para que a implementação seja bem-sucedida está dependente das inter-

relações e do número de elos da cadeia de implementação, entre os atores das agências 

implementadoras. As agências devem cooperar de forma a evitar a acumulação de 

pequenos défices. Para estes autores, o verbo implementar tem como objeto, a política. 

Gunn (1978) identificou 10 motivos necessários para que uma implementação seja 

perfeita (perfect implementation). Este conceito é, segundo Mota (2010:28), da autoria de 

Hood. Veja-se, então, as 10 condições necessárias para que uma implementação tenha 

êxito (Gunn,1978:170-175). 

1. As circunstâncias externas à agência implementadora não devem impor 

constrangimentos. 

2. Tempo apropriado e recursos suficientes devem ser disponibilizados para o 

programa.  

3. Recursos requeridos devem ser disponibilizados.  

4. A política a ser implementada deve basear-se numa teoria válida de causa-

efeito. 

5. Relação direta de causa-efeito na política. 

6. Só uma agência implementadora. Se estiverem mais agências envolvidas, as 

relações de dependência entre as agências deverão ser mínimas. 

7. Compreensão e acordo, entre os envolvidos, relativamente aos objetivos a 

serem atingidos. Garantir que estas condições estejam presentes em todo o 

processo de implementação. 

8. Tarefas claras e de sequência correta. 

9. Comunicação e coordenação perfeita entre os atores. Se existir uma única 

cadeia de chefia, os problemas de comunicação e coordenação da 

implementação ficam minimizados. 

10. Os dirigentes devem ser capazes de exigir e obter obediência dos 

subordinados. 

As proposições apresentadas por Gunn, são encarados como uma abordagem top-

down de implementação ideal. Estas têm como objetivo geral, aconselhar os dirigentes e 
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decisores políticos a alcançarem uma implementação perfeita, minimizando, deste modo, os 

défices de implementação. 

Mazmanian e Sabatier (1979:481-504) propõem, para quem concebe a política, 

quatro aspetos a ter em conta na sua implementação. 

1. Assegurar que a natureza da política não seja ambígua. 

2. Restringir a estrutura de implementação a uma cadeia com um número 

mínimo de elos.  

3. Prevenir a interferência externa.  

4. Controlar os atores de implementação. 

Mais tarde, em 1981, Mazmanian e Sabatier na obra Effective Policy Implementation 

assumem a separação entre a formulação das políticas e a implementação. O modelo 

apresentado inclui seis critérios para uma implementação com propriedade: (a) objetivos 

claros e consistentes; (b) programa baseado numa teoria causal válida; (c) processo de 

implementação estruturado adequadamente; (d) funcionários comprometidos com o 

programa; e, (e) não existirem mudanças nas condições do enquadramento 

socioeconómico. O modelo assenta numa estrutura hierárquica forte impeditiva de erros na 

sua implementação (Rocha,2010). 

Segundo Cardim (2006:54) os pressupostos da abordagem top-down resumem-se, 

essencialmente, aos aspetos que seguidamente se enumeram: 

1. As políticas com objetivos definidos com clareza e consistentes. 

2. As políticas com instrumentos políticos definidos com clareza para que sejam 

cumpridos os objetivos. 

3. O único estatuto da política é a orientação normativa. 

4. A mensagem política emanada de topo é desenrolada ao longo de uma 

cadeia de implementação. 

5. Os conceptores das políticas com conhecimento das capacidades e do 

sentido de compromisso dos implementadores. 

Em resumo, os investigadores top-downers relevam, nos estudos apresentados, a 

aptidão dos decisores políticos em traçarem com clareza objetivos e metas, sem 
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ambiguidade, e, deste modo, poderem acompanhar de forma sistemática a evolução da 

implementação em cada momento. As decisões, neste perspetiva, são transmitidas de cima 

para baixo, ao longo da cadeia hierárquica. 

A abordagen top-down foi alvo de vários géneros de críticas relacionados com as 

diferentes aceções do modelo, porque os argumentos utilizados encerram, (a) irrealismo no 

processo, por considerarem que se pode controlar a implementação controlando os 

funcionários de base, (b) desvalorização da capacidade dos funcionário de base de 

tomarem decisões autonomamente, (c) desconhecimento do facto dos objetivos da política 

nem sempre serem claros e, (d) desconhecimento do facto de os instrumentos de 

implementação nem sempre serem os mais adequados. Outro aspeto, que mereceu crítica 

foi o facto dos estudos de implementação serem prescritivos, o que conduziu à quase 

ausência de estudos de natureza descritiva sobre a complexidade deste processo. 

 

 

 2.2-Abordagem de Implementação Bottom-Up ou de 2.ª Geração 
 

 

 Como reação ao modelo top-down, aos seus “pontos fracos”, e à incapacidade de 

esclarecer os fracassos de implementação das políticas, surgem nos finais dos anos 70 e 

inícios de 80, do século XX, uma nova perspetiva de análise de investigadores, bottom-up, 

incidindo esta análise sobre o comportamento dos funcionários colocados na zona de 

contacto com os destinatários que, ao implementarem as políticas, detêm, junto destes, 

alguma autonomia e poder discricionário. Esta perspetiva teve em consideração, a relação 

que pode existir entre os funcionários de base e os destinatários nos estudos de 

implementação, bem como, a influência dos contextos nos efeitos produzidos pela política.  

A nova perspetiva de análise foi fundada por Lipsky (1980, citado em 

Cardim,2006:56), que designou aos agentes implementadores da base como, burocratas do 

nível da rua (street-level bureaucrats). Segundo esta abordagem estes funcionários públicos 

de base são confrontados com dilemas e problemas do mundo real, de diferentes naturezas, 

a par de terem que garantir a correta aplicação da lei e de serem sensíveis às necessidades 

dos destinatários, levando à adoção de estratégias adaptativas, alternativas ou desviantes, 

influenciando, deste modo, o rumo da política. Estas estratégias são decisões que “criam” 

políticas que fogem ao controlo dos políticos e são consequência de problemas como, (a) a 
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falta de clareza dos objetivos e das metas da política, (b) as deficiências do sistema de 

financiamento ou de outros subsistemas, (c) a existência de políticas conflituantes e, (d) a 

combinação destes fatores com as capacidades interpretativas dos atores implementadores, 

que conduzem a discrepâncias de resultados entre as agências implementadoras junto dos 

consumidores finais, os cidadãos. A prestação dos serviços públicos decorre então, de 

atores essenciais, burocratas da linha da frente (front line), durante o processo de 

implementação que poderão transformar o rumo da política, dificultando, desviando ou 

reforçando o mesmo. Esta perspetiva põe em causa o pressuposto de que a hierarquia e os 

formuladores têm maior influência na política, deslocando a mesma para os street-level 

bureaucrats, enquanto negociadores e implementadores de políticas públicas. 

Carvalho, Barbosa e Soares (2010:5) referem que certos autores descrevem 

implementação bottom-up, com modelos que relevam, (a) o processo, as tensões, conflitos 

e padrão de comportamento das instituições (Modelo de Smith, 1973), (b) a prática dos 

implementadores (Modelo de Rein e Rabinovitz, 1978), (c) a interação entre a política e os 

atributos institucionais (Modelo de Berman, 1978) e, (d) a compreensão da configuração 

organizacional (Modelos de Elmore, 1978).  

Os quatro modelos de implementação propostos por Elmore (1978, citado em Rocha 

2010:135) relacionam “a forma de implementação com a configuração organizacional”. Veja-

se a Figura 7 com os principais aspetos que distinguem os quatro modelos de Elmore. 
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discricionariedade e 
mudança de rotinas 

Desenvolvimento 
Organizacional 

Função de 
satisfazer as 
necessidades 
básicas dos 
indivíduos e dos 
grupos 

Facilitadores de 
participação e 
distribuição de 
responsabilidades 

Depende da 
criação de efetivos 
grupos de trabalho 

Procura de 
consensos entre 
decisores e 
implementação 

Implementação 
como conflito e 

negociação 

As organizações 
são arenas 

A distribuição de 
poder nunca é 
estável 

O processo de 
decisão consiste na 
negociação 

A implementação é 
negociada 

Figura 7: Modelos de Elmore e principais características de implementação. 

Fonte: Rocha,2010:135, baseado em Elmore,1978. 
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Os estudos efetuados segundo a visão bottom-up tendem a ser descritivos e não 

prescritivos, focando-se mais na compreensão e explicação do processo. Esta foi uma das 

críticas à abordagem por não fornecer prescrições que orientassem a prática da 

implementação. 

Elmore (1980, citado em Cardim,2006:57; Mota,2010:32; Pülzl & Treib,2007:93), na 

abordagem bottom-up, defende uma metodologia que destaque a análise sobre o modo 

como a implementação é estudada, ao invés, do modo como ela é controlada, a que 

denominou de mapeamento ascendente (backward mapping). Esta metodologia de análise 

consiste em seguir um percurso para trás, percorrendo o itinerário de implementação da 

base para o topo, começando pelos últimos implementadores da cadeia e investigando os 

elos e relações das redes de agências locais no processo. O feedback do itinerário analítico 

de implementação é devolvido à hierarquia (Alexandre,2009), aos formuladores e decisores 

políticos. 

Procede-se, seguidamente, à análise comparativa das abordagens de 

implementação top-down e bottom-up tendo em vista a comparação das matrizes que as 

diferenciam. 

Confrontando as abordagens top-down e bottom-up, os autores Pülzi e Treib 

(2007:94) consideraram cinco, as variáveis fundamentais de análise, que se encontram 

sistematizadas na Figura 8, para as duas abordagens. 

 

 Teorias Top-Down Teorias Bottom-Up 

Estratégia de pesquisa Top-down: Das decisões políticas à 
execução administrativa 

Bottom-up: Dos burocratas 
individuais às redes administrativas 

Objetivos de análise Predição/ recomendações Descrição/ explicação 

Modelo do processo de 
produção de políticas 

públicas 
Estagista Fusionista 

Caráter do processo de 
implementação 

Orientação hierárquica 
Resolução de problemas 

descentralizada 

Modelo de democracia 
subjacente 

Elitista Participativa 

Figura 8: Comparação das teorias top-down e bottom-up. 

Fonte: Pülzi e Treib,2007:94. 
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 Pülzl e Treib (2007) comparam as abordagens top-down e bottom-up tecendo os 

comentários que a seguir se transcrevem. 

 O objetivo dos estudiosos top-down é chegar a uma teoria geral da 

execução. Esta teoria deve ser parcimoniosa o suficiente para permitir 

previsões quanto ao facto de uma política pública ser suscetível de ser 

efetivamente implementada. 

O objetivo dos estudos bottom-up, ao contrário dos top-down, é 

preferível para dar uma descrição exata e explicação empírica das interações 

e das estratégias dos atores envolvidos na resolução de problemas na 

execução de políticas14. (p.93) 

Para Rocha (2010:137) a abordagem top-down é mais apropriada “quando existe 

legislação estruturante da situação e esta está estruturada moderadamente bem” e a 

abordagem bottom-up é mais ajustada “quando não existe legislação e operam um grande 

número de actores sem dependência do poder”. 

 

 

 2.3-Abordagem de Implementação Híbrida e de 3.ª Geração 
 

 

A “disputa” entre as posições extremadas das abordagens top-down e bottom-up 

conduziu a que investigadores “como Elmore (1985), Sabatier (1986) e Goggin e al. (1990) 

tentassem sintetizar as duas abordagens” (Pülzl & Treib,2007:95) com o objetivo de 

precaver as fraquezas das duas teorias anteriores. Por este motivo, emerge um terceiro 

paradigma, designado por este grupo de investigadores de teorias híbridas (hybrid theories) 

(Pülzl & Treib,2007:95). 

Elmore (1985, citado em Pülzl & Treib,2007), depois de abandonar a perspetiva 

bottom-up, combinou o conceito de mapeamento ascendente (backward mapping) com o 

conceito de mapeamento descendente (forward mapping), por considerar que o sucesso de 

                                                           
14

 Traduzido para português de “The goal of top-down scholars is to reach a general theory of implementation. 
This theory should be parsimonious enough to allow for predictions as to whether an individual piece of legislation 
is likely to be implemented effectively.The aim of botton-up studies, in contrast, is rather to give an accurate 
empirical description and explanation of the interactions and problem-solving strategies of actors involved in 
policy delivery.” 
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um programa depende da interligação entre os dois processos. Fundamenta, que os 

formuladores da política devem ter em consideração os recursos disponíveis e os 

instrumentos necessários à implementação ao longo da cadeia (forward mapping), e, em 

simultâneo, identificar como é que os atores envolvidos disponibilizam a política, na 

resolução dos problemas, junto dos grupos–alvo (backward mapping). 

Os investigadores Goggin, Bowman, Lester e O’Toole, são considerados “pais” da 

terceira geração (Mota,2010:32; Pülzl & Treib,2007:96). 

Esta abordagem elege a estrutura intermédia das organizações como fulcro de 

análise, nomeadamente os funcionários intermédios das organizações, que Goggin (1990) 

designa de “middle range” que, no seu habitus15, “inscrevem-se comportamentos que 

habitualmente não promovem fluidez na passagem de informação de orientação 

(descendente) e de retorno (ascendente)” (Cardim,2006:59). 

Os funcionários intermédios (middle range) pela posição que ocupam no sistema 

podem afetar a comunicação rejeitando ou aceitando, quer a informação proveniente dos 

dois sentidos (ascendente e descendente), quer as orientações (descendente), o que 

poderá ser determinante para o sucesso da implementação (Hill e Hupe,2002:66-69). Nesta 

análise, a implementação decorre, mais como uma estratégia de negociação e de 

comunicação do que de comando (Goggin, 1990, citado em Cardim,2006:60), o que destaca 

o papel destes implementadores como de atores políticos. 

A partir da década de 80, do século passado, o conceito redes (networks) ganha 

relevância na análise da implementação de políticas públicas (Mota,2010:34). 

Scharpf (citado em Mota,2010:35) salienta a importância das redes no processo de 

implementação e na eficácia da política, dado que, neste processo, interferem multiplos 

atores de multiplas agências que podem ter objetivos e interesses divergentes e, ainda, 

desenvolverem estratégias desviantes. O estabelecimento de redes é importante, atendendo 

que possibilita troca de informação, coordenação e colaboração. Em última análise pode 

reduzir o conflito e contribuir para a previsibilidade do processo (Mota,2010:33; Pülzl & 

Treib,2007:95). Scharpf introduziu o conceito de policy networks (Pülzl & Treib,2007:96) na 

implementação. Este cientísta é considerado pela academia como o precursor da network 

analysis (Cardim,2006:58). 

Erick-Lane (citado em Mota,2010:35) alude que a implementação inclui 

preocupações das duas abordagens, top-down e bottom-up, na medida que, a primeira, visa 

                                                           
15 Segundo o conceito de Pierre Bourdieu. 
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cumprir objetivos e atingir resultados previsíveis e, a segunda, reconhece a necessidade de 

se confiar nos implementadores, porque estes podem ter que tomar decisões necessárias 

para que os objetivos sejam alcançados. 

O’Toole (2000, citado em Cardin,2006:60) relativamente às redes, salienta a 

complexidade de análise do processo de implementação, uma vez que estas encerram uma 

multiplicidade da atores e de fatores e, promovem uma relação “interdisciplinar . . . no 

estudo de implementação empreendida num quadro de multi-actor collaboration”.  

O tipo de política a implementar, poderá influenciar a eficácia da implementação, pois 

envolve grupos diferentes de atores, o que poderá determinar a natureza e nível de conflito 

durante a implementação (Lowi,1972). 

Em conclusão essencial, retira-se que a implementação pode ser entendida “como 

um processo evolutivo e adaptativo” (Mota,2010:34), para onde convergem “um mix ações 

do poder central e de actores locais” (Mota,2010:34), com formação de redes e enlaces de 

negociação. 

 

 

 2.4-Configuração da 4.ª Geração 
 

 

Como salienta Cardim (2006:67) a “dificuldade de concepção de um modelo de 

aplicação generalizável, susceptível de conter e manipular o conjunto de variáveis que 

diretamente ou indiretamente condicionam o processo e determinam os seus resultados, 

veio trazer algum desânimo aos investigadores envolvidos no tema“.  

DeLeon (1999) sugere que se adote uma abordagem contigencial e democrática nos 

estudos de implementação, uma vez que as estratégias organizacionais perfilhadas 

dependem dos cenários de implementação. Determinados fatores, como o reconhecimento 

e confiança dos cidadãos nas agências, a forma como estas se organizam, conferem 

cenários diferentes de implementação e, com tal, são fatores que podem afetar a forma 

como os programas são conduzidos.  

O quadro de análise de “multi-actor collaboration” de O´Toole, integra, o governo, as 

agências, os parceiros, os setores governamentais e, coloca a enfâse em questões 
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relacionadas com a gestão de redes relacionais, no que diz respeito, ao estabelecimento de 

modelos formalizados entre organizações, à cooperação entre as múltiplas agências e, à 

centralização da coordenação como fator essencial do processo de implementação de 

multiagências. Acresce que, o estudo da implementação “é mais do que a comparação entre 

o expectável e o efectivamente alcançado” (Cardim,2006:68). 

Para Cardim (2006:68), estes estudos sobre implementação repõem a investigação 

noutro patamar e poderão possibilitar avanços a novos saberes, podendo-se “configurar 

uma quarta geração de investigação sobre implementação”. 

Neste quadro evolutivo da análise da implementação, Mota (2010:37) aponta que 

novos temas se têm associado ao estudo, como, (a) aprendizagem (policy learning) dos 

atores institucionais e individuais, (b) diferentes tradições de atuação do Estado em 

diferentes países (policy styles), (c) conexão da fase de implementação com o desenho da 

política (policy design) e com as escolhas executadas (policy tools) e, (d) os aspetos 

relacionados com a ética, responsabilidade social e a prestação de contas (public 

accountability).  

Shofield (2001, citado em Rocha,2010,138) defende que, de futuro, a investigação da 

implementação deverá entrar em linha de conta com “a crescente fragmentação, não só das 

organizações, mas também do público e do processo político”, em consequência do 

desaparecimento do estado nacional e da emergência da nova conceção de estado. A 

investigação deverá atender aos novos aspetos que Shofield explicitou: “Nova estrutura na 

organização dos serviços públicos; Novas e complexas relações entre o governo e o 

público; Redes de influência não redutíveis à burocracia; Importância da avaliação no ciclo 

político; Desenvolvimento do Estado regulador.” (2001, citado em Rocha,2010,138). 

Resumindo, neste capítulo apresentaram-se diferentes perspetivas de autores sobre 

o conceito de políticas públicas, o modelo produção de políticas públicas policy cycle e, 

diferentes abordagens de implementação das mesmas, segundo perspetivaram autores de 

gerações distintas. Considera-se, que o itinerário investigativo desta tese obriga, à 

exposição da medida formativa de professores, quadros interativos multimédia, no capítulo 

III. Como a medida formativa se enquadra no eixo da formação do Plano Tecnológico da 

Educação que, por sua vez, tem como moldura política, as medidas do Plano Nacional de 

Reformas, concertadas dentro do quadro de políticas comunitárias e acordadas na 

Estratégia de Lisboa, no próximo capítulo, desenvolve-se a reconstituição deste percurso 

político de decisões, tendo em vista a definição final e normativa da medida formativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TIC NO QUADRO 
DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO RECENTES EM PORTUGAL: BREVE 

INCURSÃO HISTÓRICA 
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III. PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TIC NO QUADRO 
DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO RECENTES EM PORTUGAL: BREVE 
INCURSÃO HISTÓRICA 

 

 

No capítulo III, descreve-se, na secção 1, o enquadramento político de formação de 

competências TIC no quadro político comunitário. Compõem a secção 1, três subsecções. 

Apresentam-se, na subsecção 1.1, a política concebida pelo XVII Governo Constitucional-

Plano Tecnológico da Educação, documento anexo à RCM n.º 137/2007, de 18 de 

setembro, que aprova o conjunto de medidas a implementar no que concerne à formação de 

professores, na subsecção 1.2, a medida formativa para professores- Quadros Interativos 

Multimédia e, na subsecção 1.3, o Plano Nacional de Competências TIC concebido pelo 

Ministério da Educação, tendo em vista a elevação das competências dos docentes em TIC, 

a nível nacional. 

 

 

1. Estratégia Comunitária com Reflexos na Política Educativa Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

A integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), a 1 de janeiro 

de 1986, passou a contextualizar a política pública nacional num quadro de políticas 

comunitárias e transferiu, para o país, compromissos com as decisões do Conselho da 

Estratégia de Lisboa 

“Objetivo estratégico para a próxima década: tornar-se no 
espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo 
baseado no conhecimento capaz de garantir o crescimento 
económico sustentável, com mais e melhores empregos, e 
com maior coesão social e respeito pelo ambiente”. 

Conselho Europeu,2000;2 
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Europa e com os diferentes estados-membros. Num contexto mais alargado e fruto da 

globalização, geram-se “novos” desafios, incertezas e necessidades de mudanças 

aceleradas. A Europa e os seus estados-membros têm sido palco de cenários cada vez 

mais competitivos e de “confronto” económico entre países a nível mundial, de grande 

dinamismo económico. Este cenário constituiu motivo de preocupações no Conselho 

Europeu, quando reunido em Lisboa, em março de 2000, reconheceu a necessidade de 

conceder um impulso nas políticas comunitárias, com a finalidade de aumentar o 

crescimento da produtividade na Europa, com uma população cada vez mais envelhecida e 

o crescimento demográfico em queda, a que se acresce, a necessidade de continuar a 

financiar o modelo social existente. 

Qual o caminho a que se propôs o Conselho Europeu, reunido em Lisboa, para 

monitorizar o objetivo estratégico traçado- Estratégia de Lisboa? 

A Estratégia de Lisboa abarcou a dimensão comunitária e implicou um conjunto de 

reformas amplas e interdependentes, que envolveu atuação conjunta e concertada de todos 

os estados-membros para “preparar a transição para uma economia e uma sociedade 

baseadas no conhecimento, através da aplicação de melhores políticas no domínio da 

sociedade da informação” (Conselho Europeu,2000:2; Kok, et al.,2004:5). 

Para a consecução deste objetivo estratégico, o Conselho Europeu (2000:2)16 apelou 

para a implicação dos estados membros de implementarem um conjunto de medidas que, 

entre outras, visassem acelerar o “. . . processo de reforma estrutural para fomentar a 

competitividade e inovação”. Determinou, ainda, que até 2001, todas as escolas da união 

europeia tivessem acesso à internet e a recursos multimédia e, que todos os professores 

“sejam capazes de utilizar a internet e os recursos multimédia até final de 2002” (Conselho 

Europeu,2000:4). 

Desde então, diversos ajustamentos da Estratégia de Lisboa têm sido feitos, no que 

concerne aos objetivos, metas e às políticas a seguir, nomeadamente no âmbito da 

educação e formação, tornando-se num “domínio-chave prioritário da Estratégia de Lisboa” 

(Comunicações do Conselho,2002:4)17. Anteriormente, a nível Europeu e pelos estados-

membros, já se tinham desenvolvido iniciativas neste âmbito, e “alcançados resultados 

significativos” (Comunicações do Conselho,2002:4), com especial destaque para, os 

programas da prendizagem ao longo da vida, a formação profissional, o ensino profissional 

                                                           
16 Recuperado em 2012, janeiro 5, no sítio 
http://www.umic.pt/images/stories/.../Concl_Presid_C_Europeu_Lisboa.pdf 
17 Recuperado em 2012, janeiro 5, no sítio http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/AF1FD821-0DF0-4AE8.../1.pdf 
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e o ensino superior, a avaliação e garantia da qualidade, o sistema e-learning, a mobilidade 

de professores e alunos e a cooperação internacional. 

Para consolidar a Estratégia de Lisboa, com resultados mais concretos, tornou-se 

imperativo que os sistemas de educação e formação tivessem que mudar face aos desafios 

causados pela globalização e pela sociedade do conhecimento. Reconhecendo-se, deste 

modo, o seu importante papel “no reforço da coesão social, na prevenção da discriminação, 

da exclusão, do racismo e da xenofobia” (Comunicações do Conselho,2002:4). Definiram-se 

13 objetivos estratégicos (Comunicações do Conselho,2002:7). No que concerne, ao 

objetivo estratégico n.º 1-Melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de 

formação na UE, traçaram-se os seguintes objetivos: 1.1-Melhorar a educação e a formação 

dos professores e dos formadores por se considerar que estes atores são mediadores 

fundamentais em quaisquer estratégias, pelo que devem possuir as competências 

necessárias e serem qualificados de forma a motivá-los para o ensino; 1.2-Desenvolver as 

competências necessárias à sociedade do conhecimento e, 1.3-Assegurar que todos 

possam ter acesso às tecnologias da informação e da comunicação (TIC), com o 

apetrechamento das escolas de equipamento e software educativo e acesso à banda larga 

adequada para uma educação de qualidade (Comunicações do Conselho,2002:7-8). 

Em 2005, a Estratégia de Lisboa é relançada em Bruxelas. Reuniram-se os chefes 

de Estado e de Governo e cada estado-membro comprometeu-se elaborar um Plano 

Nacional de Reforma. 

