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 DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 
 

O foco na garantia de satisfação e alcance dos objectivos pretendidos pelo público alvo da actividade 
formativa desenvolvida pela Alento, e a orientação para melhores resultados, numa óptica de alcance 
da eficácia e eficiência na sua actividade, constituem os princípios da forma como a Alento pretende 
organizar e desenvolver as suas práticas internas para a prestação de um serviço de formação de 
excelência. 
Serve o presente documento para identificar e descrever, processos, metodologias, procedimentos, 
intervenientes e recursos da actividade formativa desenvolvida pela Alento – Associação para a 
Formação em Reanimação, na área da Saúde (720), em Suporte Avançado de Vida, Suporte Imediato de 
Vida e Suporte Básico de Vida. 
 
 

 MISSÃO 
 

 
• . Promover iniciativas que divulguem as boas práticas em reanimação; 

 
• Articular modelos de formação com o Conselho Português de Ressuscitação; 

 
• Divulgar as recomendações Conselho Europeu de Ressuscitação; 

 
• Utilizar e disponibilizar materiais e modelos pedagógicos para a formação em reanimação 

elaborados pelo Conselho Europeu de Ressuscitação; 
 

• Desenvolver a consciência social e cívica que permita consolidar a cadeia de sobrevivência 
 
 
 

  DESCRIÇÃO E DESTINATÁRIOS DA ACTIVIDADE 
 

 
A Alento - Associação para a Formação em Reanimacão Cárdiorespiratória, tem como objecto 
desenvolver acções de formação e intervenção nos campos da aquisição e desenvolvimento de 
competências e atitudes, cuja síntese e integração possibilitam a adopção de comportamentos 
adequados a um desempenho profissional de excelência, tendo em especial atenção à classe de 
enfermagem e médica, bem como a escolas, universidades e sectores que pela sua especificidade 
necessitem de formação nestas áreas. A Alento é hoje, um importante elo na vertente formativa e 
educativa de profissionais, instituições, autarquias locais e outras organizações públicas e privadas. 
Desta forma é nosso propósito estabelecer um vasto conjunto de parcerias com identidades a nível local 
e regional, que possam representar uma mais valia, para a integração, promoção e progressão no 
mercado de trabalho de todos os intervenientes no processo formativo. 

No percurso da concretização da actividade principal da Alento: formação em Reanimação Cárdio 
Respiratória, é dada especial atenção à classe de enfermagem e médica, não descurando escolas, 
universidades e sectores que pela sua especificidade necessitem de formação nas seguintes áreas: 
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 Curso de Operacionais de Suporte Básico de Vida (SBV) e suporte básico de vida com DAE 

Os objectivos dos cursos de SBV, são permitir que cada candidato ganhe competências em SBV, no uso 
de um DAE ou de ambos . Os cursos de SBV e DAE são apropriados para um público muito amplo. 
Podem incluir profissionais de saúde clínicos e não clínicos (particularmente aqueles que têm menos 
probabilidade de ser confrontados com a necessidade de abordar uma paragem cardíaca) , clínicos 
gerais, dentistas, estudantes de medicina, socorristas, salva-vidas, pessoas com um dever de cuidar dos 
outros (como professores e trabalhadores sociais), bem como o público em geral . 
 

 Curso de Operacionais de Suporte Imediato de Vida (SIV) 

O curso SIV padroniza a formação em reanimação intra-hospitalar. O seu objectivo é formar os 
profissionais de saúde na abordagem ABCDE ao paciente em deterioração, reanimação cardiopulmonar, 
abordagem simples da via aérea e desfibrilhação segura (manual e/ ou DAE), permitindo-lhes abordar os 
pacientes em paragem cardíaca até à chegada de uma equipa de reanimação e participar como 
membros dessa equipa. 
 

 Curso de Operacionais de Suporte Avançado de Vida (SAV) 

O curso visa treinar os candidatos a identificar as causas de paragem cardíaca, identificar pacientes em 
risco de deterioração e abordar a paragem cardíaca e os problemas peri-paragem imediatos, 
encontrados cerca da primeira hora do evento. Os candidatos - alvo para este curso são médicos, 
enfermeiros e que trabalham em áreas de emergência hospitalar ou Sistemas de Emergência Médica, e 
aqueles que lidam regularmente com paragem cardíaca ou podem vir a ter que liderar uma equipa de 
paragem cardíaca. Também pode ser adequado para indivíduos que são regularmente membros de 
equipas de reanimação ou que trabalham regularmente em Sistemas de Emergência Médica.  
 

