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Porque criámos a Rede AVALNET?
Apesar do elevado número de formadores e entidades formadoras acreditadas, segundo
dados de Março de 2009 da DGERT, em Portugal há apenas 117 entidades formadoras
acreditadas no domínio do acompanhamento e avaliação da formação. Estes números
revelam um cenário caracterizado por um “desencontro” entre a oferta e a procura (que é
idêntico em toda a Europa) e também a pertinência desta rede cujo objectivo é responder ao
pouco investimento feito na melhoria das competências em avaliação da formação e às
necessidades específicas destes públicos-alvo – formadores e entidades formadoras.
Necessidades em matéria de informação sobre exemplos de sucesso e boas práticas na
área da avaliação da formação; necessidades em termos de troca de experiências com
“pares” e identificação de tendências emergentes; e finalmente necessidades no que
concerne à identificação das competências que o mercado exige aos profissionais que
trabalham na avaliação da formação e no ROI - aspectos que reforçam a importância da
melhoria da qualidade no contexto europeu.

O que podemos oferecer
A Rede AVALNET é uma rede Europeia de pesquisa e prática no domínio da avaliação da
formação. A principal finalidade desta rede é a concepção, apresentação e transferência de
produtos com carácter inovador no domínio da avaliação e do retorno do investimento em
formação (ROI) tendo em vista contribuir para a melhoria da qualidade dos sistemas de
Educação e Formação Profissional e respectivas práticas, na Europa. Esta rede
transnacional reflecte a perspectiva da garantia da qualidade na Educação e Formação
Profissional, pela transferência de inovação.

Os objectivos específicos do projecto são:
•

•
•
•
•
•
•
•

Reunir conhecimento no domínio da avaliação da formação dirigido a peritos de
formação profissional, consultores de formação e formadores, gestores de empresas
e de Recursos Humanos, centros de formação profissional, parceiros sociais e
entidades públicas e privadas que trabalham na área da Educação e Formação
Profissional;
Melhorar os produtos desenvolvidos no âmbito do Projecto ROI, nomeadamente as
ferramentas multimédia;
Partilhar experiências e promover inovação no domínio da avaliação da formação e
do ROI reunindo, para esse efeito, num mesmo Fórum, especialistas e organizações
especializadas;
Identificar tendências e requisitos de competência na área da avaliação e do ROI da
formação;
Publicar os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Rede através de meios
adequados;
Promover maior inovação e cooperação transnacional no domínio da formação
profissional;
Assegurar a sustentabilidade do projecto após o período de financiamento do
mesmo, através da implementação de um plano de prospecção de potenciais
membros e do envolvimento na Rede de novos elementos;
Melhorar a qualidade dos sistemas e práticas de Educação e Formação Profissional
na Europa, nomeadamente da aprendizagem ao longo da vida, com o objectivo de
aumentar a sustentabilidade e a inovação organizacionais.

Produtos
Os produtos a desenvolver no âmbito do projecto são:
• Repositório digital de boas práticas, estudos de caso e exemplos de sucesso de
empresas nas áreas da avaliação e do ROI da formação, na Europa
• Estudos de caso/exemplos de sucesso de empresas nos domínios da avaliação e do
ROI da formação
• Relatório Europeu de benchmarking sobre formação, avaliação e rentabilidade
• Perfil de Competências Europeu para Consultores de Formação ROI
• Programa de formação orientado para resultados
• Newsletters do Projecto
• Fórum Online
• Blog do Projecto
• Plano de prospecção de novos membros para aderir à rede
• Kit para novos membros da rede
• Repositório dos novos membros da rede
• Plano de Valorização
Para além da participação nos produtos acima mencionados, todos os parceiros organizam
e desenvolvem workshops (nos seus países − 1 por parceiro) e participam na conferência
final.
O objectivo das workshops é melhorar as competências e aptidões em matéria de avaliação,
medição e retorno do investimento em formação, de formadores/consultores e outros
agentes da formação.
O objectivo da conferência final é a apresentação de vários estudos de caso e exemplos de
boas práticas no domínio da avaliação da formação e a promoção do debate acerca dos
resultados e sustentabilidade do projecto, promovendo a visibilidade e as potencialidades da
rede junto de uma audiência alargada de potenciais membros.
Se é um centro de formação profissional, uma empresa, uma autoridade pública, uma
instituição privada de formação ou um profissional individual dedicado à formação e
está interessado nos domínios da avaliação, aferição e retorno do investimento em
formação, convidamo-lo a enviar-nos um e-mail para avalnet@fdti.pt ou para
vanda.vieira@cecoa.pt e/ou a participar nos diversos meios de comunicação
disponíveis no site do projecto http://avalnet.fdti.pt.
Na verdade, existem diversas formas colocadas à sua disposição para aceder e adquirir
novos conhecimentos, expressar opiniões, dúvidas, concretizações e oportunidades: através
das newsletters do projecto, do blog (www.znanie-bg.org/avalnet) e do fórum online
(http://storage.tempo.cz/avalnet). A criação de um portal dedicado à avaliação da
formação promove o acesso a estes instrumentos de comunicação de uma forma integrada.
Convidamo-lo, ainda, a aceder aos conteúdos do projecto e a contribuir com estudos de
caso e exemplos de boas práticas no domínio da avaliação da formação. Estes produtos
ficarão disponíveis no repositório digital desenvolvido pelo projecto para apresentar boas
práticas e exemplos de sucesso, reportar tendências emergentes na Europa e partilhar
novas teorias e conteúdos diversos no âmbito da avaliação da formação e retorno do
investimento.
Finalmente, convidamo-lo a integrar a rede AVALNET e a utilizar o repositório dos novos
membros da rede para dar a conhecer a sua própria experiência e/ou a experiência da
organização que representa, objectivos e projectos na área da avaliação da formação. Para
esse efeito, agradecemos que contacte a Vanda Vieira (vanda.vieira@cecoa.pt) ou a
pessoa de contacto do seu país.
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