Quais foram, então, as prioridades políticas de Portugal, em matéria de educação 

para o Plano Nacional de Reformas? 

 

 

1.1-Políticas Educativas Recentes em Portugal: Plano Tecnológico da 
Educação 

 

 

 

 

 

“O XVII Governo Constitucional assume um compromisso: O 
da modernização tecnológica das escolas”. 

RCM n.º 137/2007,2007:6564 
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A imagem de um Portugal Novo foi mote idealizado no conjunto de reformas que 

compõem o Programa Nacional da Ação para o Crescimento e Emprego 2005/200818 

(PNACE). O programa expõe 125 medidas de “ação transformadora e reformista” (Gabinete 

Nacional da Estratégia de Lisboa,2005:8). No domínio sete, do referido plano, Qualificação, 

Emprego e Coesão Social, são apresentadas 10 medidas, para a área da educação, 

julgadas de estratégicas pelo XVII Governo Constitucional, com o intuito de “reforçar a 

educação e qualificação das competências dos portugueses” (Gabinete Nacional da 

Estratégia de Lisboa,2005:36-37). A Figura 9 mostra o enquadramento do plano tecnológico, 

no PNACE. 

 

Legenda 

 

 

PNACE- Plano Nacional 
de Ação para o 
Crescimento e o 
Emprego 2005/2008. 
 
PEC- Programa de 
Estabilidade e Emprego. 
 
PT- Plano Tecnológico. 
 
PNE- Plano Nacional de 
Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Enquadramento do Plano Tecnológico no Programa Nacional de Ação para o Crescimento e 
Emprego. 

Fonte: Documento de apresentação e execução do Plano Tecnológico, março de 200519. 

 

O programa propôs 10 medidas que se sistematizam: (1) Racionalizar e alargar a 

Rede do pré-escolar; (2) Programa de generalização do ensino do inglês no ensino básico; 

(3) Programa de acompanhamento dos professores de matemática; (4) Programa de ensino 

experimental das ciências; (5) Plano Nacional de Leitura da língua portuguesa; (6) Programa 

                                                           
18 Recuperado em 2012, janeiro 5, no sítio 
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Uni%C3%A3o+Europeia/Estrat%C3%A9gia+Europa+2020/
Estrategia+Lisboa.htm 
19 Recuperado em 2012, janeiro 5, no sítio http://www.qren.pt/item3.php?lang=0&id_channel=34&id_page=305 
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de avaliação das escolas básicas e secundárias; (7) Iniciativa Novas Oportunidades. O 12º 

ano como referencial mínimo de formação para todos os jovens; (8) Concretizar o Processo 

de Bolonha e de reforma do ensino superior; (9) Reforço do sistema de educação e de 

formação no quadro da aprendizagem ao longo da vida (ALV); (10) Promover a formação e 

certificação de competências em TIC (Gabinete Nacional da Estratégia de Lisboa,2005:35-

36). 

Veja-se, então, como se processou a tradução normativa da medida 10, promover a 

formação e certificação de competências TIC, em políticas concretas de ação tendo em vista 

a formação de docente em TIC. 

A RCM n.º 137/200720 foi o marco político socialista, de um conjunto de medidas 

políticas para a educação com o desígnio de “Valorizar e modernizar as escolas, criar 

condições físicas que favoreçam o sucesso escolar dos alunos e consolidar o papel das 

tecnologias da informação e da comunicação enquanto ferramenta básica para ensinar e 

aprender nesta nova era” (RCM n.º 137/2007:6563). A política foi operacionalizada através 

de planos, programas e projetos. Adicionalmente, e no que respeita à formação de 

professores, publicaram-se diplomas normativos, as Portarias, n.º 731/2009, de 7 de julho e 

n.º 224/2010, de 20 de abril, tendo em vista a aprovação de orientações com regulação de 

procedimentos.  

A RCM n.º 137/2007, aprova e anexa o PTE21, com vista “à plena integração dos 

cidadãos europeus na sociedade do conhecimento” e incube a ministra da educação, Maria 

de Lourdes Rodrigues, de estabelecer por despacho, os mecanismos necessários que 

possibilitem a concretização dos projetos do PTE (RCM n.º 137/2007:6563). 

Que projetos constituem o PTE e qual é o desenho formativo do projeto concebido 

para a formação de professores em competências TIC? 

O PTE resultou de um estudo efetuado por uma equipa de investigadores das 

Universidades de Lisboa, Évora e Minho (Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação,2008:200). Foi tornado público na sessão solene de 23/07/2007, presidida pelo 

Primeiro-Ministro do XVII Governo Constitucional, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa e 

decorreu no Centro Cultural de Belém. Veja-se a Figura 10 com o enquadramento da 

política nacional do PTE no quadro da política comunitária. 

 
                                                           
20 Recuperado em 2012, 15 de janeiro, no sítio 
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes200801/RCM_137_2007.pdf 
21 Plano Tecnológico da Educação (anexo 1, da RCM n.º 137/2007, de 18 de setembro, páginas 6564-6577). 
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Figura 10: Objetivos europeus e nacionais para a modernização da educação. 

Fonte: RCM n.º 137/2007, Anexo 1-PTE, página 6564. 

 

O PTE encontra-se estruturado em torno de quatro eixos chave de atuação 

“Tecnologia, Conteúdos, Formação e, Investimento e Financiamento” (RCM nº 

137/2007:6567). O último eixo, investimento e financiamento, é transversal aos restantes 

três. Apresenta-se, na Figura 11, os nove projetos concebidos para os três eixos principais. 

No que concerne ao eixo da formação docente, necessidade dos docentes 

adquirirem competências TIC e qualificações reconhecidas neste âmbito, o diploma alude 

que se tem que “reequacionar o atual modelo de formação de docentes, à luz do que se 

observa nos países de referência, estabelecendo metas e mecanismos de certificação, e 

desenhando programas de formação modulares, contínuos e progressivos” (RCM n.º 

137,2007:6566). 

 

Estratégia de Lisboa 
Implicações para a Educação Objetivos do Ministério da Educação 

Europa com a economia baseada no 
conhecimento mais dinâmica e 

competitiva do mundo 

Garantir o apetrechamento informático das 
escolas 
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dos sistemas de educação e 

formação 

Desenvolver as competências para a 
Sociedade do Conhecimento 

Assegurar o acesso universal de TIC 

Tornar a aprendizagem mais atrativa 

Apoiar o desenvolvimento de conteúdos 

Reforçar as ligações com o mundo 
do trabalho 

Apostar na formação de professores em TIC 

Promover a generalização de portfólios de 
atividades em suporte digital 

Fomentar o desenvolvimento e uso de TIC por 
cidadãos com necessidades especiais 

Reforçar a divulgação de boas práticas e do 
sistema de monitorização de programas 

Promover open source, reforçar a privacidade e 
segurança e a fiabilidade dos sistemas TIC 
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Figura 11: Distribuição dos projetos do PTE nos três eixos de atuação principais. 

Fonte: RCM n.º 137/2007, Anexo 1-PTE, página 6565. 

 

Como foi equacionado o novo modelo de formação docente? Que projetos foram 

concebidos para a formação e que agentes da comunidade estavam implicados? Quais as 

áreas de intervenção consideradas carenciadas? 

As medidas a implementar na formação docente tiveram como objetivo eliminar os 

fatores considerados de inibidores à modernização tecnológica. Estes poderiam constituir 

barreiras a todo o esforço nacional de equipar as escolas (eixo das tecnologias) e em 

adquirirem conteúdos e aplicações tecnológicas fundamentais para a renovação das 

práticas pedagógicas em TIC. Pretendeu-se, ainda, estimular práticas pedagógicas de perfil 

mais interativo e construtivista (eixo dos conteúdos). Os fatores inibidores apresentados 

foram, (a) a pouca utilização de TIC pelos docentes na prática pedagógica, (b) a formação 

dos docentes pouco orientados para a utilização de TIC nos processos de ensino e 

aprendizagem e, (c) a ausência de mecanismos, para docentes, de certificação e 

valorização profissional de competências TIC (RCM n.º 137,2007:6574). 
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No eixo de atuação da formação, foram previstas e diferenciadas áreas de 

intervenção, consoante os destinatários, docentes, não docentes e alunos, como se pode 

constatar na Figura 12.  

 

  

  

 
•Formação de docentes e não docentes 

•Certificação de competências de docentes e alunos  

•Utilização de TIC nos processos de ensino e aprendizagem 

  
•Formação e certificação de competências TIC - Formação Pro 

       →Reestruturação do modelo de formação de docentes em TIC 

       →Instituição de mecanismos de certificação de competências TIC 

 

•Avaliação Eletrónica 

       →Utilização de meios informáticos na avaliação escolar 

 
•Integração de TIC nos métodos de ensino e aprendizagem 

•Literacia em aplicações Open Source 

Figura 12: Projetos a implementar no eixo de atuação – Formação. 

Fonte: RCM n.º 137/2007, Anexo 1-PTE, página 6574. 

 

Da leitura da Figura 12 identificam-se como projetos a implementar na área da 

formação, para docentes, a Formação-Pro, com a reestruturação do modelo de formação 

docente e a instituição de mecanismos de certificação de competências TIC e, a integração 

de TIC nos métodos de ensino e aprendizagem. 

O projeto Formação-Pro foi concebido para docentes e pessoal não docente, com o 

intuito de, contribuir para a melhoria do sistema de formação dos agentes da comunidade 

educativa dotando-os de competências acrescidas em TIC e, em simultâneo, valorizá-los 

profissionalmente através da certificação. Veja-se a Figura 13. 
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O diploma previa, para janeiro de 2008, o lançamento da formação e certificação de 

competências TIC-Formação Pro, com cursos de formação modulares em TIC, para docente 

e não docentes, “incorporando uma forte vertente de utilização de TIC, em aula e na gestão 

administrativa das escolas” (RCM n.º 137/2007:6575). O diploma determina o cumprimento 

de metas para os docentes, de 40% dos docentes certificados em 2009 e, 90% dos 

docentes certificados em 2010. A Figura 13 sistematiza o modelo do “desenho formativo” 

concebido para a Formação Pro. 

 

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 13: Formação Pro. 

Fonte: RCM n.º 137/2007, Anexo 1-PTE, página 6575. 

 

Para a implementação e concretização do PTE, foi concebido o modelo de gestão e 

coordenação do plano, que se apresenta na Figura 14. 

Coube ao Núcleo de Implementação do Plano de Ação para a Modernização 

Tecnológica, do Ministério da Educação, (a) assegurar a implementação das ações, (b) 

mobilizar os agentes necessários ao cumprimento dos objetivos acordados e (c) o controlo 

operacional do investimento e da despesa associados às iniciativas. 

 

 

Destinatários 

Formação e Certificação de Competências TIC-Formação Pro 

•Criar programa de certificação modular e progressiva de competências TIC 
•Programa de formação em TIC de docentes e não docentes com vista à 
certificação de competências 

Conceito 

•Generalizar a formação e a certificação de competências TIC 
•Promover a utilização de TIC no ensino e na gestão 

Objetivos 

•Docentes e pessoal não docente das escolas com 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e com ensino secundário 

Operacionalização 
•Lançamento do novo programa de formação e certificação em janeiro de 
2008 
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Figura 14: Modelo de gestão e coordenação do Plano Tecnológico da Educação. 

Fonte: RCM n.º 137/2007, Anexo 1-PTE, página 6577. 

 

Definido o quadro legal/normativo do PTE e da formação docente do PTE, descreve-

se, na subsecção 1.2, o mecanismo criado, tendo em vista a certificação docente em 

competências TIC com a formulação de desenhos formativos e formações passíveis de 

certificação.   
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• Assegurar a implementação das ações 

• Mobilização dos agentes necessários ao cumprimento 
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associados às iniciativas 
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1.2-Medida de Formação de Professores no Quadro do Programa do XVII 
Governo Constitucional: Quadros Interativos Multimédia 

 

 

A Portaria n.º 731/200922, de 7 de julho, cria as condições normativas para a 

execução do Sistema de Formação e Certificação de Competências TIC para docentes 

previstos, no Anexo 1- Plano Tecnológico da Educação, aprovado pela RCM n.º 137/2007. 

O n.º 1 do artigo 3.º do capítulo II, da referida portaria, define três níveis de 

formação/certificação, para docentes, designadamente, Nível 1- Formação em 

Competências Digitais, Nível 2- Formação em Competências Pedagógicas e Profissionais 

com TIC e, Nível 3- Formação em Competências Avançadas em TIC na educação. O 

acesso aos cursos e níveis atrás referidos não está sujeito a precedências, conforme 

consta, no n.º 2 do artigo 2.º do capítulo II, do referido documento.  

O Anexo I da Portaria n.º 731/2009 contempla diversos cursos de formação contínua 

em competências digitais para docentes, desenhados na modalidade de cursos de formação 

de duração de 15 horas e denominados de cursos de formação contínua em competências 

digitais (Nível 1) e cursos de formação contínua de competências pedagógicas e 

profissionais com TIC (Nível 2). Estão elencados no anexo, para o Nível 2, dois cursos 

obrigatórios, (a) ensino e aprendizagem com TIC nas diferentes áreas do currículo e, (b) 

avaliação das aprendizagens com TIC e, adicionalmente, oito cursos opcionais, (a) quadros 

interativos multimédia nas diferentes áreas do currículo, (b) plataformas de gestão de 

aprendizagem, (c) biblioteca escolar, literacia e currículo, (d) necessidades educativas 

especiais e TIC, (e) recursos educativos digitais-criação e avaliação, (f) portfólios educativos 

digitais, (g) liderança e modernização tecnológica das escolas e, por último, (h) coordenação 

de projetos em TIC. 

A formação em competências digitais (Nível 1) determina a realização de um curso 

de formação, Curso A, B ou C, elencados no Anexo 1 da portaria supracitada (Artigo 4.º). 

A formação em competências pedagógicas e profissionais com TIC (Nível 2) 

determina, no n.º 1 do artigo 5.º, a realização de quatro cursos, dois obrigatórios e dois 

opcionais. 

                                                           
22 Recuperado em 2012, janeiro 15, nos sítios http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes4/P_731_2009.pdf e 
http:/dre.pt/pdf2sdip/2010/01/012000000/0254502545.pdf 
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A formação de Nível 3, formação em competências avançadas em TIC na educação, 

é para ser gerida por instituições do ensino superior e integra programas de mestrado e 

doutoramento, conforme determina do artigo 6.º. 

A Portaria n.º 224/2010, de 20 de abril, adita a educação especial no elenco das 

opções dos cursos obrigatórios de formação contínua, de Nível 2, em ensino e 

aprendizagem em TIC. 

Entre o período de tempo que mediou a publicação da Portaria n.º 731/2009, e o 

início da formação de professores, diferentes setores e níveis organizativos do ME e 

múltiplas agências implementadoras, estiveram envolvidos na implementação da política 

formativa de professores, mobilizando meios, recursos humanos e investimentos. 

A formação docente, com implementação nacional, iniciou-se em junho/julho de 2010 

e, por decisão ministerial, concretizou-se para quatro cursos de Nível 2 destinados a 

públicos-alvo diferentes; (a) ensino e aprendizagem com TIC na educação pré-escolar e no 

primeiro ciclo (curso obrigatório- para educadores do pré-escolar e professores do primeiro 

ciclo); (b) ensino e aprendizagem com TIC na educação especial (curso obrigatório- para 

professores de educação especial); (c) bibliotecas escolares, literacias e currículo (curso 

opcional- para professores bibliotecários); e, (c) quadros interativos multimédia para as 

diferentes áreas do currículo (curso opcional- para professores do segundo e terceiro ciclos 

do ensino básico e professores do secundário). 

A formação, QIM para as diferentes áreas do currículo, foi a medida formativa que 

mobilizou, em 2010, um maior número de formadores, de turmas e de docentes e, que 

implicou a utilização de um recurso multimédia novo, e o domínio de um software específico, 

ActivInspire, para a utilização dos referidos quadros. A implementação da medida formativa 

QIM, no CFAE AlmadaForma, é o objeto de estudo desta tese. 

Seguidamente, na subsecção 1.3, analisam-se o desenho da estrutura de 

implementação e a programação da formação docente em competências TIC do documento 

Plano Nacional de Formação de Competências TIC, concebido pelo Ministério da Educação 

e cuja implementação foi liderada pela ministra da educação Maria de Lourdes Rodrigues. 
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1.3-Plano Nacional de Formação de Competências TIC: Estrutura de 
Implementação e Programação 

 

 

 

 

 

 

O Plano Nacional de Formação de Competências TIC23 (PNFCT) expõe a 

organização e operacionalização do Programa Nacional de Formação de Competências 

TIC, no setor do Sistema de Formação e Certificação de Competências TIC do PTE, 

regulamentado pela Portaria n.º 731/2009, de 7 de julho. 

O programa de formação foi concebido para um período de formação docente de 

quatro anos, compreendido entre 2010 e 2013 conforme consta na calendarização geral que 

se apresenta, na Figura 15. 

 

1.º Ano - 2010 2.º Ano - 2011 3.º Ano - 2012 4.º Ano - 2013 

30% dos docentes (A): 

1 Ação 

Docentes (A): 

1 Ação 

Docentes (A): 

1 Ação 

Docentes (A): 

1 Ação 

 30% (+) docentes (B): 

2 Ações 

Docentes (B): 

1 Ação 

Docentes (B): 

1 Ação 

  30% (+) docentes (C): 

2 Ações 

Docentes (C): 

2 Ações 

Figura 15: Calendarização geral. 

Fonte: PNFCT,2010:19. 

                                                           
23 Recuperado em 2012, janeiro 5, do sítio http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=12 

“É provavelmente na fase de implementação que converge a 
maior multiplicidade de atores, agentes e fluxos informativos, 
nem sempre em sintonia ou com sentido convergente” 

Cardim,2006:47 
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Ao fim de quatro anos de implementação, a formação cobriria 90%24 de docentes, do 

universo dos docentes existentes, para as ações de Nível 2 “consideradas prioritárias no 

âmbito das metas do PTE” (PNFCT,2010:10). Para a obtenção de certificação de Nível 2, 

certificação em competências pedagógicas em TIC, os docentes teriam que frequentar 

quatro ações no referido período (duas obrigatórias e duas opcionais) conforme o 

regulamentado pela Portaria n.º 731/2007. 

A formação de Nível 1, não foi considerada prioritária mas, “residual”, porque os 

docentes poderiam obter certificação de Nível 1, “por via de vários mecanismos”, como pelo 

“reconhecimento do percurso formativo (frequência com aproveitamento de acções de 

formação contínua no domínio das TIC correspondentes a um total mínimo de 50 horas, 

entre 1/01/2000 e 31/08/2009)” (PNFCT,2010:4). 

A estrutura criada para a implementação da formação docente PTE, onde a medida 

formativa QIM se inclui, está assente em três níveis (Nível, 1, 2 e 3). Os Níveis 1 e 2 são 

constituídos por entidades organizadoras e coordenadoras do programa e, o Nível 3, pelos 

Centros de Formação de Associações de Escolas (CFAE), entidades cuja responsabilidade 

consiste em operacionalizar a formação de professores. A Figura 16 sistematiza a 

organização e a distribuição de responsabilidades na implementação. 

 

Nível Entidade Responsabilidade 

Nível 1 

•GEPE25 
•DGIDC26 
•DGRHE27 
•DRE28 

→Coordenação geral do PTE. 
→Coordenação e organização da formação de formadores. 
→Coordenação e organização da formação de professores. 
→Acompanhamento regional. 

Nível 2 
•Redes regionais 
(DRE) de CFAE 

→Coordenação da organização regional da formação de 
professores/distribuição de turmas/afetação de 
formadores/calendarização. 

Nível 3 •CFAE29 →Operacionalização da formação de professores. 

Figura 16: Distribuição de responsabilidades na implementação da formação por entidade. 

Fonte: Adaptado do Plano Nacional de Formação de Competências TIC,2010:6. 

                                                           
24 10% dos docentes restantes poderiam requerer certificação de competências pedagógicas e profissionais 
adquiridas em TIC, para o Nível 2, através da avaliação positiva de portfólio digital. 
25 Gabinete de Estudos e Planeamento em Educação (GEPE). 
26 Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC). 
27 Direção Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE). 
28 Direção Regional de Educação (DRE). 
29 Centros de Formação de Associações de Escolas (CFAE). 
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O Nível 2 é constituído por Redes Regionais de CFAE que dependem diretamente da 

DRE que coordena a região à qual pertencem as respetivas redes. No continente, o 

Ministério da Educação, tem cinco direções regionais, a saber: a Direção Regional de 

Educação do Norte (DREN), a Direção Regional de Educação do Centro (DREC), a Direção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), a Direção Regional de 

Educação do Alentejo (DREALT) e a Direção Regional de Educação do Algarve (DREALG).  

A Figura 17 mostra a rede de relações entre as diferentes entidades com 

responsabilidade no processo de implementação do PTE. 

 

Formação de 
formadores 

 Coordenação 
geral 
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Figura 17: Centro de formação AlmadaForma integrado na estrutura da rede de formação DRELVT. 

Fonte: Adaptado do Plano Nacional de Formação de Competências TIC,2010:7. 

DGIDG GEPE DGRHE DRE 

CFAE 

DREN 

CFAE 

DREC 

CFAE 

DRELVT 

CFAE 

DREALT 

CFAE 

DREALG 

CFAE 

AlmadaForma 

Escola Escola Escola 



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

56 

Relativamente à área da Grande Lisboa, o acompanhamento regional do PNFCT 

pela DRELVT, integrou cinco redes de associações de centros de formação, a Elo, a Malha 

Atlântica, a Lezíria e Médio Tejo, o Oeste em Rede e, Entre o Tejo e o Sado. 

O centro de formação AlmadaForma, situado no concelho de Almada, caso da 

investigação em curso sobre a implementação da medida política QIM, integra, 

conjuntamente com quatro centros, a Rede de Centros de Formação de Escolas da 

Península de Setúbal, denominada de Entre o Tejo e o Sado30. A Rede de Centros entre o 

Tejo e o Sado é uma organização informal com mais de dez anos de existência31 constituída 

pelos centros CFAE Montijo/Alcochete, CFAE Barreiro/Moita, CFAE Ordem de Santiago, 

CFAE AlmadaForma e CFAE Seixal.  

A Rede de Centros entre o Tejo e o Sado, bem como, as restantes a nível nacional, 

tiveram a responsabilidade de cooperaram, organizando a formação de professores, a fim 

de poderem (PNFCT,2010:8): 

1. Garantir a rentabilização de recursos, no que concerne à afetação dos 

formadores necessários, sempre numa lógica de “constituição de bolsas 

regionais de formadores” destinada a “criar redes de partilha entre os 

formadores de uma mesma área formativa”. 

2. Distribuir as turmas de forma a ”garantir a cobertura de formação previstas . . 

. e no quadro e capacidades de volume de formação afeto a cada CFAE”. 

3. Calendarizar a formação. 

A Figura 18 ilustra a calendarização do Programa Nacional de Competências TIC 

para 2010. 

A apresentação do Plano Nacional de Formação em Competências TIC, na data de 

26/04/2010 (data oficial), aos diretores de centro, marcou o início da implementação do 

referido plano32. A fase seguinte traduziu-se na organização e preparação, da formação, 

pelos centros e redes de centros, em articulação com as diferentes entidades, do Ministério 

da Educação, com responsabilidade para o efeito, DGRHE, DGIDC e DRE.  

 

                                                           
30 Consultado em 2012, março 11, no sítio http://sites.google.com/site/redetejosado/course-feedback 
31 Fonte supracitada. 
32

 Consultado em 2011, dezembro 21, no sítio http://www.pte.gov.pt/pte/PT/OPTE/CronologiaPTE/index.htm 
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Figura 18: Calendário do Programa Nacional de Competências TIC 2010. 

Fonte: PNFCT,2010:19. 

 

O documento PNFCT que foi apresentado aos diretores de centro, incluía o volume 

de formação e a distribuição da mesma por DRE e por CFAE. Foram atribuídas 2933 turmas 

de formação, para 2010, ao Centro de Formação AlmadaForma, (PNFCT,2010:13). Este 

número de turmas abrangeu 30% dos 90% dos docentes das escolas associadas. 

A formação docente, para 2010, contemplou quatro cursos de Nível 2, (a) o curso 

obrigatório, ensino e aprendizagem com TIC na educação pré-escolar e no primeiro ciclo 

(para educadores do pré-escolar, professores do primeiro ciclo), (b) o curso obrigatório, 

ensino e aprendizagem com TIC na educação especial (para professores das necessidades 

educativas especiais), (c) o curso opcional, bibliotecas escolares, literacias e currículo, para 

os professores bibliotecários e, (d) o curso opcional, quadros interativos multimédia nas 

diferentes áreas do currículo (para os professores do segundo e terceiro ciclos do ensino 

básico e professores do secundário). O documento, Nota Técnica, contem as orientações 

para “a candidatura a apoio do orçamento do estado”. Veja-se o Anexo C1 do Volume II, na 

página A137. No ponto sete do referido documento (prioridades e áreas de formação a 

financiar) encontram-se elencados os cursos supracitados, como cursos elegidos e sujeitos 

a objeto de financiamento no âmbito do PTE.  