 Cursos de instrutores 
 
Curso de Instrutores em SBV/DAE e o Curso Genérico de Instrutores (Curso de Instrutores de Suporte Avançado de 
Vida) são Cursos de Instrutores. O Curso de Instrutores em SBV/DAE é o curso de instrutores relevante para os 
cursos básicos. O Curso Genérico de Instrutores (Curso de Instrutores em Suporte Avançado de Vida) é o curso de 
instrutores relevante para os cursos avançados. 
Nestes cursos a Alento enquanto escola CPR trabalha em estreita parceria com o CPR, sendo este o responsável 
pela organização dos cursos. 

 

A actividade da Associação enquanto entidade formadora,  assenta  em duas vertentes distintas: 

• Responder às solicitações dos centros de formação das unidades locais, regionais e nacionais 
de saúde, que por imposição da própria legislação em vigor, estão obrigados a dotar os 
profissionais de saúde de acordo com as suas funções nos serviços que desempenham nas 
próprias entidades que representam, de formação avançada e contínua, nas áreas acima 
referenciadas. 

• Sempre que solicitada por profissionais não referenciados pelos centros de formação das 
unidades de saúde, ou haja manifesto interesse público, a Alento está disponível para colmatar 
as necessidades demonstradas pela sociedade civil, com enfoque na população estudantil que 
conclui o ensino secundário, e nas próprias Autarquias locais, conforme tem sido sua prática. 
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 ORGANOGRAMA 
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 DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES ASSOCIADAS Á ACTIVIDADE FORMATIVA 

 

 Coordenador geral 

O coordenador geral, nesta Associação encontra-se no topo da hierarquia da tomada de decisão, no que diz 
respeito às actividades no âmbito das acções de formação. 

• Responsabilidades/funções: 
 

o Em conjunto com os restantes membros da organização, participar, estabelecer, organizar e garantir a 
execução de plano anual de actividades no campo das acções de formação a desenvolver; 

o Avaliar a execução do Plano de Actividades, dando parecer e autorizando a execução das acções já 
planificadas; 

o Finda uma determinada acção de formação, auscultar o coordenador de curso, com vista a aferir da 
possibilidade e necessidade de realização de uma futura acção de formação no mesmo âmbito ou 
mesmo numa categoria mais avançada, à mesma população; 

o Avaliar do cumprimento dos objectivos das acções desenvolvidas por toda a equipa de formação; 
o Autorizar os meios técnicos, humanos e realização de despesa, na actividade de formação; 
o Assegurar que a Associação cumpre com os requisitos de Acreditação, com vista o cumprimento dos 

objectivos propostos no Plano de indicadores apresentado; 
o Assegurar a comunicação com os demais elementos da estrutura orgânica da Associação 
o Promover a realização de reuniões com vista a criação de grupos de trabalho sectoriais, para aferir das 

necessidades de formação das entidades auscultadas e já intervencionadas; 

 Coordenador pedagógico/curso 

Conforme exemplificado no organograma da Alento, existem actualmente e segundo os campos das várias 
acções de formação desenvolvidas, quatro coordenadores pedagógicos, sendo responsáveis pela ministração 
dos cursos de suporte básico, imediato e avançado de vida. 

Quaisquer destas áreas de formação apesar de distintas, são tratadas e avaliadas com a mesma 
responsabilidade e rigor, pelo que as atribuições funções e responsabilidades são comuns aos quatro 
colaboradores. 

• Responsabilidades/funções: 
o Assegurar a comunicação com os formadores determinados previamente para determinada acção; 
o Fornecer aos formadores todos os programas específicos das acções onde os mesmos se encontrem 

envolvidos, assim como auscultar os mesmos acerca das necessidades em termos de materiais 
didácticos e de apoio audiovisual ou outro para a respectiva acção; 

o Elaborar dossier técnico-pedagógico em cada acção; 
o Assegurar e disponibilizar ao coordenador financeiro toda a documentação relacionada com a própria 

acção: aquisição de materiais, deslocações e outras que se apresentem necessárias à execução da 
acção de formação, permitindo ao responsável financeiro da entidade, a elaboração de mapa de 
custos e de suporte a cada acção de forma individual; 

o Preenchimento das fichas de avaliação dos resultados dos formandos, validando o resultado final 
qualitativamente e quantitativamente; 

o Promover a divulgação dos resultados obtidos em cada acção junto do coordenador pedagógico geral, 
permitindo análise de conteúdos, métodos e por ventura quaisquer melhorias a efectuar numa futura 
acção; 
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o Coordenar com os formadores a forma, tempos necessários e parcerias a efectuar entre os mesmos, 
com vista a mais correcta demonstração dos conteúdos programáticos de cada acção; 

o Assegurar a comunicação com os demais elementos da estrutura orgânica da Associação 

 

 Coordenador financeiro 

O coordenador financeiro assume um papel de extrema importância na execução do plano de actividades desta 
Associação, assegurando que o mesmo é executado de forma estruturada, garantindo a execução de estimativa 
orçamental anual, onde as rubricas ajustadas para cada acção descrita no plano de actividades, estejam 
previstas e conforme as possibilidades de tesouraria existentes. 

