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RRede de OOfertas FFormativas para os 

AAdultos de AAlmada e Seixal- ROFAAS



Génese

• Constrangimentos sentidos pelas entidades

promotoras - SCMA e CNO de Cacilhas - no

encaminhamento de adultos:

- ao nível do conhecimento atempado das- ao nível do conhecimento atempado das

respostas formativas existentes em Almada e

Seixal;

- ao nível da falta de contactos privilegiados.



Solução?

• Criação de uma rede entre as várias entidades

dos Concelhos de Almada e Seixal, e de uma

estratégia de execução que permita aceder,

em tempo útil, às ofertas existentes a nívelem tempo útil, às ofertas existentes a nível

local.



Objectivos da ROFAAS

• Superar as dificuldades de encaminhamento de

adultos para diferentes ofertas formativas;

• Existência de contactos privilegiados;

• Criação de uma ferramenta de trabalho que• Criação de uma ferramenta de trabalho que

disponibilize em “tempo real” informação sobre

as diversas ofertas de qualificação escolar e/ou

profissional, bem como informação das vagas

existentes.



Operacionalização



Pontos fortes Pontos fracos

- Agilizar a procura

- Proximidade entre parceiros

- Promoção de informação de Ofertas

- Aposta na dupla certificação

- Proximidade ao meio envolvente 

(contacto c/ mercado de trabalho)

- Promoção da complementaridade 

entre oferta/procura

- Diminuição de tempo de espera

- Falta de motivação para o trabalho em 

rede;

- Lacunas na actualização permanente 

da rede

- Não existência de um “moderador”

- Dificuldades ao nível técnico (utilização)

- Possibilidade de haver instituições que 

não estão abrangidas pela rede

Oportunidades Ameaças

- Desenvolvimento local/regional

- Possibilidade de ligação a outros 

instrumentos/ferramentas tecnológicas

- Dinamização, diversificação e aumento 

da Oferta

- Constituição de uma comunidade de 

prática

-Reduzida atitude pró-activa das 

entidades

- Falta de formação na utilização da 

plataforma

- Rápida desactualização das Ofertas  



Pontos fortes Pontos fracos

•Interesse e envolvimento inicial das  

instituições

•Carácter inovador 

•Poupança de recursos e acesso 

fácil à informação

•Reduzido envolvimento dos responsáveis das 

instituições na actualização de conteúdos;

•Falha na passagem de informação entre 

responsáveis das instituições (participantes 

nas reuniões) e técnicos encarregues do 

encaminhamento dos adultos;

•Cultura organizacional de individualismo ao 

invés do trabalho colaborativo em rede;

•Dificuldades ao nível técnico (gestão da 

plataforma);

•Plataforma tecnológica pouco flexível e 

pouco intuitiva

Oportunidades Ameaças

pouco intuitiva

• Articulação das ofertas numa 

perspectiva de rede e em função do 

adulto

• Mudança de um paradigma 

egocêntrico para um paradigma 

macro-estrutural

• Reforçar o papel social das 

instituições da rede

• Alargamento da rede

• Alteração no financiamento das 

instituições

• Resistência à mudança
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