                                                           
33

 Este número de turmas foi posteriormente retificado e alterado para 36 (Atente-se ao e-mail n.º 81, na página 
A25, do Volume II). O centro concretizou, em 2010, formação docente para 37 turmas, das quais 36 foram 
financiadas pelo Orçamento do Estado e uma financiada pelo centro, de acordo com o testemunho da diretora do 
centro na entrevista. 
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A medida de formação QIM, bem como os restantes cursos de formação foram 

implementados no continente, num universo de 91 centros de formação de associações de 

escolas. 

Os cursos de formação foram acreditados pelo Conselho Científico Pedagógico da 

Formação Contínua (CCFCP) após solicitação da DGRHE (PNFCT,2010:8) sendo, por isso, 

propriedade do Ministério da Educação. 

A acreditação dos cursos de formação QIM para as diferentes áreas do currículo, 

seguiu o modelo AN2-A, o que se exemplifica para as Ciências Experimentais, no Anexo A1 

do Volume II, na página A116. 

*** 

A formação de professores iniciou-se em 2010 e não teve continuidade nos anos 

seguintes, em consequência da crise económica que assolou o país. 

Nesta fase do desenvolvimento teórico da política de educação, entendeu-se que 

seria esclarecedor para o leitor, apresentar a cronologia do PTE34 com indicação de alguns 

acontecimentos de referência que decorrem durante a implementação do mesmo, tendo em 

vista a formação de docentes em QIM. 

• 23/07/2007- Apresentação pública do PTE. 

• 13/09/2007- Publicada em Diário da República a autorização, pelo Conselho de 

Ministros, da abertura de concurso público internacional com vista à aquisição de 

quadros interativos. 

• 21/08/2008- Publicada em Diário da República a autorização, pelo Conselho de 

Ministros, da abertura de concurso público internacional com vista à aquisição dos 

serviços necessários ao desenvolvimento e operação do centro de apoio TIC às 

escolas35. 

• 25/11/2008- Apresentação do estudo de implementação do programa competências 

TIC aos CFAE. 

• 07/07/2009- Programa de Certificação em Competências TIC regulamentado por 

Portaria n.º 731/2009 de 7 de julho. 

• 19/02/2010- Conclusão da instalação dos 5.613 quadros interativos com 

videoprojector integrado do projeto Kit Tecnológico. 

                                                           
34 Consultado em 2011, dezembro 21, nos sítios, http://www.pte.gov.pt/pte/PT/OPTE/CronologiaPTE/index.htm e 
http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projectos/Projecto/index.htm?proj=47 
35 Conhecido por CATE. 



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

59 

• 19/02/2010- Início da certificação em competências digitais de Nível 1. 

• 26/04/2010- Início do Plano Nacional de Formação de Competências TIC. 

• 31/03/2011- Conclusão do primeiro ano do Plano Nacional de Formação que incluiu 

30% dos docentes da educação pré-escolar, e dos ensinos básico e secundário. 

Este processo inovador foi liderado pela ministra da educação do XVII Governo 

Constitucional. Enquanto responsável pela implementação dos diferentes projetos PTE, a 

ministra comenta que a política exige fazer “escolhas e decisões sobre prioridades.” 

(Rodrigues,2010:17). A definição e tomada de decisão de medidas de política “é apenas um 

dos patamares do processo de intervenção política” (Rodrigues,2010:15) e, salienta que, 

esta se desenvolve em vários patamares: 

 . . . que vão da tomada de decisão pelo Governo ou a Assembleia da 

República, passando pelos serviços da administração central, regional e local, 

pelas escolas enquanto entidades orgânicas, pelas salas de aula e por outros 

espaços escolares, como por exemplo as bibliotecas. . . . Em todos os 

patamares e espaços de acção há portanto instituições e actores, ou agentes 

de execução das políticas públicas. Em função das regras e das missões que 

lhes são atribuídas, gozam todas de maior ou menor espaço e de poder de 

decisão, tendo sempre uma autonomia relativa, uma capacidade de 

apropriação e de interpretação, bem como recursos, com base nos quais 

fazem escolhas, determinando desta forma também o sucesso das políticas 

públicas. A distância que vai do patamar de decisão à sua concretização tanto 

pode permitir uma apropriação positiva como negativa . . . verificando-se 

variações muito significativas nos resultados. (p.16) 

Assim sendo, e nesta ótica, a concretização das políticas públicas podem traduzir-se 

em variações significativas de resultados, porque, a fase de implementação envolve, (a) 

diversos atores de organizações e níveis organizativos diferentes, (b) relações entre atores 

frequentemente conflituosas e, (c) motivações e interesses dos atores que podem desviar o 

rumo da política. 

Os 91 centros de formação, existentes no continente, tiverem dinâmicas próprias no 

processo de implementação, o que, porventura, conduziu a resultados diferentes. O projeto 

de investigação em curso, não pretende a comparação de resultados entre organizações 

nem que os mesmos sejam suscetíveis de generalizações. Pelo contrário, deseja-se 

proceder a um estudo singular, centrado no CFAE AlmadaForma, em Almada, de natureza 

interpretativa tendendo para compreensão processo de implementação da medida formativa 
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QIM. Identificar e descrever o itinerário desenvolvido pelos atores envolvidos neste 

processo, através dos discursos, das dinâmicas e das estratégias criadas pela organização 

durante o mesmo, serão aspetos de pesquisa e objeto de análise metodológica de recolha 

de dados que se desenvolvem no próximo capítulo. 
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IV. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 O presente capítulo centra-se nos aspetos metodológicos da investigação, 

designadamente, no que concerne às opções metodológicas de fundo como, o paradigma 

investigativo, a estratégia metodológica adaptada e, a metodologia da recolha e análise de 

dados. Duas secções compõem o capítulo. Na secção 1, natureza epistemológica do estudo 

e o método, apresentam-se nas subsecções 1.1, o estudo de caso enquanto estratégia de 

investigação e 1.2, o modelo de análise com as questões de investigação. Na secção 2, 

metodologia de recolha e análise da informação expõem-se, na subsecção 2.1, o centro de 

formação AlmadaForma, enquanto contexto organizacional de implementação da medida 

formativa QIM e, na subsecção 2.2, as técnicas e procedimentos de recolha e análise da 

informação, que incluem a análise documental, a análise de conteúdo, dos e-mails trocados 

pelo centro, dos inquéritos por questionário aplicados pelo ME e da entrevista, de grupo 

focado (focus group) aos responsáveis do centro pela implementação da medida política. 

 

 

1. Natureza Epistemológica do Estudo e o Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradigma 
 
“Conjunto articulado de postulados, de valores conhecidos, de 
teorias comuns e de regras que são aceites por todos os 
elementos de uma comunidade científica num dado momento 
histórico” 

Coutinho,2011:9 
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Pretende-se, com a presente pesquisa, descrever como foi processo de 

implementação da medida formativa QIM, para professores, num centro de formação 

singular. A intencionalidade do projeto empreende, num domínio alargado que envolve o 

conhecimento e compreensão (a) das relações com o exterior, tutela, rede e centros 

parceiros (b) das ações e dinâmicas desenvolvidos pelos participantes, no centro de 

formação, para acomodar a política durante o referido processo e, (c) dos significados dos 

participantes face aos acontecimentos, tendo em vista, conhecer, em profundidade, o 

fenómeno e a complexidade do mesmo, neste contexto particular.  

Considera-se, do ponto de vista epistemológico, o paradigma qualitativo ou 

interpretativo, o mais adequado ao objeto em estudo, aos objetivos e às questões que se 

pretendem investigar. 

A investigação qualitativa possui cinco características, que se apresentam como 

sendo, (a) descritiva, (b) relevado mais o processo de investigação do que os resultados e 

os produtos, (c) direta a fonte dos dados e o ambiente natural, (d) analisados os dados de 

forma indutiva e, (e) o, “significado” muito importante, ou seja, as perspetivas dos 

participantes (Bogdam & Biklen,1994; Carmo & Ferreira,1998). 

Face ao exposto, caracteriza-se a metodologia seguida no presente trabalho como 

qualitativa, compreensiva e de caso. 

 

 

 1.1-Estudo de Caso 
 

 

Repescando o que foi supracitado, o estudo empírico tem como objeto de estudo a 

implementação de uma medida da política formação de professores, quadros interativos 

multimédia no ensino e aprendizagem em TIC, no centro de formação de professores CFAE 

AlmadaForma. A medida foi implementada num universo de 91 centros de formação de 

associações de escolas a nível nacional. 

Esta investigação afigura-se como um estudo singular, de caso e holístico. A 

finalidade do estudo é “preservar e compreender o caso no seu todo e na sua unicidade” 

(Coutinho,2011:293). O fenómeno é contemporâneo, o percurso complexo e dinâmico e, 
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desenrolou-se em contexto real. O contexto é relevante para a pesquisa e fundamental para 

a interpretação dos dados (Coutinho,2011). 

A implementação da medida de formação QIM e o seu consumo pelos destinatários, 

circunscreve-se num quadro de acontecimentos complexos, atuais, sobre a qual o 

investigador não tem controlo, nem pode controlar. 

Segundo Yin (2001:32), um estudo de caso é “uma investigação empírica que 

investiga um fenómeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos” e com 

recurso a variadas fontes de dados. Baseia-se num raciocínio indutivo (Coutinho,2011) e 

contribui “de forma inigualável, para a compreensão que temos de fenómenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos” (Yin,2001:21) e, que, preserva “as caraterísticas 

holísticas e significativas dos eventos da vida real” (2001:21). 

Por outro lado, um estudo de caso, é também uma estratégia quando pretendemos 

responder a questões centrais do tipo “como” e/ou “por que” e, cuja abordagem conduzirá a 

um produto rico pela descrição do fenómeno em estudo (Carmo & Ferreira,1998). 

 Goetz e LeCompte (1984, citado em Ponte,1994:12) definem sete critérios de 

qualidade nos estudos de caso, como “(a) a adequação, (b) a clareza, (c) o carácter 

completo, (d) a credibilidade, (e) o significado, (f) a criatividade e (g) o carácter único” e oito 

componentes fundamentais do estudo como “(a) o problema e os objectivos do estudo, (b) a 

base teórica, (c) o modelo geral de investigação, (d) a selecção dos participantes, locais e 

circunstâncias, (e) a experiência e os papéis do investigador, (f) as estratégias de recolha de 

dados, (g) as técnicas de análise de dados e, (h) a apresentação, interpretação e aplicação 

das conclusões”. 

 

 

 1.2-Modelo de Análise e Questões de Investigação 
 

 

A construção do modelo de análise e a definição das questões de investigação, só 

foram possíveis, após a fase exploratória do tema em estudo. Esta fase teve como ponto de 

partida a leitura, análise e apropriação da legislação, de documentação técnica da política 
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relacionada com o PTE, bem como, de documentação interna do centro (relatórios, 

questionários aplicados e e-mails trocados), tendo em vista: 

1. Compreender o enquadramento da política formativa no quadro político 

comunitário; 

2. Conhecer dimensão da política formativa e a respetiva tradução 

normativa, como, a fundamentação, os eixos de atuação da política e 

projetos associados e, mais a jusante, o desenho de implementação 

previsto e a operacionalização das medidas nos diferentes projetos-chave; 

3. Conhecer as entidades envolvidas no processo, as interações, as 

dinâmicas e as implicações entre os atores e agências implementadoras. 

De imediato procedeu-se à pesquisa de literatura nos aspetos teóricos relacionados 

com a produção de políticas públicas e implementação que, orientaram e alicerçaram a 

formulação da questão de partida:  

Como foi implementada a medida PTE (QIM) na formação contínua de professores 

no Centro de Formação AlmadaForma, no período que decorreu entre 2009 e até à primeira 

fase de formação de 2010? 

As questões de investigação decorreram do problema de investigação e dos 

objetivos da investigação, expostos na introdução e relacionados com os contextos mais 

significativos do campo de ação do centro de formação, durante a fase de implementação 

da medida política. A fase de implementação culminou com o “consumo” da política pelos 

professores. 

Definem-se quatro questões de investigação que estão subjacentes ao modelo de 

análise representado na Figura 19 e que se apresentam de seguida. 

1. Como se processou a comunicação institucional? Que lógicas dominantes 

na comunicação puderam ser observadas entre a tutela e o centro em 

causa? 

2. Qual foi a trajetória da implementação da política de formação contínua de 

professores em QIM, no centro? 

3. Que estratégias organizacionais foram desenvolvidas pelo centro para 

acomodar as orientações políticas relativas à medida? 
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4.  Quais foram as perceções avaliativas e a satisfação dos formandos face 

à formação? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Modelo de análise da investigação. 

Fonte: Produção da autora.  
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2. Metodologia de Recolha e Análise da Informação 
 

 

 Nesta secção, procede-se, na subsecção 2.1, à caracterização do contexto onde a 

medida formativa QIM foi implementada, o centro de formação AlmadaForma e, na 

subsecção 2.2, às opções técnicas sobre procedimentos efetuados na recolha e na análise 

da informação. 

 

 

2.1-Contexto Organizacional: o Centro de Formação AlmadaForma 
 

 

 

 

 

 

 

O Centro de Formação e Associações de Escolas AlmadaForma, com registo de 

acreditação CCPFC/ENT-AC-1053/08, foi restruturado ao abrigo do Despacho n.º 

18039/2008, de 4 de julho. O n.º 6, do referido despacho, prescreve a extinção dos centros 

de formação de associações de escolas existentes até à data do mesmo, “devendo ter lugar 

a iniciativa e consequente elaboração da acta . . . tendente à criação de novos centros de 

formação, e a respectiva decisão de homologação ser proferida até 31 de agosto de 2008”. 

Face ao exposto, foram extintos os antigos centros de formação do concelho de 

Almada, o Centro de Formação de Almada Ocidental-Proformar, sedeado na Escola 

Secundária Monte da Caparica, desde 2004 e, o Centro de Formação Almada-Tejo sedeado 

na Escola Secundária Cacilhas-Tejo, dando origem ao atual Centro de Formação 

AlmadaForma. 

“O Centro esteve numa das suas melhores prestações, 
porque conseguiu uma equipa . . . que não se poupou a 
esforços. Sentimo-nos muito bem na conclusão.” 

Diretora do Centro, focus group, 2011  
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O centro é dirigido pela diretora Maria Adelaide Paredes da Silva, que foi eleita em 

reunião da comissão pedagógica, por decisão, dos diretores de escolas e agrupamentos de 

escolas associados, do referido centro. 

O Centro de Formação de Associação de Escolas de Almada Ocidental-Proformar 

era, segundo Silva (2008:222) “uma entidade oficial criada pelo Ministério da Educação, em 

27/01/1993, com registo de acreditação CCPFC-ENT-AE-0096/95, do Conselho Científico 

Pedagógico da Formação Contínua para a formação contínua de educadores, professores 

e, numa segunda fase, para pessoal não docente”, estava também acreditado pelo 

INOFOR36, pelo IQF37 e pelo ACIDI38 como “Centro de Boas Práticas, Acolhimento e 

Integração dos Imigrantes em Portugal” (Silva,2008:222). O centro, em 2008, era 

responsável pela formação de cerca de 2800 professores e educadores e, de 900 de 

pessoal não docente (Silva, 2008). 

O Centro Proformar foi, por conseguinte, o “embrião”, no espaço e na liderança do 

atual Centro AlmadaForma. 

O recente CFAE AlmadaForma situa-se, na Escola Secundária Monte da Caparica, 

no 1.º andar do Pavilhão B e localiza-se na Vila do Monte da Caparica, sede da freguesia da 

Caparica, concelho de Almada. 

Até agosto de 2010, o CFAE AlmadaForma tinha 20 estabelecimentos de ensino 

associados, a saber: Escola Secundária com 3.º ciclo (ES) Romeu Correia, ES Daniel 

Sampaio, ES Francisco Simões, ES Fernão Mendes Pinto, ES Cacilhas-Tejo, ES Monte de 

Caparica, ES António Gedeão, ES Emídio Navarro, Agrupamento de Escolas (AE) Monte de 

Caparica, AE Elias Garcia, AE Comandante Conceição e Silva, AE Charneca da Caparica, 

AE Vale Rosal, AE D. António da Costa, AE Costa da Caparica, AE Miradouro de Alfazina, 

AE da Trafaria, AE da Alembrança, AE Ruy Luís Gomes e o AE Anselmo de Andrade.  

No final de agosto de 2010 constituiu-se o Agrupamento Romeu Correia, que adveio 

da junção do AE da Alembrança e da ES Romeu Correia, reduzindo para 19, o número de 

estabelecimentos de ensino associados ao centro de formação. Contudo, o número de 

docentes adstritos ao centro manteve-se. 

 

                                                           
36 Instituto para a Inovação na Formação. 
37 Instituto para a Qualidade na Formação. 
38 Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. 
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O levantamento de educadores e professores, feito pelo centro, junto das escolas 

associadas, em 28 e 29 de abril de 2010, foi de 2.631 professores39. Este número de 

docentes inclui os docentes do quadro e os docentes contratados pelas escolas. A formação 

em 2010 incidiu sobre 30% de 90% do número total de docentes, a que correspondeu a uma 

previsão de 710 docentes para a formação, nesse ano. 

As ações em QIM decorreram nas escolas associadas ao centro. Para o efeito, as 

escolas teriam que ter salas equipadas com quadro interativo Promethean. Os formandos 

teriam que levar computadores com o software ActivInspire instalado. Este software estava 

disponível, para os formandos, no sítio www.prometheanplanet.com. A escola de pertença, 

dos professores em formação, teria que fornecer o código de acesso do software aos 

mesmos. 

Para a referida formação, o ME teve que apetrechar algumas salas, da maior parte 

escolas secundárias e dos agrupamentos de escolas no concelho de Almada, com quadros 

interativos multimédia, antes do início da formação da primeira fase, em 201040. A utilização 

dos referidos quadros, pelos docentes, implicou formação no software ActivInspire. Sem 

esta formação o investimento não se justificava. 

De acordo com informação recolhida no Relatório Final do Programa de Formação 

PTE-2010 realizado pelo centro para a DRELVT, o Programa de Nacional de Formação de 

Competências TIC-2010, para professores, no referido centro, foi faseado e envolveu 36 

turmas de cursos Nível 2. A primeira fase decorreu em junho/julho (17 turmas PTE com 12 

turmas QIM), a segunda fase entrecorreu, de setembro a novembro (19 turmas PTE com 15 

turmas QIM). As nove turmas de diferença destinaram-se a outras ações incluídas no 

“pacote” formativo para docentes, designadamente, os cursos de formação contínua de 

Nível 2, obrigatórios (ensino e aprendizagem com TIC) e opcional (biblioteca escolar, 

literacias e currículo). 

As ações de formação QIM foram realizadas na modalidade de curso com duração 

de 15 horas para abordagem dos conteúdos da ação, exploração do software, aplicação 

prática de conhecimentos e cumprimento dos trabalhos de avaliação propostos. O Anexo A1 

                                                           
39 Fonte: e-mail número 52 que consta no Volume II, na página A18. 
40 19/02/2010 é a data oficial de conclusão da instalação, a nível nacional, de 5613 quadros interativos com 
videoprojector integrado no projeto Kit Tecnológico. Consultado em 2011, dezembro 21, nos sítios, 
http://www.pte.gov.pt/pte/PT/OPTE/CronologiaPTE/index.htm e 
http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projectos/Projecto/index.htm?proj=47 
O documento Plano Tecnológico da Educação, anexo à RCM, estabelecia para a medida do projeto Kit 
Tecnológico, a nível nacional e para as escolas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou com ensino secundário  
a instalação de “310.000 computadores até 2010; 9.000 quadros interativos por ano até 2010; 25.000 
videoprojectores até 2010” (RCM n.º 137/2007:6568). 
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do Volume II, da página A116, apresenta o An2-A, acreditação para as Ciências 

Experimentais. Para as restantes formações, Matemática, Língua estrangeira, Humanidades 

e Ciências Sociais, Artes e Expressões, os respetivos An2-A são muito idênticas, pelo que, 

não se justifica a sua inclusão, em anexo.  

As turmas para a formação em QIM destinavam-se aos docentes dos, segundos e 

terceiro ciclos do ensino básico e, aos docentes do ensino secundário, para as diferentes 

áreas do currículo. 

As turmas QIM foram organizadas, pelo coordenador do PTE do centro41, 

obedecendo aos perfis de ensino aprendizagem definidos pela Portaria n.º 731/2009, de 7 

de julho, designadamente, da Língua Portuguesa, da Matemática, das Línguas Estrangeiras, 

das Humanidades e Ciências Sociais, das Artes e Expressões, das Ciências Experimentais. 

A formação decorreu em duas fases, totalizando 27 turmas QIM e 601 professores, 

distribuídos por todos os grupos de recrutamento do segundo ciclo, terceiro ciclo e 

secundário, conforme consta na Figura 20.  

 

Seis ações de áreas curriculares 
diferentes 

 
Público-alvo 

(Grupo de recrutamento) 
 

Primeira 
 fase 

(n.º de 
turmas) 

Segunda 
 fase 

(n.º de 
turmas) 

Total de 
forman-

dos 

QIM no ensino/aprendizagem da 
Língua Portuguesa 

200, 210, 220, e 300 2 1 64 

QIM no ensino/aprendizagem da 
Matemática 

230 e 500 2 1 68 

QIM no ensino/aprendizagem das 
Línguas Estrangeiras 

210, 220, 310, 320, 330 e 
350 

1 3 86 

QIM no ensino/aprendizagem das 
Humanidades e Ciências Sociais  

200, 400, 410, 420, 430 e 
530 

3 4 152 

QIM no ensino/aprendizagem das 
Artes e das Expressões 

240, 260, 530, 560, 600 e 
620 

2 3 111 

QIM no ensino/aprendizagem das 
Ciências Experimentais 

230, 510, 520, 530, 540, 
550 e 560 

2 3 120 

Total 24 grupos de recrutamento 12 15 601 

Total de formandos  297 304 601 

Figura 20: Ações QIM, realizadas na primeira e segunda fase, para os diferentes grupos de 
recrutamento do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 

Fonte: Relatório Final do Programa de Formação PTE-2010, do centro de formação AlmadaForma para a DRELVT. 

 

                                                           
41 Coordenador do PTE do centro foi o professor Rui Paulo Campos Baltazar. 
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As Figura 21 e Figura 22 esclarecem sobre os códigos dos grupos de recrutamento, 

respetivamente, para o segundo ciclo e, para o terceiro ciclo e ensino secundário, 

expressados anteriormente na Figura 20, para as diferentes ações QIM. 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Código do grupo de recrutamento Grupo de recrutamento 
200 Português e Estudos Sociais/História 
210 Português e Francês 
220 Português e Inglês 
230 Matemática e Ciências da Natureza 
240 Educação Visual e Tecnológica 
250 Educação Musical 
260 Educação Física 
290 Educação Moral e Religiosa Católica 

Figura 21: Grupos de recrutamento do 2.º ciclo. 

Fonte: Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro. 

 

Os grupos de recrutamento de Educação Musical (250) e de Educação Moral e 

Religiosa e Católica (290) realizaram a formação no CFAE do Seixal, devido ao número de 

docentes ser insuficiente para constituir uma turma, em cada centro de formação. 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Código do grupo de recrutamento Grupo de recrutamento 
290 Educação Moral e Religiosa Católica 
300 Português 
310 Latim e Grego 
320 Francês 
330 Inglês 
340 Alemão 
350 Espanhol 
400 História 
410 Filosofia 
420 Geografia 
430 Economia e Contabilidade 
500 Matemática  
510 Física e Química 
520 Biologia e Geologia  
530 Educação Tecnológica 
540 Eletrotecnia 
550 Informática 
560 Ciências Agropecuárias  
600 Artes Visuais 
620 Educação Física 

Figura 22: Grupos de recrutamento do 3.º ciclo e ensino secundário. 

Fonte: Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro. 
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Para rentabilizar os recursos (formadores e turmas de áreas específicas) foi 

necessário articular o trabalho em rede, com os centros de proximidade e com a Rede de 

Centros entre Tejo e Sado. 

A Rede de Centros entre Tejo e Sado agrega, como já se referiu anteriormente, os 

Centros de Formação parceiros, CFAE Montijo-Alcochete, CFAE Barreiro-Moita, CFAE 

Ordem de Santiago, CFAE AlmadaForma e CFAE Seixal.  

O trabalho em rede de centros e a teia de relações estabelecidas entre centros 

justifica a dimensão do fenómeno, com implicações e dinâmicas entre os atores com 

responsabilidade no processo de implementação da formação QIM para professores. 

A diretora e o coordenador de PTE do centro de formação AlmadaForma 

protagonizaram as dinâmicas entre os diferentes atores e agências implementadoras no 

processo. 