• Responsabilidades/funções: 
o Participação na execução do orçamento anual, prevendo e criando rubricas necessárias à execução 

das acções determinadas no Plano de Actividades; 
o Assegurar a boa gestão dos fundos desta Associação; 
o Autorizar a realização de despesa e disponibilizar os meios financeiros necessários à aquisição de 

material e equipamentos necessários ás várias acções de formação; 
o De forma metódica e sob a forma de relatório, faz levantamento dos custos individuais de cada acção, 

tendo em conta a melhoria da qualidade das mesmas, assim como uma futura diminuição dos custos 
relacionados com acções semelhantes; 

o Proceder ao pagamento dos honorários previamente formalizados com colaboradores externos, assim 
como dos vencimentos do pessoal ao serviço da Associação; 

o Garantir um controlo total da facturação, estabelecendo relação entre a mesma e os contratos 
previamente formalizados; 

o Assegurar os pagamentos relacionados com a Segurança Social, dos trabalhadores com vinculo à 

Associação, assim como todas as questões relacionadas com a Direcção Geral dos Impostos ou de 

outra natureza 

 

 Corpodocente 

O corpo docente é por excelência o representante/executante do trabalho desenvolvido nesta Associação, pelo 
que têm, sem preterimento de quaisquer outros colaborador um papel de extrema importância no atingir dos 
objectivos anteriormente planificados. 

 

Definições 

• Corpo docente 
O Director de Curso, Co-director, Instrutores Séniores, Instrutores em Treino, em conjunto, compõem o corpo 
docente de um curso. 
Todos os membros de corpos docentes e organizadores de cursos devem guiar-se  de acordo com standards 
técnico-pedagógicos definidos a nível europeu pelo Código de Conduta do ERC, e recomendações da DGERT. 
 

• Operacional (Op) 
 
Um Operacional é uma pessoa que concluiu com êxito um curso de operacional de SBV, 
SBV/DAE, SIV ou  SAV 
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• Potencial instrutor (PI) 
 

Um Potencial Instrutor é um indivíduo que tenha concluído um curso de operacional com sucesso e 
demonstrou uma aptidão para ensinar. Além disso, deve cumprir os critérios necessários para se qualificar 
como instruto r no futuro e tem de ter sido recomendado como PI. pelo corpo docente desse curso. Só os 
candidatos identificados como potenciais instrutores são convidados a participar de um Curso de Instrutores. 
 

• Instrutor em Treino (IT) 
 
Um candidato a instrutor é uma pessoa que passou com sucesso um Curso de Instrutores (Instrutor de 
SBV/DAE ou Curso Genérico de Instrutores também chamado Curso de Instrutores em Suporte Avançado de 
Vida). 
 

• Instrutor Sénior (IS) 
 
Um instrutor sénior é uma pessoa que concluiu com êxito a sua formação de candidato a instrutor  frequentou 
dois cursos como instrutor em treino, como descrito na secção de “Corpo Docente” adiante e que fez 
recertificação se necessário. Os instrutores séniores ensinam em cursos de operacionais. 
 

• Formador de Instrutores em Treino (CFI ) 
 
Um instrutor sénior que é convidado a ensinar num Curso de Instrutores, designa-se Formador de Instrutores 
em Treino até passar ao estatuto de Formador de Instrutores. 
 

• Co-director de Curso (CoDC) 
 
Um Co-director de curso é um instrutor experiente nesse tipo de curso, que é convidado a acompanhar o 
Director de Curso. O Co-director de Curso não é um assistente, mas um Director de Curso em Treino. 
 

• Director de Curso (DC) 
 
Um Director de Curso é um instrutor sénior que assume a responsabilidade global do curso e garante que o 
curso é executado de acordo com as directrizes e regras ERC. Existem Directores de Curso ao nível dos cursos 
de operacionais (Director de Curso de Operacionais) e dos cursos de instrutores (Director de Curso de 
Instrutores). O Director apresenta o programa e nomeia os instrutores. O Director de Curso também aprova os 
resultados dos candidatos do curso e avalia os instrutores. Finalmente, o Director de Curso será responsável 
por recomendar Co-Directores para se tornar em Directores de Curso. 
 
