
Gestão da Formação na 
Empresa 

A Gestão da Formação de forma completa e com 
avaliação do seu retorno. 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer o papel da formação no desenvolvimento de competências; 
 Reconhecer a importância da análise de necessidades: da perspetiva reativa à 

perspetiva pró-ativa. 
 Elaborar o Levantamento de Necessidades de Formação (LNF) através dos mé- 

todos e dos instrumentos de recolha de dados relativos às necessidades de for-
mação; 

 Elaborar um Plano de Formação de acordo com os passos determinados e de 
acordo com a estratégia da empresa; 

 Reconhecer e aplicar o Modelo ADORA na Formação ministrada no contexto orga-
nizacional; 

 Reconhecer e aplicar os diferentes níveis de avaliação do modelo de Kirkpatrick; 
 Calcular o ROI - Return On Investment; 
 Tratar, analisar e elaborar o report dos resultados da formação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Identificação e análise de necessidades de formação 

O papel da formação no desenvolvimento de competências 
As diferentes lógicas de análise de necessidades: da perspetiva reativa à  
perspetiva pró-ativa. 
Os métodos e os instrumentos de recolha de dados relativos às  
necessidades de formação. 

 
Elaboração do Plano de Formação 

Passos para a elaboração de um plano de formação:  
Passo 1: Identificação das necessidades 
Passo 2: Descrição das ações que concretizam cada objetivo  
Passo 3: Desdobramento das ações no tempo 
Passo 4: Orçamentação previsional  
Passo 5: Pesquisa de mercado 
Passo 6: Implementação e monitorização 

 
Analisar os resultados da formação 

Modelo ADORA 
O enfoque dos diferentes níveis de avaliação do modelo de Kirkpatrick.  
Os critérios e instrumentos de avaliação para os diferentes níveis. 
O ROI - Return On Investment. 
O tratamento, análise e report dos resultados da formação. 

BENEFÍCIOS 

 Reconheça a importância do papel da formação no desen-
volvimento de competências do Capital Humano da sua 
empresa; 

 Conheça as melhores técnicas para analisar as necessida-
des dos colaboradores; 

 Ganhe tempo a analisar os resultados da formação desde 
a conceção até à sua implementação através do Modelo 
ADORA; 

 Aumente a produtividade do seu trabalho ao saber calcu-
lar e interpretar o Retorno do Investimento. 

 

DESTINATÁRIOS 
 Diretores ou Responsáveis de Formação; 
 Responsáveis de Projetos Formativos; 
 Diretores de Recursos Humanos; 
 Consultores de Formação ou de Recursos Humanos; 
 Técnicos de Formação ou de Recursos Humanos; 
 Formadores. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequa-

dos;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

15 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 
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