 

 

2.2-Técnicas e Procedimentos de Recolha e Análise da Informação 
 

 

 Para o trabalho empírico, selecionaram-se como fontes de recolha de dados, (a) 

diversos documentos escritos importantes para o estudo em causa, privados, pertencentes 

ao centro e, públicos, recolhidos na internet e concebidos, entre outros, pelo Conselho 

Europeu, pelo Conselho de Ministros do XVII Governo Constitucional, pelo ME e pelo GEPE, 

(b) o correio eletrónico do centro, onde constam e-mails trocados pelo centro com diversas 

instituições e relacionados com a implementação da medida formativa, (c) os inquéritos por 

questionários elaborados pelo ME, aplicados aos docentes no final da formação, que 

constam dos dossiêrs de formação do centro e, (d) a entrevista, focus group, dirigida aos 

participantes do centro com influência na implementação da medida formativa. O quadro 

instrumental selecionado, de recolha de dados, baseou-se em opções técnicas, tendo em 

vista, privilegiar, (a) quer acesso a informação diferente e complementar, (b) quer diferentes 

perspetivas da mesma situação, (c) quer ainda, a triangulação dos dados obtidos pelas 

diferentes fontes. 
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Conforme, salienta Patton (1990, citado em Carmo & Ferreira,1998:183), “uma forma 

de tornar um plano de investigação mais sólido é através da triangulação, isto é, da 

combinação de metodologias no estudo dos mesmos fenómenos ou programas . . . utilizar 

diferentes métodos ou dados”. 

Para esta pesquisa não foram seguidos procedimentos padronizados. A seleção dos 

procedimentos foi feita ao longo do trabalho empírico em função do que se considerou 

adequado, enriquecedor e relevante para a compreensão do fenómeno, por parte da autora. 

Pretende-se, que a produção textual da narrativa da tese seja profunda, rica e fiel à 

realidade passada e, que releve a especificidade do contexto onde a medida formativa foi 

implementada. 

A Figura 23 relaciona o tipo de informação que se deseja com as técnicas de recolha 

de dados selecionadas e, as opções técnicas implicadas. 

 

Modos de recolha Tipo de informação Opções técnicas implicadas 

I- Análise documental 
 

Fontes: privada ou pública 
(arquivos, correio eletrónico, 
relatórios, publicações e 
normativos). 

•factos, atributos, 
comportamentos, natureza da 
comunicação, tendências. 

•análise qualitativa do conteúdo. 
•análise de conteúdo dos e-mails 
trocados. 

II-Inquérito por questionário 
 

Fonte: privada (questionários 
concebidos pelo ME e aplicados 
no final da formação, aos 
docentes). 

 

•opiniões expressas dos docentes 
sobre: 
 

1. acontecimentos ou outra 
situação. 

2. significado das respostas. 
3. opções e alternativas 

colocadas. 

•análise de conteúdo de uma 
questão aberta (resposta livre dos 
formandos). 
 
•análise quantitativa de uma 
questão fechada (resposta com 
opções definidas previamente). 

III-Inquérito por entrevista na 
modalidade de grupo focado 
 

Questões presentes no guião 
da entrevista orientadoras do 
conteúdo das respostas, mas não 
limitantes. 

 
Dinâmica do grupo controlada 

moderadamente pela moderadora. 
 
Moderadora- Investigadora do 

projeto e colaboradora do centro. 

•observação das interações entre 
os dois participantes. 
 
•perspetiva dos participantes face 
aos acontecimentos. 
 
•significado das respostas dadas 
pelos participantes. 
 
•evolução do fenómeno. 

•participantes criteriosamente 
selecionados. 
 
•grau de estruturação do focus 
group moderado. 
 
•entrevista semiestruturada. 
 
•colocar em evidência quer os 
interesses da investigação, quer 
os interesses dos participantes. 
 
•triangulação metodológica. 

Figura 23: Relação entre as técnicas de recolha de dados utilizadas, tipo de informação pretendida e 
opções técnicas implicadas. 

Fonte: Adaptado de De Bruyne, Herman, e De Schoutheere,1975:202-205. 
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Segundo Bogdan e Biklen (1994:149) os dados são “simultaneamente provas e 

pistas”, que se socorrem de “factos inegáveis”, se forem “(i) sistemática e rigorosamente 

recolhidos, ligam a investigação qualitativa a outras formas de ciência.” 

Para Stake (1995:4) “o estudo de caso não é uma investigação baseada em 

amostragem. Não se estuda um caso para compreender outros casos, mas para 

compreender o caso”. Coutinho (2011;298) acrescenta que “a constituição da amostra é 

sempre intencional”. Os critérios deste tipo de amostragem são não probabilísticos, porque o 

que se procura, não é a uniformidade, mas sim a diversidade existente. 

Foram objeto de técnica de análise de conteúdo, (a) os e-mails trocados entre o 

centro e diferentes atores e agências envolvidos no processo de implementação da 

formação PTE, (b) os inquéritos por questionário aplicados aos professores após a formação 

QIM e, por último, (c) a entrevista em profundidade, focus group, com os responsáveis no 

centro pela implementação da formação PTE. A recolha de informação e o cruzamento da 

mesma, possibilitou e fez emergir informações e prestou esclarecimentos sobre: (a) a 

trajetória de implementação da medida formativa, (b) a forma como a política foi 

implementada pelo ME, através da análise do discurso estabelecido no conteúdo dos e-

mails; (c) as perceções avaliativas dos formandos, (d) as dinâmicas organizativas 

desenvolvidas pelo centro para acomodar a política; e, (e) as relações do centro com a rede 

e parceiros para rentabilizar recursos durante a operacionalização da formação. 

Bardin (1977:38) define análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. O objetivo da análise de conteúdo foi “a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que 

permitem inferir sobre uma ou outra realidade que não a da mensagem” (Bardin,1997:46). 

Procedeu-se à categorização, que segundo Bardin (1977:117), consiste “numa 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com critérios previamente 

definidos”. As boas categorias devem apresentar os seguintes atributos: exclusão mútua; 

homogeneidade; pertinência; objetividade e fidelidade e, produtividade. 

Os atributos das categorias apresentam (Bardin,1997:120): 

1. Exclusão mútua quando nenhum elemento existir em mais do que uma 

categoria; 
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2. Homogeneidade quando conjunto categorial operar uma dimensão de 

análise; 

3. Pertinência quando há “adequação ótima” ao quadro teórico delimitado e 

está ajustado ao material de análise definido; 

4. Objetividade e fidelidade quando “as diferentes partes de um mesmo 

material, a qual se aplica a mesma grelha categorial, devem ser 

codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias 

análises”; 

5. Produtividade quando as categorias criadas fornecem resultados e índices 

de inferências frutíferos. 

Foram estas, as linhas orientadoras da investigação deste projeto, que de forma 

crítica, se submeteu às particularidades do terreno e às dimensões que se foram revelando 

importantes. O quadro de análise não surgiu “de repente” mas foi “sendo progressivamente 

elaborado através de um incessante questionamento dos dados. O esquema de análise 

efetua-se no decurso e no final da investigação” (Poupart,1981:46). 

 

 

2.2.1-Análise Documental 
 

 

Bardin (1997:45) define análise documental como “um conjunto de operações 

visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente do original” e 

tem como objetivo “representar de outro modo essa informação por intermédio de 

procedimentos de transformação”.  

A leitura flutuante de documentos diversos, privados e públicos, permitiu, na fase 

exploratória, mergulhar no tema de investigação, conhecer o seu âmbito e enquadramento. 

Na fase de aprofundamento do estudo, a seleção dos documentos foi criteriosa, tendo em 

vista à constituição de um corpus documental (Bardin,1977). 

Segundo Bardin um corpus documental é um “ conjunto de documentos tidos em 

conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” (1977:96). A seleção dos 
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documentos dependeu dos objetivos propostos e obedeceu a três regras, que seguidamente 

se enumeram e se explicam (1977:97 e 98). 

  1. Regra da exaustividade: não excluir nenhum documento que diga 

respeito ao campo do corpus. 

  2. Regra da homogeneidade: os documentos devem apresentar 

homogeneidade face aos critérios que presidiram à sua escolha. 

  3. Regra da pertinência: os documentos devem ser adequados como 

fonte de informação para os objetivos definidos. 

Para os documentos objeto de análise, não foi criada amostragem. Não foi, portanto, 

aplicada a regra da representatividade. 

O corpus documental é constituído por vários documentos que a autora teve acesso, 

de duas fontes, privadas (arquivos do centro de formação) e públicas (publicadas por 

diversas entidades e acessíveis através da Internet) e, consubstanciam-se, (a) nas 

recomendações do conselho europeu sobre orientações na política da educação, (b) nos 

estudos preliminares e anteriores à formulação da política formativa para docentes, (c) na 

política pública em si, (d) nas regulamentações e orientações da tutela para as agências 

implementadoras, (e) no plano de nacional de formação em competências TIC concebido 

pelo ME, (f) nos relatórios gerados pelo centro e pela tutela sobre a implementação da 

política e, (g) no correio eletrónico estabelecido entre a tutela, o centro e outros atores e 

agências, sendo este, objeto de análise de conteúdo. 

Os documentos forneceram informação sobre: (a) os fundamentos que estiveram a 

montante da RCM n.º 137/2007 e do Plano Tecnológico da Educação e que se prendem 

com as orientações das políticas de matriz comunitária sobre a definição de políticas pelos 

governos dos estados membros; (b) os problemas identificados através dos estudos 

preliminares serviram de base à formulação da política pelo XVII Governo Constitucional; (c) 

a política concebida pelo XVII Governo Institucional e traduzida no Plano Tecnológico da 

Educação; (d) o plano nacional de formação em competências TIC com o programa de 

formação para professores e respetiva calendarização concebido pelo ME; (e) as 

determinações e regulações adicionais do processo, através dos normativos publicados 

durante a implementação; (f) o conteúdo dos discursos do correio eletrónico que conduziu e 

traçou o percurso do processo na fase de operacionalização da política pelo CFAE 

AlmadaForma e, (g) os balanços efetuados pelo centro e pelo ME, no término da formação 

docente. 
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2.2.2-Análise de Conteúdo dos E-mails Trocados 
 

 

 

 

 

 

O procedimento adotado consistiu, em primeiro lugar, no levantamento dos e-mails42 

constantes no correio eletrónico do centro AlmadaForma e relativos ao PTE, trocados no 

período de 16/02/2009 a 25/06/2010, entre o centro e, (a) a tutela (DGIDC, DGRHE, DRE), 

(b) a rede de centros de formação a que o centro pertence, (c) as escolas e (d) outros atores 

implicados. Após o levantamento dos 82 e-mails trocados procedeu-se à organização da 

informação (Apêndice A1 do Volume II, nas páginas A7-A25). A análise de conteúdo incidiu 

sobre: 

1. Os e-mails trocados entre o centro e a tutela. O objetivo consiste em recolher 

dados relevantes para caracterizar o diálogo institucional e o cunho traçado 

pela tutela à implementação desta política. A grelha de análise de conteúdo 

dos e-mails trocados entre o centro e a tutela, encontram-se no Apêndice A2 

do Volume II, nas páginas A26-A31. 

2. Os e-mails trocados entre o centro e a rede. O objetivo residia em caracterizar 

o diálogo entre estas duas organizações para identificar os aspetos 

organizativos dependentes de planificação e de colaboração entre agências e 

perceber a lógica do circuito estabelecido sobre trabalho concebido relativo a 

matéria específica (tutela→rede→centro→rede→tutela). A grelha de análise 

de conteúdo dos e-mails trocados entre o centro e a rede, encontram-se no 

Apêndice A3 do Volume II, nas páginas A32-A34. 

                                                           
42 Durante este período, os e-mails eram relativos à formação em geral do Programa de Formação PTE, cujos 
cursos constam da Portaria n.º 731/209, de 17 de Junho e que incluíam o ensino e aprendizagem com TIC no 
pré-escolar e primeiro ciclo, para educadores de infância e professores do primeiro ciclo, quadros interativos 
multimédia no ensino e aprendizagem para as várias áreas disciplinares, para professores do segundo e terceiro 
ciclos do ensino básico e professores do ensino secundário, necessidades educativas especiais e TIC para 
professores de educação especial e, bibliotecas escolares, literacias e currículo para professores bibliotecários. 

“As diferentes fases da análise de conteúdo . . . organizam-se 
em torno de três polos cronológicos: 

1) a pré-análise; 
2) a exploração do material; 
3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação.” 
Bardin,1997:95 



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

78 

3. Os e-mails43 trocados entre o centro e as escolas, decorreram na proximidade 

do calendário previsto para o início da formação. O objetivo consistiu em 

recolher informação sobre de que forma o centro planeou a formação 

nomeadamente, o plano formativo, as inscrições dos docentes, a seleção dos 

docentes inscritos e a implicação das escolas no processo. Esta informação 

esclareceu as estratégias e dinâmicas organizativas que o centro estabeleceu 

com o exterior, neste caso, com as escolas. 

As categorias e subcategorias da comunicação estabelecida entre o centro e a tutela 

foram definidas a posteriori e constam na Figura 24. 

 

Categoria Descritor Subcategoria Descritor 

A
-C

o
m

u
n

ic
aç

ão
 D

es
ce

n
d

en
te

 

Comunicação 

da tutela 

dirigida para o 

centro. 

1.Dar Informações 
A tutela presta informações de natureza 
diversa que visam apoiar/orientar o 
processo em curso. 

2.Prestar 

esclarecimentos 
Esclarecimentos prestados pela tutela às 
questões colocadas pelos centros. 

3.Fornecer diretivas 
Discurso orientado para compelir o dever, 
o cumprimento, o procedimento de normas 
e lembretes de ações indesejadas. 

4.Convidar Convite para reunião. 

5.Ceder a pedidos Cedência ao pedido de alargamento de 
prazo. 

6.Agradecer 
Agradecimentos relativos ao cumprimento 
de tarefas, ao empenho, disponibilidade e 
colaboração. 

B
-C

o
m

u
n

ic
aç

ão
 

A
sc

en
d

en
te

 Comunicação 

do centro 

dirigida para a 

tutela. 

1.Solicitar informação Solicitação de informação relativa ao login. 

2.Responder a 

perguntas e tarefas 

Resposta relacionada com pedidos de 
tarefas ou questões colocadas diretamente 
ao centro. 

3.Agradecer Agradecimento. 

Figura 24: Categorias e subcategorias utilizadas na análise de conteúdo dos e-mails trocados entre o 

centro e a tutela. 

Fonte: Produção da autora. 

Salienta-se, ainda o facto de em cada e-mail, poder haver mais do que uma 

subcategoria. 

                                                           
43 E-mails n.º 64 e n.º 79 (Apêndice A1 do Volume II). 
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As categorias e subcategorias da comunicação estabelecida entre o centro e a rede 

foram definidas a posteriori e constam na Figura 25. 

 

Categoria Descritor Subcategoria Descritor 

A
-C

o
m

u
n

ic
aç

ão
 

B
il

at
er

al
 

R
ed

e→
C

en
tr

o
 Comunicação 

da rede 

dirigida para o 

centro. 

1.Coordenação com 

os centros associados 

Agendamento de reuniões, proposta de 
calendário de reunião, solicitação de 
propostas para assuntos a abordar na 
reunião. 

2.Articulação entre a 

tutela e os centros 

associados 

Envio de documentação diversa, como, 
mapas de formadores, mapas de turmas 
do PTE, documentos elaborados em 
reunião. Solicitação de procedimentos.  

B
-C

o
m

u
n

ic
aç

ão
 

B
il

at
er

al
 

C
en

tr
o

→
R

ed
e Comunicação 

do centro 

dirigida para a 

rede. 

1.Resposta a pergunta 

e tarefa 
Envio de documentação ou de informação 
solicitada. 

2.Apoio e colaboração Colaboração entre parceiros. 

Figura 25: Categorias e subcategorias utilizadas na análise de conteúdo dos e-mails trocados entre o 
centro e a rede. 

Fonte: Produção da autora. 

O estudo empírico foi aprofundado, com a análise dos documentos anexados aos 

referidos e-mails. Ambos, e-mails e documentos anexados, possibilitaram, (a) a 

(re)construção histórica do processo de implementação, no centro e, até, ao início da 

primeira fase da formação QIM, (b) caracterizar o diálogo estabelecido entre a tutela e o 

centro, (c) perceber a natureza das tarefas solicitadas superiormente e, (c) identificar e 

caraterizar relações estabelecidas entre o centro, (a) a rede e (b) outros centros parceiros, 

no sentido de otimizarem recursos durante a operacionalização da formação. 

 

 

2.2.3-Análise de Conteúdo dos Inquéritos por Questionários Aplicados 
pelo Ministério da Educação 

 

 

Procedeu-se, seguidamente, à recolha de informação dos formandos relativamente 

ao seu grau de satisfação da formação e às opiniões dos mesmos face à formação através 
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dos inquéritos por questionário concebidos pelo ME e aplicados aos formandos no final de 

cada formação QIM. A formação no centro iniciou-se, na primeira fase a 28/06/2010 e 

prolongou-se até finais de julho. Foram objeto de recolha de dados os questionários 

aplicados aos formandos que frequentaram a primeira fase a formação QIM. 

O modelo do questionário, designado Ficha de Avaliação das Ações de Formação 

encontra-se no Anexo B1 do Volume II, nas páginas A132- A135. Serviram para recolha de 

dados os itens B e 3. O item B solicitava a apreciação global da ação na perspetiva do 

formando, numa escala de 5 parâmetros, Fraca, Satisfatória, Boa, Muito Boa e Excelente. O 

item 3 pedia a “opinião global da ação e registos de observações (sugestões sobre aspetos 

organizativos e assuntos/conteúdos abordados e/ou abordar nesta e em futuras ações que 

possa sugerir, seriam de grande interesse e utilidade)”. 

As respostas dadas ao grupo B foram submetidas à análise quantitativa e, no grupo 

3 sujeitas a análise de conteúdo. 

Dos 297 inquiridos só foram analisados 24344 questionários. Procedeu-se ao cálculo 

do item B-Apreciação Global, utilizando a informação recolhida nos 243 questionários. 

O tratamento da informação do item B consta no Volume II, no Apêndice B1, na 

página A36 e no Apêndice B2, na página A38. 

A análise de conteúdo do item 3-Opinião Global da ação/observações incidiu sobre 

136 respostas dadas, dos 243 questionários analisados. 

A análise de conteúdo das 136 respostas permitiu estabelecer 10 categorias e 12 

subcategorias a posteriori, exemplificadas na Figura 26. As categorias criadas foram: 1. 

Modalidade da ação, 2. Tempo de duração da ação, 3. Salas equipadas, computadores, 

software e internet, 4. Condições e espaço das salas, 5. Número de formandos da turma, 6. 

Calendário e horário de formação, 7. Nível dos formandos na turma, 8. Necessidades de 

formação face à formação QIM, 9. Atitude do formador face aos formandos e à formação 

realizada e, 10. Apreciações dos formandos face à formação. 

A grelha de análise de conteúdo para as categorias do item 3 consta no Volume II, 

no Apêndice B3, na página 40 e, a grelha da análise de conteúdo para as subcategorias do 

item 3 consta no Apêndice B4, nas páginas A42-A44. 

 

                                                           
44 Dos 297 questionários, 54 não estavam respondidos, o que corresponde a cerca de 18,2% de formandos que 
entregou o inquérito sem responder ao documento. 
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Categorias Descritor Subcategorias Descritor 

1. Modalidade da 
ação 

Comentários relativos à 
modalidade da ação. Preferência 
pela modalidade oficina. 

1.1 Modalidade 
desadequada 

Referência à ausência de trabalho 
autónomo. 

2. Tempo de 
duração da ação 

Comentários relativos à duração 
da ação. 

2.1 Duração 
insuficiente 

Referência ao facto de terem sido 
ministrados muitos conteúdos para 
pouco tempo. 

3. Salas equipadas, 
computadores, 
software e internet 

Comentários relativos às 
condições de equipamento das 
salas e funcionamento do mesmo. 

3.1 Logísticas não 
operacionais 

Referência à falta de equipamento, ou 
quando existente não funcionava 
convenientemente. 

4. Condições e 
espaço das salas 

Comentários relativos à dimensão 
das salas e condições físicas das 
mesmas. 

4.1 Condições 
físicas desfavoráveis 

Referência às dimensões diminutas 
das salas e às condições de 
funcionamento. 

5. Número de 
formandos da turma 

Comentários relativos ao número 
de formandos por turma. 

5.1 Número elevado 
de formandos por 
turma 

Referência ao número elevado de 
formandos da turma e sua 
consequência. 

6. Calendário e 
horário de formação 

Comentários relativos ao 
calendário e horário da formação. 

6.1 Calendário e 
horário adequado 

Referência ao facto do horário e 
calendário serem apropriados. 

6.2 Calendário e 
horário desadequado 

Referência ao facto do horário e 
calendário serem desapropriados. 

7. Nível dos 
formandos na turma 

Comentários relativos ao nível 
dos formandos na turma. 

7.1 Nível dos 
formandos 
desajustados 

Referência à existência na turma de 
formandos com níveis diferentes no 
domínio das tecnologias. 

8. Necessidades de 
formação face à 
formação QIM 

Comentários face à necessidade 
de continuidade da formação 
QIM. 

8.1 Necessidade de 
continuação da 
formação 

Referência à necessidade de 
aperfeiçoar e aprofundar 
conhecimentos. 

9. Atitude do 
formador face aos 
formandos e à 
formação realizada 

Comentários relativos à ação do 
formador durante a formação. 

9.1 Atitude do 
formador positiva 

Referência ao apoio, à qualidade da 
prestação de conhecimentos, à 
organização e disponibilização de 
materiais do formador. 

10. Apreciações dos 
formandos face à 
formação 

Comentário relativo à apreciação 
da formação. 
 

10.1 Insatisfação 
face à formação 

Referência ao desagrado da ação, face 
à expetativa inicial. 

10.2 Satisfação face 
à formação 

Referência a mais-valias da formação 
face às necessidades profissionais. 

Figura 26: Categorias e subcategorias utilizadas para a análise de conteúdo do item 3 do 
questionário. 

Fonte: Produção da autora. 

A informação recolhida nos itens B e 3 e o respetivo tratamento de dados forneceu 

resultados sobre as perceções avaliativas dos formandos e a satisfação dos mesmos face à 

formação QIM. 

 

 

 2.2.4-Análise de Conteúdo da Entrevista aos Responsáveis 
 

 

Por último, prosseguiu-se a pesquisa com a aplicação de um inquérito por entrevista, 

à diretora do centro e ao coordenador do PTE do mesmo, sendo, este na modalidade de 
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grupo, focus group, semiestruturado. O critério de escolha destes participantes prendeu-se 

com o facto de serem os atores mais diretamente implicados na implementação desta 

formação, na agência implementadora em particular. A entrevista foi construída com 

questões abertas e, que o grau de estruturação da dinâmica do grupo fosse moderado. O 

guião da entrevista encontra-se no Apêndice C1 do Volume II, nas páginas A46-A51. 

As opções técnicas foram subordinadas aos objetivos da entrevista como fonte de 

informação face às questões de investigação. São objetivos da entrevista, I- Compreender a 

trajetória da implementação da política, II- Identificar estratégias organizacionais 

desenvolvidas pelo centro, III- Identificar dificuldades sentidas pelo centro para acomodar a 

política nos prazos estipulados e, IV- Identificar lógicas dominantes do discurso no processo 

de implementação. 

Criaram-se as condições para que os participantes pudessem interagir e apresentar 

os seus pontos de vista, tivessem alguma margem de liberdade para de forma autónoma e 

espontânea pudessem introduzir aspetos “novos” que de outra forma seria impossível ou 

difícil conhecerem-se. Contudo, pretendeu-se que os inquiridos respondessem, também, ao 

conteúdo das questões solicitadas. 

As questões formuladas na entrevista visavam o esclarecimento de informação 

obtida por outras fontes, nomeadamente a adquirida pela análise de conteúdo dos e-mails, o 

cruzamento de dados (triangulação), e, ainda, a obtenção de novos dados como: (a) os 

significados dos participantes; (b) as dinâmicas organizacionais; e, (c) as estratégias 

desenvolvidas pelo centro para acomodar a política, fundamental para a compreensão do 

processo e perceção da sua dimensão. 

Em conclusão, o focus group foi uma estratégia de recolha de dados porque: 

1. Ao nível do grupo- os participantes responderam aos conteúdos das 

questões, manifestaram aspetos do seu interesse e relacionados com o 

processo, contribuíram com perspetivas individuais e manifestaram, ainda, os 

significados das ações relativamente a aspetos focados nas questões que 

foram colocadas. 

2. À investigadora- possibilitou cruzar informação coligida noutras fontes, 

completar e esclarecer aspetos que mereceram cuidado, e, ainda, trazer à 

tona dados que não foram despistados na pesquisa preliminar. Deste modo, 

aprofundou-se a pesquisa esclareceram-se aspetos revestidos de incerteza e 

enriqueceu-se com situações novas. 
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A entrevista foi realizada no dia 22 de dezembro de 2011, pelas 18.00 horas aos 

responsáveis pela implementação no centro da formação PTE, designadamente; à diretora 

do centro e ao coordenador do PTE do mesmo centro. 

A moderação do grupo foi realizada pela autora da pesquisa, que não participou no 

processo de implementação da política formativa no centro, mas beneficiou da formação na 

primeira fase. 

Procedeu-se à gravação áudio após ter sido garantida a concordância dos 

participantes e efetuou-se a transcrição da entrevista e respetiva publicação (Apêndice C2 

do Volume II, nas páginas A52-A94), assegurando, também, para o efeito, a autorização dos 

dois entrevistados (Apêndice D2 do Volume II, nas páginas A111-A113). 