 
 
 

• Responsabilidades e funções/Corpodocente/Formadores/Instrutores: 
 

o Conhecer o regulamento e plano de actividades da ALENTO; 
o Estar em sintonia com os objectivos desta Associação, garantindo e tornando do conhecimento geral o 

âmbito das acções de formação dinamizadas pela Associação; 
o Disponibilizar o Curriculum Vitae, bem como  certificado do Conselho Português de Reanimação; 
o Estar em sintonia com o coordenador pedagógico no âmbito das matérias a ministrar em cada acção, 

com vista a execução da matéria formalizada através de contrato de prestação de serviços 
anteriormente firmado; 

o Avaliar a qualidade dos suportes de informação utilizados, assim como dos conteúdos, dando 
feedback ao coordenador pedagógico, para que atempadamente se possa corrigir ou melhorar 
determinadas matérias; 
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o Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos á sua responsabilidade; 
o Preparar e planificar as acções formativas; 
o Elaborar toda a avaliação de cada acção a seu cargo, assim como fazer a correcção, classificação e 

proceder à entrega dos testes de avaliação, discutindo os resultados de forma coerente com o grupo e 
individualmente; 

o Promover a elaboração e assegurar o registo de presenças em cada acção; 
o Elaborar dossier no fim de cada acção, com registos de presenças, testes e avaliação, registo de 

ocorrências, conteúdos programáticos ministrados, nº de horas de cada módulo, identificação de 
todos os participantes, e quaisquer sugestões, de forma a facultar ao secretariado toda a informação 
referente à acção; 

o Assegurar boa comunicação e entrega da documentação referida no ponto anterior ao secretariado da 
Associação; 

o Elaborar relatório de actividades e de necessidades detectadas na própria acção de formação, ou até 

na organização da própria Associação 

 Secretariado 
 
A ALENTO tem também na sua organização um sector de secretariado/atendimento, que assegura 
entre outras, a comunicação entre os membros da Associação, desta com o exterior e vice-versa. 
Nesse âmbito estão também definidas um conjunto de responsabilidades e funções para este sector. 
 

 Responsabilidades/funções: 
 

o Garantir a abertura e fecho das instalações sede da Associação; 
o Assegurar, recepcionar e fomentar os contactos com formandos e membros da Associação; 
o Garantir o atendimento telefónico, recepcionar e expedir todo o correio relacionado com as 

relações entre a Associação, formadores, formandos e outras entidades relacionadas com a 
actividade da Associação; 

o Elaborar propostas para a aquisição de materiais relacionados com o expediente, assim como 
para a elaboração de dossiers relacionados com a actividade formativa; 

o Organizar toda a documentação inerente à actividade formativa, distribuindo-a pelos 
participantes, de acordo com instruções fornecidas pelos coordenadores pedagógicos; 

o Controlar os mecanismos de divulgação e de inscrição dos participantes nas diversas acções; 
o Assegurar a logística das várias acções; 
o Emitir os certificados de formação, de acordo com as pautas de avaliação fornecidas pelos 

formadores e previamente validadas pelo coordenador pedagógico; 
o Proceder à organização e arquivo da documentação relacionada e decorrente das acções de 

formação e da actividade interna da Associação; 
o Criar e desenvolver formas e procedimentos de armazenamento da informação, em suporte 

digital, promovendo o seu acesso e consulta futura, com vista a elaboração de estatísticas e 
mapas de consulta com indicadores do volume, nº de acções, locais e entidades visitados, 
despesas recorrentes, entre outros; 

o Tratar da formalização dos contratos de prestação de serviços a efectuar com entidades e 
colaboradores externos à Associação; 

o Garantir o acondicionamento do equipamento e materiais utilizados nas diversas acções da 
Associação; 

o Promover a realização de reuniões de trabalho, com vista a auscultação e determinação de 
necessidades ou outras lacunas detectadas na actividade da Associação. 

o Assegurar o cumprimento dos prazos no relacionamento da Associação com as mais diversas 

entidades e colaboradores internos.
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 INSTALAÇÕES E RECURSOS MATERIAIS 
 
 
O atendimento, secretariado e armazenagem de todos os materiais de suporte á actividade formativa 
da Alento, está sediado em Instalações propriedade da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(U.L.S.B.A.), na Rua António Sardinha nº 15 em Beja. 
 
A Alento não possui portanto, quaisquer espaço destinado a formação sendo que a sua actividade se 
desenvolve sobretudo em ambiente hospitalar, por solicitação dos respectivos centros de formação e 
em instalações das próprias Unidades de Saúde. 
 
