
Certificação DGERT de 
Entidades Formadoras 

O sistema de certificação de entidades formadoras, assume-se como um dos garantes da qualidade do sistema nacional de 
qualificações em Portugal, através do reconhecimento de práticas pedagógicas adequadas no desenvolvimento de atividades 
formativas por parte das entidades formadoras. 
A certificação reconhece a capacidade técnica e pedagógica das entidades para executar formação e é concedida por áreas 
de educação e formação.  

þA Internal Mindset  estrutura o seu apoio de acordo com as necessidades concretas e o grau de desenvolvimento da sua   
  organização como entidade formadora., seguindo as seguintes etapas e calendarização: 

www.internalmindset.com	i.mindset@internalmindset.com	 +351	917	371	858		|		+351	917	843	522	

Sistematização da informação com base no referencial do sistema de certificação (DGERT): 

Levantamento e recolha de informação do atual processo de gestão da formação. 

	Validação do dossier de certificação e submissão do pedido via plataforma web. 
 Resposta ao parecer técnico da Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação (se aplicável) 

 
 

2.1  Enquadramento do processo de certificação: 
 ↗ Estrutura e organização  |  ↗ Recursos humanos  |  ↗ Espaços e equipamentos. 

 

2.2  Identificação dos processos da atividade formativa: 
 ↗ Planificação e gestão  |  ↗ Concepção e desenvolvimento  |  ↗ Regras de funcionamento   
 ↗ Dossiers técnico-pedagógicos  |   ↗ Contratos  |   ↗ Tratamento de reclamações 

 
2.3  Caracterização e desenvolvimento dos processos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ↗ Desenvolvimento Manual de Funções – Equipa Interna; 
 ↗ Procedimento de Avaliação de Fornecedores – Equipa Externa; 
 ↗ Modelo de Avaliação de resultados da atividade; 
 ↗ Suporte Documental e método de verificação e revisão – criação de modelos e/ou reformulação de 
    modelos existentes; 
 ↗ Indicadores de gestão para a formação – resultados da atividade, acompanhamento 
    pós-formação e melhoria contínua. 

 
2.4  Apresentação dos modelos documentais e simulação de auditoria: 

 ↗ Incorporação dos modelos documentais, instrumentos, registos respeitantes a todas as atividades e 
    processos identificados. 
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Desenvolva com a Internal Mindset o seu processo de certificação junto da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho e beneficie de metodologias e de uma equipa com experiência comprovadas.  
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- Recursos Humanos 
- Atividades 
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