Para a análise de conteúdo da entrevista foram consideradas a priori as categorias e 

subcategorias. As categorias e subcategorias foram definidas, na sua maioria, a partir da 

análise de conteúdo dos e-mails que envolveram a tutela, a rede, o centro e as escolas. 

Após a leitura da transcrição da entrevista foram definidas três subcategorias a posteriori 

(25-Envolver as escolas, 29-Prazos curtos e 36-Abrir e fechar a formação) fruto da 

relevância identificada no discurso dos entrevistados. 

Seguidamente, para uma leitura mais compreensiva do leitor, estrutura-se na Figura 

27, a relação que estabelece entre os quatro objetivos da entrevista (que dependem das 

questões de investigação), com as questões da entrevista e, as categorias e subcategorias 

criadas. Salienta-se que, as questões foram colocadas pela ordem que se considerou 

apropriada, para a condução do tema, durante a entrevista. 

A informação recolhida durante a entrevista, após ter sido tratada e sistematizada 

(Apêndice C3 do Volume II, nas páginas A95-A107) permitiu estreitar os factos 

relativamente aos aspetos que seguidamente se enumeram. 

1. A comunicação institucional. As lógicas dominantes na comunicação entre a 

tutela e o centro em causa. 

2. A trajetória da implementação da política de formação contínua de 

professores em QIM, no centro. 

3. As estratégias organizacionais desenvolvidas pelo centro para acomodar as 

orientações políticas relativas à medida. 
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4. As dificuldades sentidas pelo centro para acomodar a política nos prazos 

estipulados. 

 

Objetivos 

da 

entrevista 

Questões numeradas 
pela ordem do guião 

Categorias 

definidas a priori 

Subcategorias 

definidas a priori 

Subcategorias 

concebidas a 

posteriori 

I-
 

C
om

pr
ee

nd
er

 a
 t

ra
je

tó
ria

 
da

 im
pl

em
en

ta
çã

o 
da

 
po

lít
ic

a.
 

Q1.Quanto e como foi 
tomado conhecimento pelo 
centro do Programa 
Nacional de Formação de 
Competências TIC? 

A- O início 
processo de 
implementação da 
política de 
formação. 

1- Dimensão 
2- Organização do processo 
3- Modalidade de formação 

prevista 
4- Destinatários 
5- Meios 

 

Q2.Quanto, como e porquê 
surge a rede de centros? 

B- A trajetória da 
implementação. 

6- Constituição da rede 
7- Centro coordenador da 

rede 

 

Q3.Quais foram as funções 
da rede de centros face à 
tutela e ao centro de 
formação? 

8- Funções da rede face à 
tutela e ao centro 

 

II
- 

Id
en

tif
ic

ar
 a

s 
es

tr
at

ég
ia

s 
or

ga
ni

za
ci

on
ai

s 
de

se
nv

ol
vi

da
s 

pe
lo

 c
en

tr
o.

 

Q4. Como é que o centro se 
organizou internamente para 
acomodar a política de 
formação? 

C- Estratégias 
organizacionais 
ao nível da 
comunicação. 

9- Organização da 
comunicação entre o 
centro e os diferentes 
interlocutores 

 

Q5. Quais as funções do 
coordenador do PTE no 
processo de 
implementação? 

D- Estratégias 
organizacionais 
ao nível da gestão 
do processo. 

10- Coordenação 
11- Decisão 
12- Diálogo 
13- Negociação 
14- Supervisão 
15- Articulação entre atores 

 

Q6. Que importância atribui 
ao seu desempenho e 
porquê, durante o período 
de execução e, até, à 
primeira fase da formação. 
Que balaço faz? 

16- Imprescindível/ 
Fundamental 

17- Prescindível 
18- Número de cursos, turmas 

e professores 

 

Q7 Houve episódios de 
descontinuidades/ruturas no 
processo de implementação 
que implicaram refazer e/ou 
iniciar, com a introdução de 
mudanças significativas 
relativamente ao previsto? 

19- Referência ao e-mail 
n.º 6 
Alteração das prioridades de 
formação para efeitos de 
financiamento. Implicou a 
redução do número de turmas 
do PTE, de nível II, de 14 
para 7. 

 
20- Referência ao e-mail 
n.º 7 
Anulação acreditações 
efetuadas anteriormente no 
âmbito do PTE para o pessoal 
não docente e docentes. 

 

Q10. Que estratégias foram 
usadas em situação de 
aflição face ao tempo 
estipulado? 

21- Pedir tempo adicional 
22- Trabalhar para além do 

horário 
23- Envolver maior número de 

pessoas 
24- Partilhar trabalho entre 

centros 

25- Envolver as 
escolas 

Q14. O centro teve 
necessidade de negociar 
com a tutela em alguma 
fase do processo? O quê? 

Necessidade de negociar: 
26-  Número de turmas 
27-  Prazos 
28-  Formadores 

 

Figura 27: Relação entre os objetivos da entrevista, questões da entrevista, categorias e 
subcategorias de análise de conteúdo.              (continua) 

Fonte: Produção da autora. 
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Objetivos 

da 

entrevista 

Questões numeradas 
pela ordem do guião 

Categorias 

definidas a priori 

Subcategorias 

definidas a priori  

Subcategorias 

concebidas a 

posteriori 

II
I-

 
Id

en
tif

ic
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tid
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en
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o 
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 a
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m
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 a
 

po
lít
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a 
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s 

pr
az

os
 e

st
ip

ul
ad

os
. 

Q8.Peço um comentário 
relativamente aos prazos 
estabelecidos para a 
realização das tarefas. 

E- Dificuldades 
sentidas pelo 
centro nos 
diferentes 
momentos e 
prazos para a 
concretização das 
tarefas. 

 29- Prazos curtos 

Q9.Qual foi, ou quais foram 
os momentos mais 
“stressantes” durante o 
processo de 
implementação? 

30- Sobreposição de 
tarefas 

31- Afetação de 
formadores 

32- Formação de 
formadores 

33- Programa de 
formação PTE-2010 

34- Candidatura a 
financiamento 

35- Constituição das 
turmas PTE 

36- Abrir e fechar 
a formação 
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Q11.Qual foi o sentido 
predominante da 
comunicação entre a tutela 
e o centro? 

F- Lógicas 
dominantes do 
discurso no 
processo de 
implementação. 

37- Top-down 
38- Bottom-up 
39- Híbridas 
40- Rede 

 

Q12.Como carateriza o 
diálogo institucional entre o 
centro e as diferentes 
agências da tutela (DGIDC, 
DGRHE)? 

41- Diretivo 
42- Informativo 
43- Negociação 
44- Cedência 
45- Prestador de 

esclarecimentos 

 

Q13.Que balanços fazem 
relativamente ao 
desempenho do centro face 
ao ambicioso programa de 
formação? 

46- Reflexão e 
questionamento 

 

Q15.Houve reconhecimento 
da tutela pelo trabalho 
desenvolvido pelo centro? 

 

Q16.Foram introduzidos 
melhoramentos no processo 
durante a segunda fase? 
Quais e de quem foi a 
iniciativa? 

 

Q17.Peço um comentário 
relativamente ao programa e 
sua implementação, e que 
não tenha sido aqui 
discutido. 

 

Figura 27: (continuação). 

Fonte: Produção da autora. 
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V. RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo apresentam-se, na secção 1, os resultados obtidos e a respetiva 

análise pela ordem com que foram coligidos. Deste modo, expõem-se, na subsecção 1.1, os 

resultados da análise de conteúdo dos e-mails trocados pelo centro, na subsecção 1.2, os 

resultados da análise de conteúdo dos itens B e 3 dos inquéritos por questionário 

concebidos pelo ME e aplicados pelo centro e, na subsecção 1.3, os resultados da análise 

de conteúdo da entrevista aos responsáveis. 

 

 

1. Estratégia Metodológica de Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

 

 A opção de apresentação dos resultados segundo a ordem pela qual foram coligidos 

prende-se com a coerência interna da investigação que se norteou através dos seguintes 

aspetos: (a) a reflexão sobre os primeiros dados adquiridos determinou, em parte, o 

itinerário investigativo seguinte - procura de novos dados ou no cruzamento de dados 

adquiridos; (b) as diferentes fontes de informação forneceram aspetos distintos para a 

pesquisa mas, complementares, que se ligam e cruzam como um todo. 

 

 

1.1-Resultados da Análise de Conteúdo dos E-mails Trocados 
 

 

A análise de conteúdo dos e-mails trocados entre o centro e as restantes entidades 

implicadas no PTE, no período compreendido entre 16/02/2009 a 25/06/201045, possibilitou 

                                                           
45 A comunicação eletrónica entre o centro e os diferentes atores continuou após 25/06/2010 e prendeu-se com a 
preparação da segunda fase de formação. Relembra-se que a segunda fase sai fora do âmbito da pesquisa. 
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a recolha de informação, relativamente às questões de investigação que seguidamente se 

enunciam. 

• Como se processou a comunicação institucional? Que lógicas dominantes na 

comunicação puderam ser observadas entre a tutela e o centro em causa? 

• Qual foi a trajetória da implementação da política de formação de professores 

em quadros interativos multimédia, no centro?  

Marcou o arranque Político da Política Pública do PTE, a nível nacional, os 

acontecimentos que em baixo se apresentam. 

1. A cerimónia de apresentação pública, no Centro Cultural de Belém, a 

23/07/2007, onde o primeiro-ministro José Sócrates apresentou a 

intencionalidade política do PTE como sendo "um plano ambicioso e 

inconformista" e que "não é um plano pensado para as próximas 

eleições, é pensado para as próximas gerações"46. 

2. A cerimónia de apresentação dos autores do modelo de formação 

docente, aos diretores de CFAE47, a 25/11/2008, no Centro Cultural de 

Belém.  

Marcou a implementação da Política Pública do PTE, onde se circunscreve a medida 

formativa QIM, ao nível do centro, os acontecimentos que seguidamente se apresentam: 

1. A apresentação do Plano Nacional de Formação de Competências TIC 

aos diretores CFAE, pela tutela, no dia 23/04/2010, como se pode 

constatar no e-mail n.º 38 de 16/04/2010, no Apêndice A1 do Volume II, 

na página A16. 

2. O início da primeira fase de formação docente do PTE, no dia 28 de 

junho, como se pode verificar no e-mail n.º 64 de 20/05/2010, no Apêndice 

A1 do Volume II, na página A20. 

Os diretores de centros tomaram conhecimento do projeto político de âmbito 

nacional, pouco tempo após terem “vivido” uma política de reestruturação dos próprios 

centros. Vejamos! O Centro AlmadaForma foi homologado a 31/08/2008, ao abrigo do 

                                                           
46 Informação coligida a 26/02/2012 no sítio http://dossiers.publico.clix.pt/noticia.aspx?idCanal=1552&id=1239966 
47

 Informação coligida a 26/02/2012 no sítio http://jfborges.wordpress.com/2008/11/25/apresentacao-publica-da-
nova-formacao-de-professores-tic/ 
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Despacho n.º 18039/2008, de 4 de julho, que extinguiu os centros existentes até à data e, 

simultâneamente, deu lugar à criação de novos centros. No concelho de Almada, foram 

extintos dois centros de formação e criado o novo centro, o AlmadaForma. Após este 

processo, o centro recém-criado teve que proceder à eleição do novo diretor, organizar-se 

internamente e, iniciar o planeamento e preparação da formação docente. 

O primeiro registo de e-mail relativo à Formação em Competências TIC/PTE, no 

correio eletrónico do CFAE AlmadaForma, foi de 16/02/2009. Entre 31/08/2008, data da 

homologação do centro e 16/02/2009, não se encontrou qualquer troca de correspondência 

sobre o assunto em estudo. 

Foram objeto de análise de conteúdo 82 e-mails. Inicia-se com a apresentação e 

discussão dos resultados da comunicação institucional do centro com a tutela e com a rede, 

a que se seguem, os resultados relativos à trajetória da implementação, no centro. 

 

 

A-Diálogo institucional 

 

 

Os e-mails trocados pelo centro, recebidos e enviados, distribuíram-se pelos 

diferentes atores de acordo com o apresentado na Figura 28. Foram 60 e-mails recebidos 

(73%) e enviados 22 (27%). 

 

Número de e-mails recebidos pelo centro 

Tutela Rede Centro parceiro 
Centro de outra 

rede 
Formadores 

Colaboradores 
do centro 

34 13 2 6 1 4 
Total de e-mails recebidos- 60 (73%) 

Número de e-mails enviados pelo centro 

Tutela Rede Formadores 
Escolas 

associadas 
  

11 5 4 2   
Total de e-mails enviados- 22 (27%)   

Figura 28: Distribuição dos e-mails trocados pelo centro. 

Fonte: Produção da autora. 
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Para se conhecerem as lógicas comunicacionais dominantes entre a tutela e o 

centro, começou-se por tratar a distribuição dos e-mails trocados entre as duas instituições, 

constando este registo, na Figura 29. 

 

Locus da comunicação 
durante o período de tempo 
compreendido entre 
16/02/2009 e 25/06/2010. 

Número de 
e-mails 

enviados 

Percentagem de 
e-mails 

enviados 

Identificação dos e-mails 

Enviados 

Da tutela para o centro 34 75,6% 

1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 
23, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 
41, 42, 48, 49, 50, 55, 56, 
57, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 

75, 77, 80, 81 e 82 

Do centro para a tutela 11 24,4% 
18, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 

33, 43 e 60 

Figura 29: Distribuição dos e-mails trocados entre a tutela e o centro e vice-versa. 

Fonte: Produção da autora. 

 

A tradução gráfica dos dados e sua leitura revelam que a direção predominante da 

comunicação foi da tutela para o centro (76%), conforme se pode constar da leitura da 

Figura 30.  

 

 

 
 

Figura 30: Distribuição percentual num gráfico circular dos e-mails trocados entre a tutela e o centro. 

Fonte: Produção da autora. 

76%

24%

E-mails trocados entre  a tutela e o centro 

Da tutela para o centro

Do centro para a tutela
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A análise da distribuição dos dados relativos á comunicação das diferentes entidades 

da tutela, DGRHE, DRELVT e DGIDC com o centro, revelam que a relação estabelecida foi 

desigual. Veja-se o registo do estudo, na Figura 31. 

 

Locus da 
comunicação 

durante o período de 
tempo compreendido 

entre 16/02/2009 e 
25/06/2010 

Entidade 
Número de 

 e-mails 
enviados 

Percenta-
gem de  
e-mails 

enviados 

Identificação dos e-
mails 

Enviados 

Da tutela (DGRHE, 
DRELVT, DGIDC) para o 

centro 

DGRHE 31 91,2% 

1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 23, 
25, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 
42, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 

62, 63, 69, 72, 77, 80, 81 e 
82 

DRELVT 2 5,9% 66 e 75 
DGIDC 1 2,9% 67 

Total 34 100%  

Do centro para a tutela 

DGRHE 11 100% 
18, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 

32, 33, 43 e 60 
DRELVT 0 0  
DGIDC 0 0  
Total 11 100%  

Figura 31: Distribuição numérica e percentual dos e-mails trocados entre as diferentes entidades da 
tutela e o centro com a identificação dos respetivos e-mails. 

Fonte: Produção da autora. 

 

A distribuição num gráfico de barras dos resultados expressos na Figura 32 

evidencia que o diálogo foi preponderante entre a DGRHE e o centro. 

Este facto comunicacional pode ser entendido como uma evidência de comando, na 

cadeia implementadora DGRHE→centro, resultante da inerência de competências de topo, 

deste setor da tutela, pela coordenação e organização da formação de professores no PTE. 

As entidades de Nível 1, GEPE, DGIDC, DGRHE e DRELVT foram as 

coordenadoras e organizadoras do Programa Nacional de Formação do PTE cabendo, a 

cada uma delas, responsabilidades distintas. Relembra-se que, à DGIDC coube-lhe a 

responsabilidade da coordenação e organização da formação de formadores; à DGRHE 

competiu-lhe a coordenação e organização da formação de professores; à DRELVT48 

pertenceu-lhe o acompanhamento regional; e, ao GEPE a coordenação geral do PTE. 

Sugere-se ao leitor, o rememorar das Figura 16 e Figura 17, sobre este assunto. 

                                                           
48 DRELVT (Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo) fez o acompanhamento da zona onde se 
integra o centro AlmadaForma. 
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Figura 32: Distribuição percentual num gráfico de barras dos e-mails trocados entre as diferentes 
entidades da tutela e o centro. 

Fonte: Produção da autora. 

 

No que concerne à DRELVT e à DGIDC regista-se a parca correspondência com o 

centro. Seguidamente apresenta-se, o teor da mesma: 

A informação do e-mail n.º 67, da DGIDC para o centro, de 27/05/2010, foi relativa ao 

calendário de formação de formadores, que decorreu em Leiria e no Porto. 

As informações dos e-mails da DRELVT para o centro, n.º 66 de 25/05/2010 e n.º 75 

de 7/06/2010, foram referentes à publicação das listas das turmas de formação de 

formadores. 

No que se relaciona com a comunicação descendente, da tutela para o centro, o 

tratamento da informação alusiva às subcategorias que foram objeto de análise (Apêndice 

A2 do Volume II, nas páginas A26-A30) e, a sua tradução num gráfico circular (Figura 33), é 

indicativa de uma comunicação de lógica diretiva preponderante, havendo, também, forte 

incremento da comunicação de natureza informativa e prestadora de esclarecimentos. 

O discurso predominantemente orientado em fornecer diretivas pode sugerir uma 

moldura para um quadro implementador da política de formação, de cariz marcadamente 
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top-down e indiciador de um modo de proceder dirigido para o controlo dos atores 

implementadores de base, tendo em vista, minimizar eventuais problemas de comunicação 

condutores de possíveis desvios face ao estabelecido, no Plano Nacional de Formação de 

Competências TIC. 

 

 

 
 

Figura 33: Distribuição percentual das diferentes subcategorias na comunicação descente. 

Fonte: Produção da autora. 

 

O tratamento da informação referente às subcategorias da comunicação ascendente, 

do centro para a tutela (Apêndice A2 do Volume II, nas páginas A30-A31) e, a sua tradução 

no gráfico circular da Figura 34, destapa que, 77% da comunicação se circunscreve em 

responder, às tarefas e às questões solicitadas. 

Este registo comunicacional parece enquadra-se em conformidade com as diretivas 

da tutela, tendo em vista, a concretização das tarefas solicitadas conducentes à 

operacionalização da formação docente. 

O discurso do centro, para com a tutela, está emoldurado de forte sentido de 

compromisso, de colaboração, de prestador de serviços solicitados em harmonia face aos 

objetivos a atingir. Este compromisso parece ser, duplamente assumido: com a tutela, 

enquanto agência implementadora com a responsabilidade de operacionalizar a formação 

25%

18%45%

2%

2%

8%

A-Comunicação Descendente

1-Dar informações

2-Prestar esclarecimentos

3-Fornecer directivas

4-Convidar

5-Ceder a pedidos

6-Agradecer
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de professores e, com a rede enquanto agência que integrada a Rede de Centros Entre o 

Tejo e o Sado e, que ainda, responde, indiretamente, às solicitações da tutela. 

 

 

 
 

Figura 34: Distribuição percentual das diferentes subcategorias na comunicação ascendente. 

Fonte: Produção da autora. 

 

A distribuição dos e-mails trocados entre o centro e a tutela, no período de tempo 

que entrecorreu de 16/02/2009 a 25/06/2010 (Figura 35) e, a respetiva tradução no gráfico 

de colunas da Figura 36, revela que a repartição da correspondência ao longo dos meses 

dos anos, 2009-2010, não foi uniforme. Que razões podem justificar este cenário? 

Da leitura do gráfico de colunas da Figura 36 constata-se que, houve maior 

concentração da correspondência eletrónica nos meses de novembro de 2009 e, de abril, 

maio e junho de 2010. 

Os e-mails de novembro de 2009, com os números 10, 12, 19 e 23, prendem-se com 

o processo de afetação de formadores. Os e-mails dos meses de abril, maio e junho de 

2010, relacionaram-se, entre outros, com a certificação em competências TIC, candidatura a 

financiamento, Plano Nacional de Formação PTE-2010 e formação de formadores. 

Admite-se que, a responsabilidade dos assuntos envolvidos poderá ser uma das 

razões que justifique a concentração de correspondência em torno destes momentos. No 

entanto, acolhe-se que possam existir razões adicionais. Vejamos! 

15%

77%

8%

B-Comunicação Ascendente

1-Solicitar informação

2-Responder a
perguntas e tarefas

3-Agradecer
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Ano Meses 
Da tutela para o 

centro Identificação 
dos e-mails 

Do centro para a 
tutela Identificação 

dos e-mails 

Total 
de e-
mails N % N % 

2
0

0
9 

Fevereiro 2 5,9% 1 e 2 0 0  2 
Março 0 0  0 0  0 
Abril 0 0  0 0  0 
Maio 1 2,9% 6 0 0  1 
Junho 0 0  0 0  0 
Julho 1 2,9% 7 0 0  1 
Agosto 0 0  0 0  0 
Setembro 0 0  0 0  0 
Outubro 1 2,9% 9 0 0  1 
Novembro 4 11,8% 10, 12, 19 e 23 4 36,4% 18, 20, 22 e 24 8 
Dezembro 1 2,9% 25 0 0  1 

2
0

1
0 

Janeiro 0 0  2 18,2% 26 e 27 2 
Fevereiro 0 0  0 0  0 
Março 0 0  2 18,2% 31 e 32 2 

Abril 10 29,4% 
34, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 48, 

49 e 50 
2 18,2% 33 e 43 12 

Maio 9 26,5% 
55, 56, 57, 62, 

63, 66, 67, 69 e 
72 

1 9,1% 60 10 

Junho 5 14,7% 
75, 77, 80, 81 e 

82 
0 0 

 
5 

TOTAL 34 100%  11 100%  45 

Figura 35: Distribuição dos e-mails trocados entre o centro e a tutela, ao longo dos meses, entre 
fevereiro de 2009 e junho de 2010. 

Fonte: Produção da autora. 

 

Durante o segundo trimestre, abril, maio e junho de 2010, reconhece-se, através da 

análise dos conteúdos dos e-mails, que diversas tarefas de relevo se sobreposeram e, que 

acarretaram forte pressão para o centro, quer (a) pelo volume de trabalho que exigiram, num 

curto período de tempo, (b) quer ainda, pela multiplicidade de atores que implicou. 

Esta pressão, no período imediatamente anterior ao calendário previsto para início 

da formação docente, parece suster a hipótese de que a DGRHE, enquanto entidade 

coordenadora e responsável pela organização da formação de professores, pretendia 

exercer um controle mais incisivo sobre o centro, tendo em vista, certificar o cumprimento 

dos objetivos e metas definidos no PNFCT, relativamente aos prazos, ao volume de turmas 

e ao número de professores para formação, que anteriormente estava estabelecido. 

Procedeu-se à análise da informação recolhida nos e-mails trocados entre a rede e o 

centro, com o intuito de conhecer a natureza da comunicação entre estes parceiros e, a 
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contribuição da rede de centros, na articulação com a tutela e na gestão do processo em 

curso. 

 

 

 
 

Figura 36: Distribuição mensal do número de e-mails trocados entre a tutela e o centro. 

Fonte: Produção da autora. 

 

O tratamento dos dados encontra-se no Apêndice A3 do Volume II, nas páginas A32-

A34. A rede, enquanto entidade de Nível 2, detém a responsabilidade da coordenação e da 

organização regional da formação de professores, nomeadamente, a distribuição de turmas, 

afetação de formadores e a calendarização da formação, conforme as competências 

enunciadas no PNFCT. A consulta da Figura 16 relembrará ao leitor o exposto. 

No PNFCT, o centro e a rede pertencem a níveis hierárquicos diferentes, 

designadamente, a rede-Nível 2 e o centro-Nível 3. Contudo, as relações de apoio, partilha 

de conhecimentos, experiência e de práticas, entre os diretores de centro e o coordenador 

da rede são muito anteriores ao processo em curso, obstante o nível hierárquico. Veremos 

este aspeto, nos testemunhos deixados pela diretora na entrevista focus group. O 

coordenador da rede é eleito entre os cinco diretores de centros de escolas associadas da 

península de Setúbal e, como tal, afigura-se como um representante de um grupo de 

parceiros. A “figura” de representante de grupo de parceiros e com laços de proximidade 
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afetiva aos colegas de trabalho confirma-se, através do discurso registado nos e-mails. 

Pelos motivos apresentados, considerou-se, a comunicação estabelecida entre a rede e o 

centro, como comunicação bilateral ao invés de hierárquica. 

A correspondência trocada entre o centro e a rede mostra que esta foi preponderante 

no sentido rede→centro, como se pode constatar da leitura da Figura 37. 

 

Locus da comunicação durante o 
período de tempo compreendido entre 
16/02/2009 e 25/06/2010. 

Número de 
e-mails 

enviados 

Percentagem 
de e-mails 
enviados 

Identificação dos e-mails 
Enviados 

Da rede para o centro 12 75% 
3, 5, 14, 28, 30, 40, 44, 

54, 58, 59, 61 e 73 
Do centro para a rede 4 25% 4, 39, 51 e 52 

TOTAL 16 100% 

Figura 37: Distribuição da correspondência trocada entre a rede e o centro. 