Existe um leque de condições que é exigida pela Alento aos centros de formação, quando da decisão de 
formalizar o procedimento, acerca das condições que os espaços onde se vai desenvolver a formação 
devem de possuir, que passo a enumerar: 
 

o As salas onde se realizam os cursos deverão ser contíguas, de modo a que os tempos de 
rotação dos formandos sejam encurtados; 

o Na mesma área devem também estar disponíveis Instalações sanitárias e um espaço convívio 
onde seja servido café (com capacidade para 30 pessoas); 

o O quadro eléctrico deve poder suportar os vários desfibrilhadores a funcionar ao mesmo 
tempo; 

o O local previsto para o almoço deve ter em conta que o intervalo previsto para este efeito é 
apenas de 1 hora; 

o A Instituição permite aos formadores almoçarem nas suas instalações; 
o Uma sala para as sessões teóricas com capacidade para 30 pessoas sentadas, 1 quadro branco 

com canetas, 30 cadeiras com apoio de braços e instalação electrica para suportar datashow 
o Quatro salas para as sessões práticas com aproximadamente 30m2 e sete cadeiras em cada; 
o Todas as salas da componente práctica têm de estar munidas de uma mesa de 1m*0.5m, uma 

mesa de 0.5m*0.5m, 1 balde para lixo hospitalar, um quadro branco e tomadas eléctricas 

 

 Recursos Materiais 

Para suporte á actividade formativa e garantia de simulação real de vários casos clínicos em ambiente 
hospitalar, dispõe a Alento de um vasto conjunto de material que de seguida se enumera: 

o Mascaras de  oxigenoterapia; 
o Sondas Nasais de oxigenoterapia; 
o Flip-Charts; 
o Saturometros de pulso; 
o Monitores Desfibrilhadores; 
o Estetoscópios; 
o Fitas de Nastro; 
o Gel; 
o Laringoscópios – adulto; 
o Manequins desfibrilhaveis – Adulto; 
o Manequins-Troncos  para entubação; 
o Máscaras Laringeas; 
o Ressuscitadores   (Ambu); 
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o Seringas; 
o Abocath´s; 
o Sondas de Aspiração; 
o Swivel; 
o Tubos Endotraqueal ; 
o Tubos Guedel; 
o Tubos Naso Faríngeos; 
o Simuladores de ritmo cardíaco; 
o Braçadeiras de Tenção Arterial; 
o Manequins desfibrilháveis; 
o Datashow; 
o Laptop; 
o Material clinico diverso 

     Todo o material acima referenciado é propriedade da Alento – Associação para a Formação em 
Reanimação, estando apenso ao normal decorrer da actividade da mesma, estando vedado o seu 
uso ou empréstimo a terceiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ORGANIZAÇÃO E REVISÃO, OU ALTERAÇÃO DO PRESENTE MANUAL 
 

Este manual está organizado em várias partes distintas: 
 

o Num primeiro momento, apresenta-se a Caracterização da Escola Alento e os objectivos e áreas 
estratégicas de actuação; 

 
o Composição de índice dos processos da actividade formativa. 

 
o Caracterização pormenorizada de todos os processos da actividade formativa. 

 
o Apresenta-se um conjunto de modelos dos documentos, instrumentos e registos referenciados 

em cada um dos processos caracterizados, o que permitirá que qualquer actual ou futuro 
colaborador da Alento conheça e utilize os documentos normalizados e aprovados pela 
direcção. 

 

Na organização do Presente Manual de Qualidade, foram tidas em conta as sugestões expressas pela 
Direcção Geral do Emprego e Relações do Trabalho, expostas em documento próprio disponível para 
consulta na sua página da web. 

O presente manual constitui agora ferramenta de gestão da Alento, visto que na sua concepção e 
organização, foram incluídos todos os num só documento todos os items de suporte á actividade da 
Associação. 

Em suma a caracterização da Alento, os seus objectivos, missão, estrutura orgânica, instalações, oferta e 
área formativa, materiais utilizados, metodologias utilizadas e respectivos instrumentos de balanço e 
avaliação da actividade formativa, encontram-se agora apensos num único documento de suporte, 
pretendendo o mesmo ser educativo e explicativo da prestação da entidade enquanto associação de 
formação em reanimação cardio respiratória. 
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O Manual de Qualidade da Actividade formativa, assim como todos os instrumentos de gestão e de 
suporte da actividade da Associação, é discutido e votado em Assembleia geral, permitindo assim que a 
actuação, desenvolvimento e planeamento da actividade aconteça em uníssono, com a entreajuda e 
concordância de todos os associados. 

No que diz respeito a alterações nas conteúdos dos programas/guidelines dos cursos acreditados pela 
Alento junto do CPR/ERC, cursos de SBV,SIV e SAV, está a direcção da Alento obrigada a alterar os 
referidos programas, tendo por base as referidas alterações, por uma equipa composta por 
um elemento da Direcção da Associação, pelo Coordenador Pedagógico e pelos directores de curso, sem 
discussão em Assembleia Geral. 
 
As alterações a efectuar neste âmbito, são promovidas pelo CPR, que é o representante em Portugal do 
European Resuscitation Council (ERC), e assume nessa qualidade a responsabilidade da acreditação de 
formação em reanimação de acordo com standards técnico-pedagógicos definidos a nível europeu. 

 

   
 IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DA ACTIVIDADE FORMATIVA  

 
 
 

 I – Levantamento/Diagnóstico de Necessidades 
 

 II – Planificação de actividades formativas 
 

 III – Planeamento de actividades formativas 
 

 IV – Metodologia de Concepção de Meios Pedagógicos 
 

 V – Promoção e divulgação das Intervenções Formativas 
 

 VI – Gestão logística e administrativa ao funcionamento das intervenções 
 

 VII – Dossier Técnico-Pedagógico 
 

 VIII – Metodologias de Avaliação 
 

 IX – Orientação para resultados e melhoria contínua 
 

 X – Tratamento de Reclamações 
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I – Levantamento/Diagnóstico de Necessidades 
 
O Diagnóstico de necessidades de formação na Alento é realizado de acordo com o público-alvo das acções de 
formação e com a realização de auscultações, fundamentalmente de forma oral, junto dos diversos 
profissionais de saúde de diversos hospitais, nomeadamente, da região centro e sul, provenientes de áreas 
profissionais diversas  e com experiência de trabalho em Cuidados Intensivos e Intermédios, na Emergência e 
na Urgência hospitalares e pré-hospitalares. 
Sempre que a Alento identifica uma nova área de potencial interesse para o seu público-alvo, procede à criação 
de um curso ou um percurso de formação para responder a essa nova necessidade, fazendo uma análise prévia 
da receptividade do mesmo, através das referidas auscultações directas, bem como através da divulgação 
(página Web). 
Sendo a formação da Alento destinada maioritariamente a um grupo muito particular e específico de 
formandos, o processo passa por uma análise quantitativa e uma qualitativa. A primeira visa essencialmente 
identificar o número de pessoas que irão ser integradas em cada um dos cursos disponíveis e a segunda centra-
se essencialmente na análise do “saber fazer”; do “fazer com saber”, do “fazer aprendendo” e do “fazer 
interagindo”. 
O levantamento de necessidades de formação, bem como, posteriormente, a análise e correcta alocação dos 
formandos é efectuado por três elementos distintos. Neste grupo de trabalho está sempre o director do curso 
ou da área de formação (formador), o coordenador pedagógico e a coordenadora da Escola. 
 
Esta análise de necessidades de formação inicia-se com uma reunião entre estes três elementos, onde se 
procura determinar qual a melhor forma de desenvolvimento e apresentação dos conteúdos formativos 
adequados aos formandos, como resultado das auscultações efectuadas previamente, com o 
objectivo de aferir as motivações e interesses, as expectativas e o cumprimento dos pré-requisitos para cada 
curso. 
Seguidamente, procede-se à estigmatização das concretas necessidades identificadas e dos conteúdos 
formativos adequados, estruturando-se o tipo de oferta formativa adequada. Este processo é dirigido pelo 
coordenador pedagógico e compete ao director de curso a sua implementação. 
 
II – Planificação de actividades formativas 
 
A equipa pedagógica da Alento, juntamente com a Direcção da Associação, procede anualmente à planificação 
das actividades formativas. Para tal define um calendário anual de realização de acções de formação de cada 
um dos cursos, procedendo à divulgação do mesmo no seu site oficial. 
 

III – Planeamento de actividades formativas 
 
A fase do planeamento de uma acção de formação tem em linha de conta a concepção de intervenções, 
programas, instrumentos e suportes formativos identificados como sendo os mais adequados, aquando do 
diagnóstico das necessidades de formação. 
Uma análise profunda e precisa dos objectivos quer estratégicos, quer operacionais é absolutamente 
fundamental. Ou seja, a identificação daquilo que se pretende atingir quer em termos estratégicos, quer em 
termos operacionais apresenta vantagens pedagógicas evidentes. Analisar o grau de estruturação dos 
conceitos que se pretende transmitir e identificar as competências técnicas, instrumentais e sociais que se 
pretende valorizar e aperfeiçoar é imprescindível não só em termos da sequência de aprendizagem que se 
pretende incutir mas igualmente importante para que se possa avaliar em que medida os objectivos foram 
alcançados. 
Nesta fase é também efectuada a selecção dos suportes didácticos tendo em conta o curso que irá ser 
ministrado e a população alvo.  
Os cursos a ministrados pela Alento são cursos criados por outra entidade, nomeadamente o Conselho 
Português de Ressuscitação, entidade que possui em Portugal a representação do European Resuscitation 
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Council competente, entre outros, em matérias de formação em formação em suporte básico, Imediato e 
avançado de vida, sendo os recursos didácticos utilizados os recursos desenvolvidos pelo ERC. 
 