Fonte: Produção da autora. 

 

A Figura 38 traduz a distribuição percentual da correspondência trocada entre a rede 
e o centro. 

 

 

 
 

Figura 38: Distribuição percentual dos e-mails trocados entre a rede e o centro. 

Fonte: Produção da autora. 
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Os resultados das subcategorias, 1.Coordenação com os centros associados e 

2.Articulação entre a tutela e os centros associados, para o sentido da comunicação bilateral 

rede→centro, sugerem que a relação da rede com os centros associados se regista, por 

uma comunicação equilibrada entre aspetos que se prendem com (a) a coordenação dos 

centros associados e com (b) a representatividade e articulação vertical enquanto elo na 

cadeia de comando, entre a tutela e os centros associados. Veja-se o exposto, na Figura 39, 

relativamente aos resultados das subcategorias apresentadas. 

 

 

 

 

Figura 39: Distribuição percentual das subcategorias da comunicação bilateral rede→centro. 

Fonte: Produção da autora. 

A coordenação da rede consistiu, a título exemplificativo, (a) na realização de 

reuniões com vista à planificação e concretização de tarefas, de preparação de trabalho 

conjunto dos centros associados, (b) na recolha de opiniões e propostas para obtenção de 

dados rigorosos sobre o número de professores, turmas e formadores, (c) na auscultação 

sobre considerações referentes a assuntos relacionados com a formação de professores, (d) 

na troca e partilha de ideias e, (e) na prestação de esclarecimentos. 

A rede de centros parece ter atuado como plataforma de diálogo e de acertos de 

consensos essenciais entre agências de proximidade durante o processo em curso. A 

coordenação aparenta ter sido importante para a prestação solicitada pela tutela em 

articulação com os centros, no que respeita, (a) à constituição de bolsas de formadores 

regionais com vista à partilha de formadores, (b) à distribuição de turmas de formação a 
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nível regional garantindo a rentabilização de recursos na zona e, (c) à calendarização da 

formação nos respetivos centros de forma a avalizar esta rentabilização de recursos. 

Acrescenta-se que, a coordenação tinha subjacente a elaboração de documentos 

diversos a concretizar em prazos muito curtos e, que, envolveram a implicação dos diretores 

de centro, na definição de estratégias para alcançar a rentabilização de recursos na zona de 

pertença. Os mapas elaborados foram relativos, (a) a formadores (tendo em vista a 

determinação do número de formadores, a distribuição dos formadores pelas ações de PTE, 

a partilha de formadores entre os centros e, a formação de formadores) e, (b) às turmas de 

formação de professores (tendo em vista a determinação do número de turmas, a 

redistribuição das mesmas por áreas disciplinares em cada centro e, a coordenação e 

agregação dos planos de ação da formação dos centros pertencentes à rede). 

O sentido da comunicação bilateral centro→rede exibe resultados para as 

subcategorias, 1.Resposta a pergunta/tarefa e 2.Apoio e colaboração, que, apontam para 

uma comunicação predominantemente orientada para responder a pergunta ou tarefa 

solicitada ao centro (75%), consubstanciada no envio de documentos, anexados aos e-mails 

e, de informação relativa, (a) à indicação dos formadores do PTE do centro, (b) ao 

levantamento de educadores e professores das escolas associadas ao centro e, (c) ao plano 

de ação do centro. Veja-se, sobre este assunto, a Figura 40. 

 

 

 
 

Figura 40: Distribuição percentual das subcategorias da comunicação bilateral centro→rede. 

Fonte: Produção da autora. 
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B-Trajetória da Implementação no Centro 

 

 

A análise dos assuntos tratados nos e-mails, entre 16/02/2009 e 25/06/2010 e 

respetivos documentos em anexo, possibilitou a construção do Itinerário de Implementação 

centralizado no centro. Foram identificadas diferentes passagens sequenciais, com aparente 

interligação, por vezes, sobrepostas no tempo, a que se designaram de Momentos. 

Explicita-se o Itinerário de Implementação com a prossecução dos Momentos, na Figura 41. 

 

Momentos de implementação identificados a partir 
dos e-mails 

trocados entre 16/02/2009 e 25/06/2010 

Calendário 
dos registos 
relativos a 
cada 
Momento

49 

Número total de e-
mails trocados 
(recebidos e enviados 
pelo Centro)  

Identificação dos e-mails 

Recebidos Enviados Recebidos Enviados 

1.Aditamento das ações50 de formação PTE aos 
Planos de Formação dos Centros e respetiva 
candidatura ao Plano de Formação 2009 

16/02/2009-
18/03/2009 

3 1 1, 2 e 3 4 

2.Reunião da Rede 5/05/2009 1 0 5  

3.Novas regras para as ações PTE51 7/05/2009- 
9/07/2009 

2 0 6 e 7  

4.Início de funções do coordenador PTE no centro 16/10/2009 0 1  8 
5.Formulários com ações acreditadas para 15 horas 29/10/2009 1 0 9  

6.Afetação de formadores 
10/11/2009-
7/04/2010 

8 10 
10, 11, 12 
13, 19, 23,  

28 e 30 

18, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 31, 

32 e 33 
7.Reunião da Rede 13/11/2009 1 0 14  
8.Processos e modelos de certificação de 
competências TIC 

31/12/2009-
19/05/2010 

6 0 
25, 34, 36, 
49, 50 e 63 

 

9.Reunião da Rede 22/02/2010 1 0 29  

10.Comunicação pela plataforma moodle 12/04/2010-
27/04/2010 

5 1 
35, 37, 45,  

46 e 47 
43 

11.Reunião com a DGRHE 
16/04/2010-
26/04/2010 

3 0 38, 41 e 42  

12.Formação de formadores 
19/04/2010-
7/06/201052 

5 6 
40, 48, 66,  

67 e 75 
51, 52, 53,  
64, 70 e 71 

13.Reunião da Rede 27/04/2010 1 0 44  

14.Programa de formação PTE-2010 
(27/04/2010) 
5/05/2010-
20/05/2010 

8 2 
54, 55, 56, 58, 
61, 65, 72 e 74 

64 e 78 

15.Candidatura a financiamento e aprovação 
(16/04/2010) 
10/05/2010-
24/06/201053 

5 3 
57, 62, 69,  

80 e 81 
39, 60 e 68 

16.Reunião da Rede 12/05/2010 1 0 59  
17.Reunião da Rede para iniciar a preparação da 
segunda fase de formação 

2/06/2010 1 0 73  

19.Criação da equipa PTE/DGRHE 8/06/2010 1 0 77  
20.Inscrições dos professores no centro e 
comunicação à escola  

8/06/20- 
14/06/201054 

0 2  76 e 79 

21.Chegada da ficha de avaliação da ação 25/06/2010 1 0 82  

Figura 41: Momentos de implementação identificados no período compreendido entre 16/02/2009 e 
25/06/2010. 

Fonte: Produção da autora. 

                                                           
49 As datas que se encontram entre parêntesis, significam que o e-mail aditava outro assunto de outro momento 
anterior. 
50 Este aditamento de ações PTE, aos planos de formação, previa ações para o pessoal docente (PD) e pessoal 
não docente (PND).  
51 Inicia-se um novo processo e com novas regras. No e-mail n.º 7, enviado a 9/07/2009 é comunicado que ficam 
sem efeito as ações de formação destinadas ao pessoal não docente. 
52 Informação relativa à previsão da afixação das pautas dos formadores na plataforma moodle. 
53 Aprovado pelo Orçamento de Estado o financiamento de 36 turmas de formação PTE-2010 do centro. 
54 O documento anexo ao e-mail solicitava que, as listas dos professores autorizados a frequentar a formação 
PTE-2010, na primeira fase, pelas escolas, deveriam ser entregues, ao centro, até ao dia 18/06/2010. 
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Identificaram-se 21 Momentos55 diferentes, sequenciados cronologicamente, que 

envolveram tarefas diversificadas, algumas das quais sobrepostas no tempo. Inferiu-se que 

os 21 momentos elencados se poderiam agrupar em dois Estádios distintos do processo de 

implementação da política, por apresentarem particularidades que os distinguem. A 

identidade de cada estádio esteve na origem da designação atribuída: Estádio A- Moratória 

e Incerteza e Estádio B- Arranque e Acomodação da Política. Considerou-se, 

adicionalmente, o Estádio C, como o da Operacionalização da Formação de Professores, 

propriamente dito. 

Veja-se a Figura 42 que apresenta e explica cada um dos Estádios, A, B e C. Para 

cada estádio, estabeleceu-se a correspondência com as especificidades do processo 

constantes nos conteúdos dos e-mails. Os diferentes conteúdos abordados nos e-mails, 

designaram-se de Alicerces do Processo. Estes são decorrentes da implementação, in loco, 

no centro. 

 

Estádios Descrição 
Alicerces do processo, no centro, durante a 

implementação da política formativa 

A- Moratória e 
Incerteza 

16/02/2009 a 9/07/2009 
(Momentos 1, 2, 3) 

•Aditamento das ações PTE ao plano de formação. 
•Anulação das acreditações das ações PTE anteriores. 

B- Arranque e 
Acomodação da 
Política 

16/10/2009 a 25/06/2010 
Preparação, planificação e 
programação da formação 

(Momentos 4 até 21) 

•Nomeação do coordenador do PTE do centro.  
•Novas acreditações das ações (cursos de 15 horas) 
•Afetação de formadores.  
•Certificação de Competências TIC. 
•Reunião de apresentação do PNFCT. 
•Formação de formadores. 
•Elaboração do Plano de Formação PTE do centro/rede. 
•Candidatura a financiamento. 
•Comunicação às escolas do plano de formação PTE do 
centro.  
•Inscrições dos professores para a formação PTE 2010. 
•Comunicação às escolas do documento Candidatos-Escola-
Turma com a indicação dos professores inscritos. 
•Constituição das turmas QIM. 

C- Operacionali-
zação da 
Formação de 
Professores 

28/06/2010 até novembro de 
2010 

Monitorização da formação 

•Primeira fase- junho e julho. 
•Segunda fase- setembro a novembro. 

Figura 42: Estádios e alicerces do processo na implementação da política formativa, no centro. 

Fonte: Produção da autora. 

 

O Estádio A, de moratória e incerteza entrecorreu de 16/02/2009 (e-mail n.º 1) a 

9/07/2009 (e-mail n.º 7) e correspondeu aos e-mails tocados, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os 

                                                           
55 Evitou-se o uso da terminologia de fases, para que não haja confusão entre fases de formação docente. 
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os respetivos documentos em anexos. As entidades envolvidas foram a DGRHE, o Centro 

Coordenador dos Centros entre o Tejo e Sado e o Centro AlmadaForma. Constata-se, que 

existiu entre os atores responsáveis um diálogo de incerteza face à formação PTE, no que 

diz respeito, (a) às descrições dos cursos de formação, (b) aos destinatários das ações, 

pessoal docente (PD) e não docente (PND), (c) às modalidades da formação, (d) à 

metodologia, (e) à duração e, (f) aos conteúdos a desenvolver. 

No que diz respeito à formação QIM, os AN2-B anexados aos e-mails números 1 e 2, 

definiam como desenho formativo, uma oficina de 50 horas, repartidas por 25 horas de 

trabalho autónomo e 25 horas de trabalho presencial. Apresenta-se, a título exemplificativo, 

o AN2-B, quadros interativos multimédia no ensino e aprendizagem das Ciências 

Experimentais, no Anexo A2 do Volume II, nas páginas A121-A131. A modalidade da 

formação de oficina foi, mais tarde, substituída para a modalidade de curso de formação 

com 15 de duração. 

O e-mail n.º 7, de 9/07/2009, parece traduzir um recuo no processo iniciado, 

deixando “a perder” cinco meses de trabalho principiado pelo centro. É comunicado que “fica 

sem efeito qualquer pedido de acreditação de ações de formação destinadas ao pessoal 

não docente, no âmbito do PTE . . . e anuladas todas as acreditações anteriormente 

efetuadas e enquadradas no âmbito do PTE”. 

O Estádio B, de arranque e acomodação da política entrecorreu de 16/10/2009 (e-

mail n.º 8) a 25/06/2010 (e-mail n.º 82). 

O Estádio B, inicia-se com o e-mail n.º 8, do coordenador do PTE do CFAECA para a 

direção do CFAECA. O coordenador do PTE do CFAE AlmadaForma, professor da Escola 

Secundária Emídio Navarro, tinha adstrito, por atribuição da direção da escola de pertença, 

dois blocos semanais, correspondentes a 3 horas por semana, para o desempenho de 

funções de coordenador do PTE no centro. Parte da comunicação entre o coordenador e a 

diretora do centro foi feita por e-mail. Os e-mails números 8, 76 e 78 são evidências desta 

comunicação. 

Consideram-se, como Alicerces do Processo do Estádio B, (a) a nomeação do 

coordenador do PTE do centro, (b) as novas acreditações das ações (cursos de 15 horas), 

(c) a afetação de formadores, (d) a certificação de competências TIC, (e) a reunião para 

apresentação do PNFCT, (f) a formação de formadores, (g) a elaboração do plano de 

formação PTE do centro/rede, (h) a candidatura a financiamento, (i) a comunicação às 

escolas do plano de formação PTE do centro, (j) as inscrições, no centro, dos professores 
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para a formação PTE 2010 da primeira fase, a (l) comunicação às escolas do documento 

Candidatos-Escola-Turma com o nome dos professores inscritos56 e, por fim, (m) a 

constituição das turmas QIM. 

O e-mail n.º 64 de 20/05/2010, entre o CFAE AlmadaForma e as escolas associadas, 

marca o início da implicação das escolas no processo em estudo. No referido é comunicado 

o plano de formação PTE- 2010 do centro e que este se destina a 792 professores das 

escolas associadas, que correspondem a 30% dos 90% dos docentes para 2010. 

O final do Estádio B regista-se pelos dois e-mails da DGRHE para o CFAECA. O e-

mail n.º 81, de 24/06/2010, informa a aprovação do Orçamento de Estado do Plano de 

Formação PTE 2010, para 36 turmas, no montante total de 58.921 euros. O e-mail n.º 82, de 

25/06/2010, envia a Ficha de Avaliação das Ações de Formação. 

O Estádio C, operacionalização da formação de professores, iniciou-se com a 

primeira fase de formação, a 28/06/2010, concluída em finais de julho. A segunda fase 

decorreu entre setembro e novembro de 2010.  

Os documentos anexados ao e-mail n.º 79, de 16/04/2010, identificados Carta aos 

Diretores e, Plano de Formação PTE aprovado, contêm a distribuição do pacote formativo 

do PTE para professores, nomeadamente, da formação QIM para as diferentes áreas do 

currículo. A formação QIM foi objeto de avaliação, para o efeito, foi aplicado um inquérito por 

questionário, concebido pela tutela, Ficha de Avaliação das Ações de Formação. 

Na subsecção seguinte discute-se os resultados do estudo efetuado aos itens B e 3 

do referido inquérito. 

 

 

1.2-Resultados da Análise de Conteúdo dos Inquéritos por Questionários de 
Avaliação das Ações de Formação de Quadros Interativos Multimédia 

 

 

O estudo das respostas às questões, B e 3 da Ficha de Avaliação das Ações de 

Formação (Anexo B1 do Volume II, nas páginas A133-A135), do inquérito por questionário e 

                                                           
56 No referido documento, existia um campo designado de selecionados. O(a) diretor(a) da escola deveria 
assinalar, no documento, os professores que estavam efetivamente autorizados a frequentar e, comunicar ao 
centro, até ao dia 18 de junho de 2010. 
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aplicado aos formandos no final da formação QIM, facultou informação no âmbito da 

questão de investigação: 

• Quais foram as perceções avaliativas e a satisfação dos formandos face à 

formação? 

Foram recolhidos e tratados os dados relativos ao item B (Apreciação Global) e ao 

item 3 (Opinião Global da Ação) dos questionários aplicados, durante a primeira fase do 

processo formativo aos docentes que frequentaram à ação de formação, quadros interativos 

multimédia no ensino e aprendizagem para as diferentes áreas do currículo. 

Dos 297 questionários existentes nos dossiêrs de formação para as 12 turmas QIM 

da primeira fase, 9T1, 9T2, 10T1, 10T2, 11T2, 12T1, 12T4, 12T7, 13T2, 13T5, 14T1 e 14T3, 

a que, correspondeu a um total de docentes que frequentaram a formação QIM, só 243 

questionários estavam respondidos. Assim sendo, foram analisados 243 questionários. 

As 12 turmas QIM repartiram-se por seis áreas curriculares57 diferentes. Os docentes 

foram agrupados nas turmas obedecendo ao perfil traçado (afinidade à área curricular) 

independentemente do seu nível de conhecimentos em competências TIC que detinham. 

Constituíram-se, desta forma, grupos de formação heterogéneos, de docentes com diferente 

domínio em competências digitais. O modelo de formação a aplicar foi igual para todos os 

formandos ignorando este aspeto desde o início. 

Para o tratamento da questão B, resultado final da apreciação global dos formandos, 

por turma, fez-se corresponder os valores, 1, 2, 3, 4, 5, respetivamente, às classificações 

qualitativas do questionário Fraca, Satisfatória, Boa, Muito Boa e Excelente. 

Procedeu-se ao cálculo, do valor da apreciação global de cada ação58 e 

posteriormente, determinou-se média da apreciação global das 12 ações QIM, da primeira 

fase. Apresentam-se os resultados, no Apêndice B1 do Volume II, na página A36. 

Os resultados obtidos das apreciações globais das doze turmas de ações QIM 

situam-se entre 3,2 (Boa) e valor 4,4 (Muito Boa). A média das apreciações globais de todas 

as turmas foi de 3,7 (Boa a tender para Muito Boa). Veja-se a distribuição destes resultados, 

na Figura 43. 

                                                           
57 Recomendamos a consulta da Figura 20. 
58 Demontra-se, a título de exemplo, como se procedeu para calcular a apreciação global dos formandos da 
turma 9T1, [(0x1)+(4x2)+(3x3)+(10x4)+(6x5)]/23. O denominador (23) corresponde ao número de questionários 
analisados na turma 9T1. 



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

105 

Com o objetivo comparar os resultados das classificações atribuídas pelos 

formandos em cada turma e para cada parâmetro, converteu-se, em percentagem, o 

número de respostas dadas para cada classificação qualitativa, Fraca, Satisfatória, Boa, 

Muito Boa e Excelente (Apêndice B2 do Volume II, na página A38). 

 

 

 
 

Figura 43: Apreciação global da ação para cada turma e apreciação média de todas as ações QIM da 
primeira fase. 

Fonte: Produção da autora. 

 

A Figura 44 apresenta, em percentagem, a distribuição dos diferentes parâmetros 

por turma. Constata-se, que existe uma variação significativa nas apreciações dos 

formandos relativamente à ação, para as turmas QIM da primeira fase. As turmas 12T1 e 

14T1 apresentam avaliações com contrastes significativos. Diversos fatores poderão ter 

contribuído para estas avaliações tão discrepantes, mas o seu estudo, sai fora do âmbito de 

investigação. No entanto, poder-se-á admitir que, possivelmente, a justificação poderá estar 

relacionada com a menor ou maior motivação de docentes de grupos disciplinares distintos 

para o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula com QIM. A turma 12T1 foi 

constituída por docentes do grupo de História e a turma 14T1 por docentes do grupo de 

Biologia e Geologia. 

A avaliação da ação de fraca registou-se só em três turmas, 10T2, 12T1 e 12T4. 
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Figura 44: Distribuição percentual dos parâmetros avaliativos da ação por turma. 

Fonte: Produção da autora. 

 

A análise de conteúdos das respostas dadas no item 3- “Opinião global da 

ação/observações (sugestões sobre aspetos organizativos e assuntos/conteúdos abordados 

e/ou a abordar nesta e em futuras ações que possa sugerir, seriam de grande interesse e 

utilidade) ” encontra-se no Apêndice B3 do Volume II, na página A40. 

Dos 243 questionários analisados, só 56% dos formandos responderam ao item 3, 

ou seja, 136 formandos. Procedeu-se, por turma, à análise de conteúdo das respostas dos 

inquiridos e posterior contagem do número de referências para cada categoria. A Figura 45 

apresenta a distribuição percentual das categorias em análise. 

As categorias mais referidas foram as, 2-Tempo de duração da ação, 10-Apreciações 

dos formandos face à formação e, 8-Necessidades de formação face à formação QIM. 

Seguiu-se, a análise das subcategorias, para cada categoria. O Apêndice B4 do 

Volume II, nas páginas A42-A44, apresenta os resultados do estudo com os exemplos de 

indicadores identificados nas respostas dadas pelos formandos. A Figura 46 mostra a 

distribuição percentual das referidas subcategorias. 
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Figura 45: Percentagem de cada categoria do item 3 para a globalidade das turmas. 

Fonte: Produção da autora. 

 

Da leitura da Figura 46 ressaltam três subcategorias, a saber: 2.1-Duração 

insuficiente (44%), 10.2-Satisfação face à formação (16%) e 8.1-Necessidade de 

continuidade da formação (10%). 

Constata-se que predominam as apreciações com conotação negativa (81%), sobre 

as apreciações com conotação positiva, representadas nas subcategorias, 1.1-Modalidade 

desadequada, 2.1-Duração insuficiente, 3.1-Logísticas não operacionais, 4.1-Condições 

físicas desfavoráveis, 5.1-Número elevado de formandos por turma, 6.1-Calendário e horário 

desadequados, 7.1-Nível dos formandos desajustado, 8.1-Necessidade de continuidade da 

formação e, 10.1-Insatisfação face à formação. Só 19% das opiniões dadas estão 

associadas a fatores positivos (9.1-Atitude positiva do formador e 10.2-Satisfação face à 

formação). 
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Figura 46: Distribuição percentual das subcategorias identificadas, no item 3, dos questionários. 

Fonte: Produção da autora. 

 

Orientou-se o estudo, no sentido de se associarem as 12 subcategorias a 

responsabilidades distintas. Veja-se a Figura 47, que estabelece a relação de causalidade 

das subcategorias com a implicação dos possíveis atores. 
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Implicação com os atores Subcategorias Percentagem 

1. Aspetos relacionados com o desenho da 
política concebida pelos decision-makers. 

1.1-Modalidade desadequada 3% 

2.1-Duração insuficiente 43,72% 

5.1 Número elevado de formandos por turma 3,52% 

7.1-Nível dos formandos desajustados 4% 

8.1- Necessidade de continuação da formação 10,1% 

Total 64,34% 

2. Aspetos relacionados com as condições 
físicas dos espaços e dos recursos materiais 
e que remetem a responsabilidade para os 
diretores das escolas onde decorreu a 
formação. 

3.1-Logísticas não operacionais 5,53% 

4.1-Condições físicas desfavoráveis 4% 

Total 9,53% 

3. Aspetos relacionados com a competência 
dos formadores. 

9.1-Atitude positiva do formador 3% 

4. Aspetos relacionados com contingências, 
externos ao centro, e que implicaram 
decisões sobre interesses em conflito de 
diferentes atores. 

6.1-Calendário e horário adequado 1% 

6.2-Calendário e horário desadequado 4,53% 

Total 5,53% 

5. Aspetos relacionados com as expectativas 
e motivações dos formandos. 

10.1-Insatisfação face à formação 2% 

10.2-Satisfação face à formação 15,6% 

Total 17,6% 

TOTAL  100% 

Figura 47: Alocação percentual das subcategorias que se relacionaram com a intervenção de 
diferentes atores.  

Fonte: Produção da autora. 

 

A Figura 48 apresenta a distribuição percentual, num gráfico circular, dos cinco 

grupos de atores com a possível implicação na causalidade das subcategorias identificadas. 

Os aspetos mencionados com maior percentagem parecem apontar para o desenho 

da política formativa do PTE (64,34%), como a modalidade, a duração da ação, o número de 

formandos por turma e, a heterogeneidade das turmas, que fizeram com que 10,1% dos 

formandos sentissem necessidade de continuar a formação.  

O insuficiente tempo da formação foi o aspeto mais referido (44%). Os cursos de 

formação de 15 horas foram insuficientes para que os formandos se sentissem competentes 

em QIM. Esta situação justifica-se pelo facto da modalidade da formação escolhida ter sido 

desadequada (3%). Alguns formandos chegaram a sugerir que a modalidade de oficina era 

a mais adequada para a formação QIM. 
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Acrescenta-se que, 4% dos comentários referem que as turmas deveriam ter tido 

uma constituição mais homogénea, pois assim, beneficiaria os destinatários no apoio 

prestado pelo formador e na consecução das aprendizagens dos formandos. Quanto aos 

formadores, reconhecem-se só apreciações positivas (3% das observações) como, a de 

mérito do mesmo, na condução da ação com conteúdos extensos para o pouco tempo de 

formação e, com turmas de formação complexas, dadas as diferenças significativas 

existentes entre os formandos, no domínio das competências TIC. 

 

 

 

Figura 48: Implicação dos atores face às subcategorias referidas pelos formandos. 