Instrumentos e suportes utilizados no planeamento de uma acção de formação 
 
Uma acção de formação da Alento é preparada a partir do momento em que o Coordenador Pedagógico valida 
a lista de participantes num determinado curso. 
Existindo um procedimento definido para a subsequente preparação da acção de formação: 
 
A Alento estima um calendário de formação anual que compreende uma oferta diversificada de cursos em SBV, 
SIV e SAV este calendário de formação é o resultado, em termos de divulgação, do levantamento de 
necessidades que a Alento efectua junto dos profissionais e interessados na área da saúde. 
Aquando da finalização do processo de inscrição para um dos cursos, o suporte administrativo da Alento 
apenas tem a necessidade de agir da seguinte forma: 
- Solicitar ao Coordenador Pedagógico de Formação a identificação dos formadores e potenciais instrutores 
adequados para ministrar o curso e proceder à elaboração  do mesmo. 
- Criar/Reproduzir o dossier técnico-pedagógico e os suportes de apoio à realização do curso; 
 
IV – Metodologia de Concepção de Meios Pedagógicos 
 
Os cursos ministrados não são de produção interna da Alento, mas sim do Conselho Português de 
Ressuscitação. 
O projecto de desenvolvimento é apenas o de adaptação dos recursos pedagógicos e materiais. 
Sendo as fases da metodologia ajustadas a esta realidade: 
 

o - Identificação do conteúdo programático do curso – A Alento é contratualmente obrigada por parte 
da entidade que concebeu o curso, a entregar os conteúdos produzidos por esta. 

 
o - Definição da metodologia pedagógica – A intervenção da Alento como entidade formadora é 

revelada neste ponto. A entidade que concebeu o curso apresenta as cargas horárias adequadas e os 
meios pedagógicos a entregar. À Alento cabe a adaptação da metodologia a aplicar em sala, de modo 
a que o formando possa tirar o melhor partido possível do curso.  

 
O Director do Curso segue obrigatoriamente o guião definido pela entidade detentora dos direitos do curso, 
mas tem a liberdade de exemplificar com casos clinicos práticos e situações da vida real. 
Para além disso a Alento define os meios auxiliares de estudo a entregar aos formandos, produzindo 
internamente, conjuntos de slides e palestras simuladoras de apoio ao estudo. 
 
V – Promoção e divulgação das Intervenções Formativas 
 
No que diz respeito à divulgação das acções de formação essa missão é da responsabilidade dos directores de 
curso e do secretariado. Os principais canais de divulgação dos cursos são a criação e colocação de cartazes nos 
painéis informativos dos Hospitais, assim como a divulgação dos cursos e sistema de pré-inscrição nos mesmos, 
via website (www.alento.com.pt). 
 
VI – Gestão logística e administrativa ao funcionamento das intervenções 
O apoio logístico da Alento é assegurado pelo Secretariado. Este recurso Humano, assegura o atendimento a 
todas as pessoas que contactam com a Alento e cujo posto de trabalho se localiza nas instalações da Alento na 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, na Rua António Sardinha em Beja. Este recurso humano é 
coordenado e auxiliado pela Presidente da Escola, coordenadores pedagógicos e directores de Curso. 
Esta unidade tem como missão prestar todo o auxílio necessário aos formadores, formandos e demais agentes 
da Alento. 

http://www.alento.com.pt/
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Cabe a estes recursos humanos a colocação, em sala, de todos os meios pedagógicos necessários ao 
desenvolvimento da formação. Meios pedagógicos esses, previamente preparados, em colaboração com o 
Director do Curso e com a supervisão do coordenador Pedagógico.  
Cabe ao Suporte Administrativo a posterior emissão de certificados. 
 
VII – Dossier Técnico-Pedagógico 
 
A equipa pedagógica da Alento criou um dossier técnico-pedagógico aplicável a todas as acções de formação da 
Associação. 
Cabe ao Suporte administrativo com a supervisão, a organização, impressão e disponibilização do dossier 
técnico-pedagógico que deverá ser colocado em área reservada na plataforma electrónica criada para o efeito 
e num dossier a ser entregue ao director do curso, atempadamente. Compete aos directores de curso e 
secretariado o controlo e validação da correcta utilização e preenchimento de todos os elementos pedagógicos 
constantes do mesmo. 
No final de cada acção de formação, o director do curso valida o seu conteúdo e remete-o para o Coordenador 
Pedagógico que efectuará a ultima vista antes de o mesmo ser arquivado. 
 

 

VIII – Metodologias de Avaliação 
 
A Alento não dispõe de um referencial metodológico integrado de avaliação, na medida em que, dependendo 
do tipo de curso ministrado, existe um número maior ou menor de instrumentos de avaliação. Assim, a Alento 
optou por medir, em todos os casos, o nível de satisfação dos seus formandos relativamente à qualidade da 
formação entregue. 
Os elementos de avaliação utilizados são aqueles fornecidos pelo CPR e a que o mesmo obriga, não sendo 
portanto de definição interna da Alento. 

 
AVALIAÇÃO DOS FORMADORES 
 
O desempenho dos formadores é avaliado pelos formandos e pelo coordenador. Neste processo é também 
avaliada a adequação do perfil do formador em relação aos conteúdos programáticos a ministrar e das 
especificidades do grupo de formandos. 
 
AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 
 
As acções de formação serão avaliadas pelos formandos durante e no fim da acção de formação. 
Os formadores avaliam as acções de formação no final da mesma. 
No final da acção de formação, realiza-se uma reunião de avaliação que, através da análise dos resultados e da 
comparação com os objectivos previamente definidos, permite concluir sobre a avaliação da acção. Nos casos 
em que a avaliação obtida seja de suficiente ou insuficiente, deverão ser procuradas as causas de tais 
resultados, equacionar possíveis soluções e tentar ultrapassar os problemas detectados. 
 
IX – Balanço de actividades 
 
A Alento, uma vez que é uma Associação já com alargada experiência na Formação (1991/2013), desenvolveu 
ao longo do tempo um conjunto de instrumentos de orientação para resultados. 
Um dos instrumentos que vem utilizando ao longo dos anos para controlar os resultados da sua actividade é o 
Balanço de Actividades. (disponível em anexo) 
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Relatórios de Curso 
 
Outro dos instrumentos que têm vindo a ser utilizados pela Alento são os relatórios de curso. Este instrumento 
permite que a equipa pedagógica fique com uma visão clara da forma como os cursos decorrem e permite que 
esta equipa possa ajustar ou corrigir algum aspecto menos positivo que ocorra nos cursos.  
O Relatório de Curso deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos: 
 

o Identificação do Curso (nome, número, carga horária, local, instalações, 
o apoio e material pedagógico) 
o Identificação da equipa pedagógica (director do curso, formadores, equipa de 
o apoio) 
o Programa de Formação (anexo) 
o Ocorrências (técnicas e pedagógicas) 
o Feedback dos Formandos 
o Resultados da Avaliação (aprovados, reprovados) 

 
Reunião de Formadores 
 
Em todos os cursos é realizada no final uma reunião de formadores, com a presença do director de curso, onde 
deverão ser debatidas as questões do curso e apresentadas sugestões sobre os aspectos a corrigir e a 
melhorar. 
 
X – Tratamento de Reclamações 
 
A Alento tem um procedimento instituído relativamente ao tratamento de eventuais reclamações sobre a 
actividade formativa. Assim, consta do Dossier Técnico-Pedagógico formulário de ocorrências. 
O Procedimento de tratamento de reclamações a seguir é o seguinte: 
Caso exista algum formando que pretenda escrever no formulário de ocorrências o Formador ou o Suporte 
Administrativo deverão disponibilizar o referido formulário, que o formando preencherá e a que será dado dois 
tipos de tratamento imediato. 
 

o Caso qualquer um destes elementos do processo formativo consiga resolver no imediato a situação 
apontada pelo formando, deverá fazê-lo relatando isso no mesmo formulário e, em seguida, informar 
por escrito o director do curso. 

o Caso qualquer um destes elementos não consiga resolver no imediato a situação apontada pelo 
formando, deverá imediatamente apresentar ou enviar por escrito para o director do curso, o 
formulário preenchido pelo formando. 
 

O Director do curso deverá preencher o formulário de ocorrência identificando a situação e a forma de 
resolução da mesma. Caso a questão não possa ser por este resolvida, deverá remete-la para o Coordenador 
Pedagógico a quem caberá a decisão final sobre o mesmo, e, consequentemente, o preenchimento da parte do 
formulário onde está prevista a explicação da situação ocorrida. 
No final do curso esta ocorrência deverá constar do seu relatório e o Coordenador Pedagógico deverá registar 
essa mesma ocorrência na sua vista final ao dossier do curso, antes de o mesmo ser arquivado. 
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 APRESENTAÇÃO DOS MODELOS DOS DOCUMENTOS, INSTRUMENTOS E REGISTOS REFERENCIADOS 
EM CADA PROCESSO 

 
 
 
 

 I – Suporte Básico de Vida 
 

 II – Suporte Imediato de Vida 
 

 III – Suporte Avançado de Vida 
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