Fonte: Produção da autora. 
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remetem a responsabilidade para os diretores das escolas onde decorreu a formação;
3.Aspetos relacionados com a competência dos formadores;

4.Aspetos contingenciais, externos ao centro, e que implicaram decisões sobre interesses

em conflito de diferentes atores;
5.Aspetos relacionados com as expectativas e motivações dos formandos.
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No que concerne às salas e às condições de trabalho, ao equipamento, ao 

funcionamento do equipamento, ao acesso à internet, ao software59 e, às tomadas de 

eletricidade, recai 9,53% das observações. Os diretores das escolas afiguram-se como 

responsáveis pelo acolhimento da formação, entendendo-se este, como um compromisso 

face às condições necessárias dos espaços e do equipamento, para a condução da 

formação pelo formador. 

Relativamente ao calendário e ao horário da formação QIM, as observações foram 

divergentes, havendo um predomínio de comentários que consideram desadequados 

(4,53%). A altura do ano em que decorreu a formação foi determinada pelo ME. Embora os 

docentes, na sua maioria, não tivessem atividade letiva, esta altura do ano letivo caracteriza-

se por apresentar intenso trabalho e um maior envolvimento docente nas atividades não 

letivas, como, como por exemplo, vigilâncias e coadjuvâncias de exames e de provas 

diversificadas, correção de exames e de provas, recursos, matrículas, constituição de 

turmas e, reuniões de planeamento do próximo ano letivo. 

Para as escolas, este serviço afigura-se como uma prioridade face à formação 

docente. A DGRHE, no e-mail n.º 72, dá a conhecer aos centros o conteúdo do e-mail 

enviado aos diretores de escola em que solicita “que na distribuição de serviço seja tida em 

consideração a participação de docentes do estabelecimento de ensino que dirige, na 

formação de formadores em Junho pela DGIDC e de professores a realizar a partir do final 

do mês de Junho por cada Centro de Formação de Associação de Escolas”. 

O horário da formação resultou de uma gestão de contingências onde confluíram 

múltiplos interesses, das escolas, do centro, dos formadores e dos formandos. Os 

formadores tiveram que garantir várias formações60. A opção por horários de formação pós-

laboral parece indiciar que, o mesmo adveio de uma compatibilização de prioridades, da 

escola, do centro e dos formadores. Esta opção acarretou uma sobrecarga de trabalho aos 

docentes, o que justifica as manifestações de desagrado exemplificadas nos indicadores da 

subcategoria, 6.2-Calendários e horários desadequados, constantes no documento do 

Apêndice B4 do Volume II, na página A42 “a altura do ano letivo não foi adequada”, “horário 

não coincidente com a atividade escolar” e “as datas e as horas não foram adequadas”. 

                                                           
59

 A Prometheam quando instalava os quadros interativos nas escolas fornecia às mesmas o software 
ActivInspire para ser instalado nos computadores dos professores e um código de acesso ao software. É da 
responsabilidade da direção da escola disponibilizar o software e o código de acesso aos professores antes do 
início da formação. 
60 Previstas 6 turmas por formador (Plano Nacional de Formação em Competências TIC, 2010). 
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Por último, 17,6% das observações estão relacionadas com as sensibilidades 

(expectativas e motivações) dos formandos relativamente às TIC e sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem, valorizando ou não, o caráter inovador, a utilidade 

deste recurso tecnológico, o gosto e a sua importância (15,6% dos comentários 

manifestaram satisfação face à formação QIM contra 2% que manifestaram insatisfação). 

 

 

1.3-Resultados da Análise de Conteúdo da Entrevista aos Responsáveis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se a entrevista em grupo focado, focus group, aos responsáveis do centro, 

diretora do centro e coordenador do PTE do centro, atores diretamente implicados na 

implementação da medida de formação em QIM no CFAE AlmadaForma. Os dados 

socioprofissionais dos participantes encontram-se sistematizados na Figura 49. 

Elaborou-se o guião, que se encontra no Apêndice C1 do Volume II, nas páginas 

A46-A51, com vista a (a) recolher informações que permitissem o apuramento de factos 

relativos às questões de pesquisa, (b) clarificar aspetos menos claros, (c) obter informação 

nova, ainda encoberta e, (d) triangular dados coligidos de outras fontes. 

Teve-se, ainda, o cuidado de colocar as questões no guião, pela ordem que se 

considerou mais adequada para a apropriação da informação relacionada com as questões 

de investigação. Primeiro colocaram-se questões de caráter geral e posteriormente as 

questões mais específicas. Os inquiridos tiveram, desta forma, tempo para se ambientar e 

se sentirem à vontade na resposta. 

”Di- Aprendemos com a primeira fase e conseguimos gerir 
com mais segurança a segunda fase . . . trouxe mais calma e 
serenidade.” 
“In- E o diálogo com a tutela?” 
“Di- Tal e qual, era o mesmo.” 

Diretora do Centro e autora, focus group, 2011  
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Registo e descrição dos 
participantes no focus group 

Diretora do Centro 
Coordenador do PTE do 

Centro 

Idade 61 36 

Habilitações literárias 
Licenciada em Línguas e Literaturas 

Modernas, variante Português e 
Francês 

Mestre em Ciências da Educação, 
especialização em Informática 

Educacional 
Anos de serviço 40 13 

Escola de pertença Escola Secundária Fernão Mendes 
Pinto 

Escola Secundária Emídio Navarro 

Função atual no centro Diretora do centro Coordenador PTE 
Desempenho de outras funções 
ou cargos 

Conselheira do Conselho Geral de 
quatro escolas associadas ao centro 

Diretor de turma, diretor de instalações, 
membro da equipa do PTE da escola 

Anos na função 19 3 

Figura 49: Dados socioprofissionais dos entrevistados. 

Fonte: Produção da autora. 

 

Observou-se que, durante a entrevista, os dois participantes, interagiam 

espontaneamente no grupo, ora completando-se, ora reforçando-se, face às questões que 

foram colocadas pela entrevistadora/moderadora. Constatou-se que, durante a abordagem 

dos assuntos, houve entusiasmo no grupo e vontade em participar e relatar episódios 

relacionados com as questões. Foram constantes, a harmonia sobre os relatos efetuados, o 

entrelaçar de ideias e a partilha de pontos de vista reforçando frequentemente a opinião do 

colega. Estes comportamentos apoiam a ideia de uma dinâmica organizacional reveladora 

de trabalho conjunto e em consonância sobre o percurso a seguir durante o processo, com 

implicação na cooperação e aliança. 

Foi possível, com esta técnica, ouvir a perspetiva dos participantes relativamente às 

matérias relacionadas com as questões de investigação e, esclarecer resultados, menos 

claros, provenientes de outras fontes. Assegurou-se a objetividade do tratamento da 

informação extraindo da transcrição, tudo o que foi considerado relevante para o tema em 

estudo. As categorias e subcategorias foram definidas a priori, com exceção das 

subcategorias, n.º 25-Envolver as escolas, n.º 29-Prazos curtos e n.º 30.6-Abrir e fechar a 

formação. Estas foram definidas a posteriori. 

A transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice C2, do Volume II, nas páginas 

A52-A94. Para simplificar a transcrição utilizaram-se as abreviaturas, Di para designar a 

diretora do centro, Co para apresentar o coordenador do PTE do centro e In para indicar a 

Investigadora/entrevistadora/moderadora. Para representar as omissões das partes do texto 
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transcrito optou-se por representar com três pontos, mas com espaçamento superior, 

comparativamente, às reticências. 

Sistematizaram-se as unidades de registo das categorias e subcategorias 

identificadas na grelha de análise de conteúdo da entrevista focus group colocada no 

Apêndice C3 do Volume II, nas páginas A95-A107. 

As questões colocadas aos participantes tiveram como objetivo captar o testemunho 

sobre: 

• as lógicas dominantes do discurso no processo de implementação da política 

de formação de professores; 

• a trajetória da implementação da política no centro; 

• as estratégias organizacionais desenvolvidas pelo centro para acomodar as 

orientações políticas relativas à medida; 

• as dificuldades sentidas pelo centro para acomodar a política nos prazos 

estipulados. 

 

 

A-Diálogo Institucional 

 

 

1. Com a Tutela 

 

 

As respostas dadas pelos inquiridos às questões relativas à comunicação, entre o 

centro e a tutela, sugerem que esta se estabeleceu segundo os aspetos que seguidamente 

se sistematizam. 

•A comunicação entre a tutela e o centro foi predominantemente diretiva, com pouca 

intervenção dos centros no projeto, numa lógica de implementação marcadamente top-

down. 

•Houve, também, uma comunicação muito centrada na informação, com muito 

suporte informativo, muito detalhado e muito claro. A prestação de esclarecimentos pela 
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tutela foi lenta e não eram diretamente prestadas, estando sempre dependente de alguém 

superior com autoridade para o fazer. Este comportamento traduziu, aos inquiridos, a 

existência de uma hierarquia interna, centralizadora, que se expressava de forma cautelosa, 

receosa e com demora o que, no entender dos participantes marcava a pouca proximidade 

e dificultava o diálogo entre o centro e a tutela. 

• O fórum da plataforma não facilitou a comunicação entre os diferentes atores e não 

serviu para reduzir o “isolamento” do centro face ao processo de implementação. O fórum 

da plataforma, criado pela equipa PTE/DGRHE61 “para permitir partilhar todas as questões” 

e “para aumentar a eficácia da comunicação e a rapidez na resposta às questões” era de 

acesso difícil, pouco interativo e facilitador e, com “Co- uma estrutura pesada sendo 

necessário passar uma série de caminhos para lá chegar”. 

Transcreve-se, seguidamente, algumas passagens da diretora e do coordenador do 

PTE durante a entrevista sobre o que foi exposto superiormente. 

 

Di- “Predominantemente diretivoW a coisa parte e é dita de forma já 

estruturada. Há pouco papel e pouca intervenção por parte dos centros neste 

projeto . . . O sentido é top-down. É de cima para baixo . . . No fundo a tutela 

concebe, certifica e dota os centros de poderes para implementar”. 

Di- “Havia uma hierarquia uma organização um bocadinho fechada 

que abriria só depois de conhecido o assunto, bem explanado . . . havia essa 

cautela e toda essa formalidade . . . não era fácil nem era direto . . . Criaram . 

. . um conjunto de informações, detalhadas, numeradas, para que nós não 

tivéssemos dúvidas”. 

Co- “Esta plataforma . . . era um pouco pesada, pouco interativa, 

pouco facilitadoraW achei que era uma estrutura pesada . . . Não havia muita 

proximidade. Acho que foi o grande problema. Acho que deveria ter havido 

uma maior aproximação”. 

 

                                                           
61 12/04/2010 (e-mail n.º 35) para “permitir partilhar todas questões que forem colocadas e respetivas respostas” 
e, a 8/06/2010 (e-mail n.º 77) para “aumentar a eficácia da comunicação e a rapidez na resposta às questões 
colocadas e promover um ambiente de maior proximidade entre os diversos agentes intervenientes nas ações 
PTE”. 
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•A negociação não foi fácil nem direta. A negociação só se processou na segunda 

fase de formação e foi necessário insistência do centro face à demora da tutela. Prendeu-se 

com a realização de mais uma turma de formação (trigésima sétima) e, com substituição de 

uma turma de Artes por outra de Informática, já que, no entender do centro, não havia 

grande público para a primeira. As cedências aos pedidos formulados foram concedidas, 

sempre que o centro se propôs a alterações, mas seguindo formalidades e obrigando a uma 

forte explicação dos motivos. 

 

  Co- “nós fizemos as contas . . . verificámos que tínhamos professores 

suficientes para uma turma de informática, a nossa diretora comunicou à 

tutela e a tutela autorizou”. 

Di- “O facto de ter dito um lapso, responderam-me . . . –“Então pode 

fazer”. Então, fizemos a trigésima sétima turma paga pelo centro . . . pedimos 

autorização para que as turmas ultrapassassem o limite máximo e isso 

aconteceu em algumas . . . portanto a cedência foi sempre conseguida nos 

nossos objetivos, sempre que nós os propusemos e encontrávamos, sim, um 

interlocutor de lá . . . não precipitámos para também ganharmos confiança 

suficiente para podermos propor à tutela esta alteração”. 

 

 

2. Com a rede 

 

 

No que concerne à comunicação com a rede e ao papel mediador da rede com a 

tutela, o testemunho da diretora aponta para que a rede de centros tenha funcionado como 

interlocutor privilegiado junto da tutela e dos diferentes centros de formação. Como 

características do coordenador da rede foram apontadas, pela diretora como “tendo feito um 

bom trabalho . . . conciliador e negociador . . . sem ferir e sem cortar . . . ele (coordenador da 

rede) tem vindo a fazer grandes alianças“. 

Acrescentou a diretora: 



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

117 

  Di- “(o coordenador da rede) esteve sempre como interlocutor junto da 

DGRHE . . . da equipa do PTE do ministério, da DGIDC, no sentido de 

conhecer mais de proximidade aquilo que devia de ser feito . . . somos 

pioneiros neste modelo de trabalhar em rede, desde o início dos centros, 

começamos em 93, 1993 . . . A ideia da rede foi, precisamente, para juntos e 

em equipa, e em parceria superarmos aquilo que, muitas vezes, sozinhos, é 

doloroso . . . o Ministério começou a respeitar este modelo . . . éramos onze 

centros de início”. 

 

 

B-Trajetória de Implementação 

 

 

1. A tomada de conhecimento e o “reparo” feito de início 

 

 

Pelo relato da diretora e do coordenador atesta-se que a tomada de conhecimento do 

PTE se efetivou com a apresentação pública do estudo efetuado, aos diretores de centro, no 

Centro Cultural de Belém e, que o mesmo, “(Di)- trazia acoplado um dispositivo de formação 

para por em marcha”. Este dispositivo só foi operacionalizado mais tarde. O dispositivo 

montado foi “(Di)- sonhados para toda a comunidade educativa . . . para que a escola 

entrasse verdadeiramente na sociedade da informação e do conhecimento”. 

A modalidade da formação, curso com 15 horas de duração parece ter sido apontada 

desde o início, pelos diretores de centro, como muito limitada para os conteúdos a que se 

destinavam e para a produção de materiais. 

 

Di- “o curso de 15 horas foi logo considerado desde início, muito 

limitado para os conteúdos que se íam desenvolver, sobretudo para a 

produção de materiais . . . a modalidade não era a mais adequada . . . . Já 

estava criada e permaneceu”. 

Co- “Do meu ponto de vista . . . acho que foi o ponto negativo desta 

formação foi a modalidade . . . Em termos de gastos da tutela são os mesmos 

(oficina comparativamente a curso)”. 
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2. O apuramento do número de professores e de formadores 

 

 

A fase seguinte consistiu no apuramento do número de professores existentes nas 

escolas associadas. 

O Plano Nacional de Formação de Competências TIC quando apresentou o 

Programa Nacional de Formação de Competências TIC trazia a estimativa, a nível nacional, 

por DRE, e por centro de formação, do número de formandos, do número de turmas e do 

número de formadores. Veja-se a Figura 50 que apresenta a estimativa prevista, no 

documento, pelo ME. Para o CFAE AlmadaForma, o ME previu, para 2010, um total de 29 

turmas de formação PTE destinadas a 580 professores. 

 

Total Nacional Total de Professores Total de Turmas Total de Formadores 

5 DRE 43879 2129 369 
    

DRE N.º de Professores N.º de Turmas N.º de Formadores  

DRELVT 11214 561 94 
 

Centro N.º de Turmas N.º de Professores  

AlmadaForma 2962 58063  

Figura 50: Estimativa, efetuada pelo ME, do número de docentes, do número de turmas e número de 
formadores necessários para a formação PTE, 2010. 

Fonte: Adaptado do Plano Nacional de Formação de Competências TIC,2010:11-17 e da informação do e-mail n.º 52. 

 

O número inicialmente apresentado pela tutela era muito inferior à realidade, o que 

implicou uma retificação do número de docentes previstos. Foi feito, pelo centro, o 

levantamento do número real de docentes, junto das escolas associadas e, o coordenador 

da rede propôs, seguidamente, a correção. Este levantamento possibilitou aumentar o 

número de formandos, de turmas e de formadores. A confirmação do exposto consta do 

                                                           
62 A previsão inicial de 29 turmas para o total da formação PTE 2010 incluía, desde logo, o total de cursos de 
formação a realizarem-se na primeira e na segunda fase de formação. Em virtude de se ter apurado, mais tarde, 
uma diferença significativa relativa ao número de professores previsto inicialmente, o centro foi autorizado a 
concretizar 36 turmas de formação. A diferença deve-se ao facto de a tutela não ter considerado, na estimativa, 
os professores contratados (e-mail n.º 52). 
63 Foram apurados pelo centro 710 docentes, educadores e professores (30% dos 90% docentes existentes nas 
escolas associadas). 
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conteúdo dos e-mails números 52 e 54. Vejam-se algumas passagens dos participantes 

sobre este assunto. 

 

Di- ”Previamente, foi feito um levantamento do número de professores 

das escolas que era para depois em função deste universo se criarem as 

turmas e se adequarem também o número de formadores, portanto, foi feito 

um estudo prévio para conhecer o universo a quem se dirigia a formaçãoW foi 

o ponto-umW organização do processo. A DGRHE é que faz esse 

levantamento e esse estudo . . . nós depois fomos verificar, e com os 

contratados, eram muitos mais (professores) . . . Houve, ainda, uma 

reestruturação daquilo que nos foi apresentado”. 

 

A rede de CFAE entre o Tejo e o Sado coordenou com os centros de formação 

associados da Península de Setúbal, a afetação de formadores e a organização das turmas 

de formação partilhadas pelos diferentes CFAE. Para o efeito, estabeleceu a articulação 

entre a tutela e os centros associados. Iniciou-se com a constituição de bolsas regionais de 

formadores de forma a garantir a cobertura regional de formação. O centro organizou e 

calendarizou a formação de professores de acordo com o volume de formação previamente 

definido em articulação com os centros de proximidade. 

Para o cálculo das necessidades regionais de formadores, o ME fixou que cada 

formador poderia ter no máximo 6 turmas. O número de formadores que cada centro poderia 

propor era reduzido. Assim, para o cálculo do número de turmas necessárias, foi estipulado 

que em média poderiam ter 20 formandos (PNFCT,2010:18). 

Os formadores, em caso de necessidade, tiveram que dar formação em diferentes 

centros e, nalgumas turmas de formação de áreas disciplinares com poucos professores 

foram completadas com inclusão de docentes provenientes de diferentes CFAE. Deste 

modo, a rede garantiu, a rentabilização dos recursos com os centros associados. 

Anunciam-se algumas passagens da diretora do centro sobre os aspetos referidos 

anteriormente. 

 

Di- ”O nosso interlocutor esteve sempre como interlocutor, junto da 

DGRHE e junto da equipa do PTE do Ministério, da DGIDC, no sentido de 
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conhecer mais de proximidade aquilo que devia ser feito . . . nós tínhamos 

reuniões, onde isto era discutido e onde isto era desenvolvido . . . Depois de 

termos recebido a informação da DGRHE na Expo, marcámos logo reuniões e 

fizemos logo reuniões, mais de duas ou três reuniões, a nível dos centros de 

Lisboa, já com o universo dos centros de Lisboa, agora são . . . 27 centros de 

Lisboa. Reuníamos em alguns auditórios, por aí, com os diretores dos 27 

centros e vimos como é que íamos fazer então a distribuição, sobretudos dos 

formadores . . . Depois fazíamos reuniões, já cada rede por si e voltávamos a 

trabalhar. E, então, a distribuição era mais de centros parceiros, de 

proximidadeW o centro de Almada trabalhou muito com o centro do Seixal em 

algumas áreas da Música, da Moral, áreas que não conseguíamos . . . encher 

uma turma e então partilhávamos com elesW a História, também tivemos a 

Economia, aí já mais com o MontijoW fomos fazendo algumas articulações”. 

Di- “eu e todos nós diretores de centro podemos sugerir alguns dos 

nossos formadores que considerávamos com o perfil e com a qualidade para 

fazer esta formação . . . os formadores também eram limitados, porque 

também havia da parte da DGRHE, interesse em que não fossem tanto assim 

os formadores, até porque os formadores passavam por uma formação 

préviaW então, isso tudo limitou o número de formadores, ao limitar o número 

de formadores, obrigou, implicou a que os centros criassem e estreitassem 

redes e articulassem os recursos que tinham, humanos . . . No fundo, o que o 

Ministério nos diz é o número de turmas, e os formadores, que previamente 

nós indicámos, nomes, para o Ministério”. 

 

Os formadores indicados pela rede de centros fizeram formação pelo sistema b-

learning, na modalidade oficina com a duração de 25 horas (15 horas presenciais e 10 horas 

on-line). As 15 horas presenciais foram em regime intensivo e de internato. As 10 horas on-

line destinaram-se 6 horas para trabalho individual e de grupo e, 4 horas para se discutirem 

os trabalhos em sessões síncronas (PNFCT,2010:18). A formação de formadores teve uma 

modalidade diferente da formação dos professores o que aponta para uma decisão “sem 

sentido, ou inconsistente”. 

 Sobre este assunto a diretora acrescenta: 
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Di- “os formadores receberam uma formação de oficina64 . . . porque 

eles também tinham que fazer o seu trabalho e deram-lhes uma oficina, 

portanto, deram-lhes mais tempo para eles produzirem autonomamente, e 

então, muitos deles ficaram com o modelo de oficina e quiseram de certo 

modo reproduzir aquilo que aprenderam, enquanto formandos, e isso, foi, de 

facto, desadequado, porque enquanto eles fizeram uma oficina, um trabalho 

numa modalidade de oficina, eles depois foram formadores de um trabalho na 

modalidade de curso que é significativamente diferente em termos de horas e 

de implicaçõesW”. 

 

 

3. A inscrição de professores e constituição das turmas 

 

 

A formação de professores PTE nos CFAE envolveu outros atores no processo de 

implementação como os, diretores de escolas associadas e coordenadores das equipas 

PTE das escolas. O processo de inscrição dos docentes para a frequência das ações de 

formação seguiu o que estava determinado pelo PNFCT. Os docentes inscritos diretamente 

no centro AlmadaForma foram posteriormente “. . . autorizados pelo Diretor da escola de 

acordo com o parecer do Coordenador da Equipa do PTE e dos critérios de seleção de 

formandos estabelecidos” (PNFCT,2010:8). 

Os testemunhos dos participantes sobre este assunto sugerem que no processo 

traçado houve aspetos que não foram seguidos, na totalidade, por algumas escolas. 

 

Di- ”Este projeto assentou muito nas equipas PTE das escolas . . . 

competia à direção das escolas motivar e sobretudo implicar as equipas PTE 

neste processo. Se houve escolas que o fizeram e muito bem, há escolas que 

não acionaram este processo”. 

                                                           
64 A formação na modalidade de oficina organiza-se de forma a haver horas presenciais e horas para trabalho 
autónomo. A formação tida pelos formadores, embora sendo no sistema b-learning, organizou-se como modelo 
de oficina. 
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Co- “não foram delegadas competências . . . nas escolas que 

delegaram essas competências as coisas correram bem”. 

Co- “recebemos muitas, muitas inscrições. Com base nessas 

inscrições, nós dissemos às escolas . . . As pessoas que se inscreveram, são 

estas. A escola, obviamente, era soberana em nos dizer quem é que iria 

enviar . . .  Era a escola que dava a última palavra, mas com base numa 

informação que nós já tínhamos enviado”. 

Co- “O stress acabou quando tínhamos uma folhinha que dizia que o 

curso tal tinha aquelas pessoas, e que elas estavam todas contatadas, e que 

íamos começar no dia tal. A partir daí não havia stress”. 

 

Os formadores deram a formação QIM nas escolas que tinham quadros interativos 

colocados e a funcionar. A data 19/02/2010 marca o limite da conclusão da instalação, a 

nível nacional, dos quadros interativos e dos vídeo projetores integrados. Quando a 

formação se iniciou, a 28/06/2010, algumas das escolas ainda não tinham os quadros 

colocados, ou tendo, não se encontravam em funcionamento. Por outro lado, a formação 

não poderia ser realizada nos centros porque os quadros interativos dos centros eram de 

uma versão anterior, comparativamente, aos quadros colocados nas escolas. 

Recomendamos a leitura do e-mail n.º 74 de 6/06/2010. 

A concretização da formação dependia da articulação centro–escolas associadas 

com quadros colocados e em funcionamento. A disposição dos professores para 

aprenderem sobre o funcionamento dos quadros poderá ter sido afetada pela expectativa de 

incerteza de, no futuro, poderem vir, ou não, a utilizá-los. A diretora sugere que, este aspeto, 

poderá ter influenciado a motivação dos docentes para a formação. 

 

Di- “Foi naquela fase em que grande parte estava a ser equipada. Na 

realidade, havia escolas que não tinham chegado ou algumas que ainda 

estavam a ser colocados, portanto, isso também, de algum modo, veio tirar 

alguma da motivação que os colegas tinham aquando do início da formação”. 

Co- “. . . algumas escolas . . . ainda não tinham quadros interativos . . . 

e não estavam a funcionar”. 
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C-Estratégias Organizacionais 

 

 

A diretora do centro, enquanto atora e decisora de agência implementadora tem 

autonomia para, dentro do seu espaço de atuação, poder desenvolver estratégias 

facilitadoras do processo de implementação. Convergem, nesta fase final do processo, 

múltiplos atores e, gerir interesses conflituantes de forma a reduzir tensões e a convergir em 

esforços, exige uma liderança forte, com grande capacidade de diálogo, de negociação e, 

rodear-se de parceiros e alianças cooperantes. O coordenador do PTE foi essencial neste 

processo enquanto braço de apoio, com legitimidade para coordenar, propor, negociar, 

supervisionar. Foi, também, formador do centro e de outros centros de proximidade. 

Entre as estratégias organizacionais, os participantes fizeram referência, à escolha 

criteriosa do coordenador PTE do centro, à utilização do método D’Hondt para determinar o 

número de professores afetos aos grupos de recrutamento, por escola, à transparência no 

processo de inscrição dos candidatos a formação e comunicação atempada com os 

diretores de escola, ao diálogo estabelecido entre todos os intervenientes nesta fase do 

processo (diretores de escolas associadas, formadores, coordenadores de PTE das escolas 

e professores), à constituição de uma equipa que incluiu os alunos dos cursos profissionais 

e EFA, ao cumprimento rigoroso dos prazos e, à concretização de três sessões de 

sensibilização para professores de quadros interativos da Prometheam. 

Registam-se dos participantes, algumas passagens que testemunham o que foi 

citado superiormente. 

 

Di- “Aqui o coordenador tinha, competia abrir a sala, distribuir os 

acessos, criar as condições de facilidade, de acessibilidade e de 

funcionalidade . . . ele é um coordenador, como eu acho que é, um 

coordenador que tem autonomia, liberdade, confiançaW aquilo que fazW eu 

confio nele, e ele tem confiança no que faz, e responsabilidadeW portanto, é 

um coordenador com o perfil. Por isso assiste-lhe a decisão . . . tem toda a 
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legitimidade de o propor e do levar em frente, o diálogo foi sempre a linha do 

nosso trabalho, a negociação, quando consideramos . . . a confiança, a 

negociação, a supervisão . . . e consegue enquanto formador, coordenador-

formador, ter também, outra lógica, uma lógica de par pedagógico, no caso, 

que permitiu ir um bocadinho além, até das normas que estavam 

estabelecidas, mas que foram pensadas, não foi nada feito, por acaso ou ao 

acaso . . . Foi a condição de sucesso”. 

Di- “Comunicação imediata junto dos diversos utentes, criou um mail 

próprio, para haver uma comunicação mais direta“. 

Co- “as respostas estavam minimamente pré-formatadas”. 

Di- “ele trouxe estagiários da escola da Emídio . . . há uma equipa, ou 

seja, todos trabalhamos para o mesmo . . . Tivemos muita sorte com os 

miúdos que tivemos, sem sombra de dúvida foram fundamentais, porque 

nesta altura o trabalho foi completamente de loucos, completamente . . . não 

tínhamos muitas vezes horas para acabar . . . Até as famílias foram muito 

compreensíveis, as famílias dos jovensW eu levava a casa, tu levavas a casa 

. . . as auxiliares que ficavam à nossa espera para fechar a escola”. 

Co- “os prazos estavam do nosso lado, alguns deles até antecipámos”. 

 

O centro procedeu ao levantamento das escolas com quadros interativos colocados 

e funcionais com o objetivo de diluir a formação QIM pelas escolas associadas. Tratou-se 

uma estratégia organizacional o implicar os diretores das escolas neste processo, 

partilhando de forma equilibrada os recursos dos estabelecimentos de ensino que dirigem. 

 

Di- “Foi uma estratégia organizacional de levar a que as escolas 

partilhassem e se implicassem nesta formação, e não se sentissem ao 

contrário, menores, nem postas de lado ou marginalizadas no processo . . . e 

sobretudo, se as escolas não são chamadas a abrir as suas portas, são 

também um bocadinho marginalizadas, de certo modo. Só não ouve na 

escola Emídio Navarro, eu queria tanto a EmídioW mas a Emídio estava em 

obras e, como ele disse, não tinha quadros. Foi, logo no início, levantado as 
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escolas que tinham quadros e se funcionavam, para serem escolas do 

projeto”. 

 

Foram apostas estratégicas do centro, junto dos professores, a sensibilização para a 

formação, com a dinamização de sessões práticas de divulgação dos quadros interativos da 

Prometheam. 

 

Di- “W mas já agora que falaste na Prometheam, nós fizemos 

previamente, um grande encontro aqui em Almada sobre os quadros 

interativos da Prometheam, que trouxe aqui muita gente, precisamente para 

se familiarizarem já com os ditos quadros”. 

Co- “foram três sessões”. 

 

 As propostas de alterações ao estipulado e sujeitas a negociação com a tutela, 

foram, estrategicamente, colocadas na segunda fase, como adiantou a diretora. 

 

Di- “As nossas alterações foram todas para a segunda fase, também 

estrategicamente”. 

 

 

 D-Dificuldades sentidas pelo centro 

 

 

Foram referidas como principais dificuldades, as várias tarefas em simultâneo, o 

pouco tempo para as executar e a distribuição das turmas nas diferentes escolas e com 

horários sobrepostos. Este último aspeto dificultou a diligência da diretora de abrir e fechar 

as ações. Outra referência que causou perturbação durante a formação docente foi a 

heterogeneidade das turmas no âmbito do domínio de competências TIC. 
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Di- “foram várias coisas em simultâneo . . . os formadores estavam em 

formação e estavam já agendadas ações para começar . . . FoiW assimW 

uma cascata. Aliás o Ministério, falava sempre muito em cascata, e a gente 

via a cascataW aquilo tudo a cairW com timingsW aliás quando demos conta, 

não foi cascata, aquilo foi W (rizos)”. 

Co- “um flash! (rizos)”. 

Di- “só conseguimos fazer porque estamos habituados a trabalhar . . . 

há aqui, também esse espírito de não olharmos às dificuldades . . . mesmo 

com grande limitação, neste caso de tempo. . . . Olha eu falo por mim, de um 

modo geral, ia abrir e fechar as açõesW eu dei por mim, até quaseW a 

desfalecerW a desfalecer . . . Aprendemos com a primeira fase e 

conseguimos gerir com mais segurançaW a segunda fase trouxe mais calma 

e serenidade”. 

Di- “Abrir é muito bonito, mas fechar é mais ainda, porque vejo os 

trabalhos. Tive a possibilidade e a sorte de ver muitos trabalhos, muito bons e 

de gente muito animada e, o espírito já era outro com que entraram. Ao 

princípio vi gente um bocadinhoW quando ia à escola abrir uma ação ia um 

bocadinho receosa- “Meu Deus”, porque era muita tensão e as pessoas não 

estavam de todo contentes, tinha sido um bocadinho vindo de cimaW”. 

Di- “causava muita perturbação . . . porque haviam pessoas que 

estavam completamente a zero . . . e haviam outras com muito mais 

competências . . . e o formador era único”. 

 

Termina-se com o registo do balanço final, feito pela diretora do centro e pelo 

coordenador do PTE sobre o trabalho concretizado pelo centro para a formação de 

professores em QIM: 

Co- “É um balanço muito positivo . . . temos pena de não haver 

continuidade”. 

Di- “Eu penso que o centro esteve numa das suas melhores 

prestações”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSÃO 



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

128 

 

VI.CONCLUSÃO 

 

 

Após a apresentação dos resultados e sua discussão, no capítulo anterior, e prestes 

a finalizar a obra, resta-nos, neste capítulo, sistematizar alguns aspetos e apresentar breves 

conclusões. Remetemos, as conclusões, para as questões de investigação e para os 

objetivos a que nos propusemos que constam na introdução. 

Começamos por expor os aspetos de enquadramento da medida formativa QIM. 

O Programa Nacional de Formação de Competências TIC do PTE teve um único 

ciclo implementador de formação docente, em 2010, com duas fases de formação e, 

envolveu 30% dos 90% de docentes das escolas associadas ao CFAE AlmadaForma. O 

plano do programa estabelecia quatro anos de formação, por forma a abranger os 90% dos 

docentes com quatro cursos de formação (dois opcionais e dois obrigatórios) e, deste modo, 

elevar a certificação de competências TIC dos professores para o nível dois. 

A medida formativa em QIM foi destinada aos docentes do segundo e terceiro ciclos 

do ensino básico e ensino secundário. A formação QIM implicou a aprendizagem do 

software ActivInspire indispensável à utilização dos quadros interativos pelos docentes. 

Previamente, as escolas foram apetrechadas com quadros interativos multimédia e vídeo 

projetores necessários à implementação da medida formativa. 

A formação docente e a promoção tecnológica associadas enquadram-se numa 

política de modernização das escolas, Plano Tecnológico da Educação, concebida pelo XVII 

Governo Constitucional para elevar, a nível nacional, as competências dos professores e 

alunos em TIC e tornar o processo de ensino e aprendizagem, mais inovador, dinâmico e 

interativo. A finalidade foi traçar um caminho para o lema “construir um Portugal Novo”, mais 

competitivo e empreendedor. 

O CFAE AlmadaForma concretizou a formação para 27 turmas QIM, nas diferentes 

áreas do currículo e repartidas por duas fases, a primeira e a segunda fase. Beneficiaram 

601 professores de todos os grupos de recrutamento do segundo ciclo, terceiro ciclo e 

ensino secundário das escolas associadas ao centro. A primeira fase de formação QIM 

concretizou 12 turmas de formação destinadas a 297 professores. A diretora do centro 
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AlmadaForma protagonizou, conjuntamente, com o coordenador do PTE do centro a 

operacionalização da formação PTE, onde se circunscreve a formação QIM. 

O estudo abrangeu a implementação da medida formativa QIM, no período de 2009-

2010 e até à primeira fase de formação docente. 

Recordemos as questões de investigação de forma a situar, mais facilmente, o leitor 

sobre as principais conclusões que se apresentam seguidamente. 

1. Como se processou a comunicação institucional? Que lógicas dominantes 

na comunicação puderam ser observadas entre a tutela e o centro em 

causa? 

2. Qual foi a trajetória da implementação da política de formação contínua de 

professores em QIM, no centro? 

3. Que estratégias organizacionais foram desenvolvidas pelo centro para 

acomodar as orientações políticas relativas à medida? 

4.  Quais foram as perceções avaliativas e a satisfação dos formandos face 

à formação? 

 

No que concerne à comunicação descendente, entre a tutela e o centro, os dados 

apontam para que o interlocutor privilegiado da tutela tenha sido a DGRHE. Infere-se, 

quanto à natureza da comunicação, que esta foi predominantemente diretiva, mas, também, 

com incremento de comunicação de pendor informativo. O discurso orientou-se, 

preferencialmente, para o cumprimento de tarefas, de normas, de procedimento e de 

prazos. 

O Programa de Formação Nacional de Competências TIC de 2010, quando foi 

apresentado aos diretores do centro, trazia acoplado, (a) o modelo da estrutura de 

implementação articulado em três níveis de atuação (Nível 1, Nível 2 e Nível 3), (b) a 

formação de formadores e (c) a programação da formação de professores, onde constava, a 

organização, a distribuição da formação com o número de professores, de turmas e de 

formadores por CFAE e, a calendarização do processo. Todo o plano estava previamente 

concebido, sem que os diretores de centro, alguns com cerca de duas décadas de 
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experiência, tivessem sido “ouvidos ou achados” sobre a melhor maneira de operacionalizar 

a formação. 

No nosso entender, a moldura concebida para a implementação da medida formativa 

QIM, enquadra-se no modelo de implementação de cariz top-down. 

No que diz respeito à trajetória de implementação no centro, reconhecem-se três 

Estádios, A, B e C, através da análise dos e-mails trocados. 

O Estádio A, de moratória e incerteza, que entrecorreu de 16/02/2009 a 9/07/2009 

caracterizou-se, para os responsáveis do centro, por uma indefinição do dispositivo de 

formação. 

O Estádio B, de arranque e acomodação da política, que se desenrolou de 

16/10/2009 a 25/06/2010, descreve-se como uma fase que apresenta uma dinâmica 

acelerada do processo, com a concretização de diversas tarefas, algumas das quais em 

sobreposição e, com prazos de concretização curtos. A nomeação do coordenador do PTE 

do centro marca, no nosso entender, o início do Estádio B. Como principais tarefas deste 

estádio destacam-se (a) a afetação de formadores, (b) a certificação de competências TIC 

dos docentes, (c) a formação dos formadores, (d) a elaboração do plano PTE do centro, (e) 

a candidatura a financiamento, (f) a comunicação às escolas do plano de formação, (g) as 

inscrições dos docentes na formação, (h) a comunicação às escolas dos professores 

inscritos para posterior seleção pelo diretor e, (i) a constituição das turmas QIM. 

O Estádio C, de operacionalização da formação de professores, decorreu de 

28/06/2010 até novembro de 2010. O estudo termina com a primeira fase de formação, que 

se concretizou nos meses de junho e julho. 

O centro para acomodar a política, num curto período de tempo criou algumas 

estratégias organizacionais. 

Entre elas, reconhecem-se a liderança implicada da diretora no processo e o diálogo 

de proximidade com os atores estratégicos, como o coordenador do PTE e os diretores das 

escolas. Perfilha-se, ainda, uma distribuição de procedimentos articulados com o 

coordenador do PTE, reforçados pela postura de confiança, autonomia e liberdade face ao 

desempenho do mesmo. Acrescem-se, aspetos relevantes como a utilização do método 

D’Hondt para determinar o número de professores afetos aos grupos de recrutamento, por 

escola; a transparência no processo de inscrição; o diálogo estabelecido entre todos os 
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intervenientes nesta fase do processo (diretores de centro de proximidade, formadores, 

diretores de escola, professores e coordenadores de PTE das escolas); e, a constituição de 

uma equipa de trabalho, que incluiu os alunos dos cursos profissionais e EFA. Esta equipa 

foi fundamental para o cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos nas tarefas. 

A formação QIM diluiu-se pelos estabelecimentos de ensino das escolas associadas, 

tendo em vista a implicação dos diretores das escolas no processo e a partilha de recursos 

dos estabelecimentos de ensino. Contudo, esta situação dificultou à diretora o cumprimento 

de procedimentos, que se prendem com o abrir e o fechar das turmas das ações de 

formação de estabelecimentos de ensino distantes. 

Finalmente, a avaliação da formação pelos formandos e a satisfação dos mesmos, 

manifestadas através da opinião dada, em duas questões do inquérito por questionário 

concebido pelo ME, regista-se o seguinte: Dos 243 questionários analisados e 

correspondentes à primeira fase da formação QIM, a média das apreciações globais de 

todas as turmas de formação QIM foi de 3,7 (boa a tender para muito boa). Dos 136 

formandos que responderam ao item 3, 44% dos comentários efetuados recaíram na 

subcategoria 2.1-Duração insuficiente, o que poderá justificar que 10% dos comentários 

refiram a necessidade de continuar a formação. Os aspetos que mais desagradaram os 

formandos estão relacionados com o desenho da medida formativa concebida pelos 

decision-makers (64,34%). Outros aspetos, ainda, referidos foram o desagrado pelas 

condições físicas das salas e, o não funcionamento de recursos de apoio à formação 

(9,53%), remetendo para a responsabilidade dos diretores das escolas. Todas as opiniões 

relativas ao formador reconhecem a competência do mesmo, o seu esforço e o apoio 

prestado (3%). 

A interpretação das conclusões apresentadas à luz dos aspetos teóricos da 

implementação no que concerne ao paradigma emergente de 4.ª Geração e numa lógica de 

Governance pode iluminar-nos para um conjunto de aspetos no processo que foram 

desvalorizados, ou omissos intensionalmente pela tutela, nomeadamente os que se 

prendem com práticas de participação e colaboração dos agentes de implementação, 

parceiros institucionais, detentores de conhecimento diferenciador dos destinatários e de 

experiências sobre formas de saber fazer e de por em prática. Esta implicação dos diretores 

de centro ou dos seus representantes no processo político, com a incorporação de 

sugestões, poderia ter sido uma estratégia pensada e planeada, com a finalidade de 

reconhecer e valorizar a importância destes parceiros institucionais no processo de 

implementação, indutora de estímulo, de implicação, de compromisso, de prestação de 

contas (public accountability), de ética, de melhoria do processo e de eficácia no sistema. 
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Pelo contrário, a sua desvalorização ou ausência, poderá ser interpretada como uma 

privação ao incentivo (a) à ação coletiva, (b) à convergência de esforços na melhoria das 

interações intre-organizacionais, (c) à valorização das organizações e das relações de 

compromisso interdependentes no processo político. Seria, também, um exemplo de 

atuação em conformidade com o modelo democrático de um Estado Fragmentado, com uma 

estrutura descentralizada, com redes de atores operacionais, com promoção de modelos de 

participação e de autonomia dos agentes. Em síntese, uma conduta que reconhece e 

incentiva uma cultura de participação do aparelho administrativo e de public accountability 

(Mota,2010). Vejamos! 

Reconhece-se a estratégia política de divulgação alargada do PTE, na cerimónia de 

apresentação pública a 23/07/2007 e aos diretores de centro, a 25/11/2008, tendo em vista 

a adesão dos atores implementadores de base (os diretores de CFAE) e de outros atores 

sociais (potenciais implicados e destinatários). O discurso público reforçou a ideia de 

vontade política de concretização junto destes e de credibilização social do projeto em 

curso. 

No entanto, um longo período de tempo decorreu até à apresentação do Plano 

Nacional de Formação de Competências TIC aos diretores CFAE a 16/04/2010. Este 

período de espera, não foi benéfico, na medida em que, não foi aproveitado para estreitar 

proximidade, estimular a cooperação entre a tutela e estes atores, desenvolver trabalho em 

rede e cooperação inter-agências, mas, ao invés, pode ter contribuido para a construção de 

uma imagem incerteza e de um estado de espírito de desconfiança coletiva destes parceiros 

face à expectativa. Transcrevemos duas passagens recolhidas dos e-mails trocados que 

comprovam o exposto. 

 

E-mail n.º 5 de 5/05/2009 do coordenador da rede para os diretores de centros 

parceiros 

 

“Para que a reunião seja proveitosa, importa coligir os contributos de todos.  

Dos assuntos a abordar constam, entre outros, os seguintes: 

1)Candidatura dos Planos 2009. Resposta para quando? 

2)Regulação do PTE, para quando? 

3)Funcionamento dos CFAE’s. 
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4)Relacionamento com o CCPFC.” 

 

E-mail n.º 11 de 11/11/2009 do coordenador da rede para os diretores de 

centros parceiros 

 

“No entanto e mais uma vez, são os CFAE “convidados” a criar um 

dispositivo, sem saber o como, o quem, o onde, o quando, o modelo de 

financiamento, o modelo organizativo, o que leva a interrogar-me sobre as 

motivações e condicionalismos que permitem a DGRHE, a enviar formulários aos 

CFAE em 29/10/2009, pelas 16h49, em resposta solicitação apresentada por este 

CFAE, no mesmo dia às 12h13 e certamente que a solicitações manifestadas 

anteriormente por outros CFAE’s, sem que, em simultâneo, tenha sido apresentada a 

colaboração agora apresentada. Foram assim perdidas 12 dias de trabalho. 

Todavia, neste mar de dúvidas e de incertezas, ainda condicionado pelas 

vicissitudes do processo PTE do ano anterior e do esforço inglório que nesse 

domínio todos os CFAE desenvolveram, o Centro de Formação (nome), não vai 

deixar de cumprir o que lhe é solicitado, apesar de, sem qualquer assistente técnico 

efectivo ou assessorias efectivas de natureza pedagógica, informática e financeira”. 

 

A definição do Plano Nacional de Formação de Competências TIC foi da 

responsabilidade do Ministério da Educação e, a mobilização dos agentes necessários ao 

cumprimento dos objetivos acordados, bem como o assegurar a implementação das ações e 

o controlo operacional do investimento e da despesa, esteve a cargo do Núcleo de 

Implementação de Ação para a Modernização Tecnológica, da tutela, como se pode verificar 

no esquema da figura 14. 

 Os diretores de centro foram chamados a iniciar e a concretizar tarefas, como a 

afetação dos formadores (e-mail n.º 10 de 10/11/2009) e a certificação de competências TIC 

dos docentes (e-mail n.º 25 de 31/12/2009), orientados por documentação avulsa sem o 

conhecimento prévio do referido plano. Sem a implicação destes atores a montante, na 

definição do mesmo, estas orientações correm o risco de serem debilmente compreendidas, 

conforme salienta Cardim (2006:274) “são muitas vezes recebidas como ditames para 

cumprimento de calendário, sem que sejam refletidas, compreendidas e incorporadas”. 
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A existência de uma hierarquia, centralizadora, fechada, pouco recetiva à negociação 

é reveladora de distância e fronteira relativamente aos “parceiros implementadores”. Estas 

práticas não favorecem o policy learning nem o reajustamento futuro da política. 

Como lições da experiência decorrida apontamos fatores passíveis de reajuste da 

política no futuro, (a) substituir a modalidade da ação para oficina, (b) constituir turmas mais 

homogenias em função do nível de certificação dos docentes e, (c) mais tempo de formação 

para que os docentes se sintam confiantes e motivados para utilizar o recurso pedagógico 

QIM em sala de aula.  

Só a avaliação dos efeitos da formação docente em QIM junto dos consumidores 

finais da política, os alunos, enquanto experimentadores de contextos de aprendizagem com 

práticas pedagógicas mais interativas, poderá, sem dúvida, fornecer um indicador da 

eficácia da política implementada e, orientar, no futuro, para os reajustes necessários, tendo 

em vista, corrigir desvios ou solucionar problemas identificados na política atual. 

 

 

Esta súmula de conclusões apresentadas é resultado de uma trajetória do curso 

tomado nesta investigação. No capítulo seguinte apresentam-se algumas pistas de pesquisa 

sobre a avaliação da política que, porventura, poderão servir de fonte de inspiração a 

investigadores, num futuro mais breve do que aquele que possamos imaginar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PISTAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 
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VII. PISTAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

 

 

O PNFCT encontra-se paralisado, desde 2010, em consequência da crise económica 

que afetou o Estado, sem que se vislumbre o momento da sua continuação (situação pouco 

provável) ou do seu renascimento (situação mais provável). O renascimento parece-nos a 

situação mais plausível se entendermos que a formação docente em TIC deverá continuar 

como resposta às necessidades formativas dos docentes, que se prendem com a 

atualização permanente e contínua em competências em TIC, a valorização profissional e o 

compromisso com a missão de que estão incumbidos. Contudo, este renascimento, pode 

afigurar-se diferente do modelo anterior, face ao atual contexto nacional e aos 

constrangimentos existentes. Aguardam-se, as novas orientações da tutela. 

Os últimos beneficiários desta política educativa são, no nosso entender, os alunos. 

Os professores, enquanto arquitetos dos contextos de aprendizagem devem criar mudanças 

de práticas que sejam (a) indutoras de desenvolvimento integrado dos alunos, (b) 

incrementadoras do envolvimento dos alunos, da motivação e da criatividade, (c) 

potenciadoras do trabalho colaborativo e, (d) potenciadoras do gosto pela aprendizagem.  

O sucesso ou insucesso na consecução dos objetivos da política formativa e que 

estiveram na origem da identificação do problema dependerá da implementação final dos 

docentes, no contexto particular, a sala de aula. 

Como refere Cardim (2006:15), frequentemente as políticas públicas sofrem “um 

elevado risco de não serem obtidos os resultados previstos, de surgirem efeitos perversos, 

ou de simplesmente de não ter sido sequer alcançada a visibilidade desejada.” 

Neste sentido, entende-se que, o tempo de inércia do processo logrará se for se 

aproveitado para avaliarmos, localmente, nas escolas associadas, em que medida os 

docentes que beneficiaram da formação QIM, aplicam as competências adquiridas em sala 

de aula. Considera-se pertinente saber se os docentes: 

1. Utilizam o software activInspire nos quadros interativos multimédia nos 

processos de ensino e aprendizagem.  

2. Se não utilizam, porquê?  



QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 
Estudo de caso da implementação da medida num centro de formação de professores 

 
   Filomena SousaFilomena SousaFilomena SousaFilomena Sousa    
_____________________________________________________________________________________________________ 

137 

3. Reconhecem valor acrescentado na utilização desta tecnologia no ensino e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares?  

4. Que fatores se identificam, como impeditivos da utilização QIM em sala de 

aula? 

Julga-se, de igual modo, importante conhecer, junto diretores escolares, enquanto 

dirigentes e gestores de estabelecimentos de ensino e potenciais incrementadores de 

mudança e de inovação, a identificação de fatores facilitadores ou inibidores do acolhimento 

e apropriação do potencial tecnológico cedido (quadros interativos multimédia) e a sua 

utilização pelos docentes. 

A resposta a estas questões, bem como, o cruzamento com informação já tratada na 

tese, designadamente, os fatores que se relacionam com o desenho da política formativa do 

PTE e com o grau de satisfação dos formandos, poderão contribuir para a análise crítica 

desta política, no sentido de se poderem identificar os aspetos inibidores ou facilitadores da 

implementação dos docente, junto dos consumidores finais, os alunos. 
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