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"Graças ao trabalho, podemos satisfazer as nossas necessidades materiais, evitar a
pobreza e viver uma vida digna. Além de satisfazer as nossas necessidades
materiais, o trabalho pode contribuir para nos dar uma sensação de identidade, de
pertença e de objetivo. O trabalho tem, igualmente, importância coletiva ao
estabelecer uma rede de conexões e interações que forjam a coesão social. (...) A
Organização Internacional do Trabalho reforça a necessidade das
pessoas  aumentarem o investimento nas suas capacidades por forma a que
possam adquirir competências, aperfeiçoá-las e reciclar-se profissionalmente ao
longo de toda a sua vida» e «abrir percursos para que os jovens se possam integrar
nos mercados de trabalho, aumentando as oportunidades para que os
trabalhadores de idade avançada possam continuar economicamente ativos e
preparando de forma proativa os trabalhadores para as transições no mercado
laboral». Tal como já referido acerca da importância da aprendizagem
permanente, trata-se de as pessoas poderem adquirir competências, aperfeiçoá-
las e reciclarem-se profissionalmente ao longo de toda a sua vida ativa." - António
Real Sanchéz
 
"Neste contexto de mudança das competências necessárias para o trabalho, a
educação e formação de adultos está a assumir-se cada vez mais como
determinante ao nível da preservação e atualização das competências dos
indivíduos ao longo das suas vidas ativas. Em Portugal, a participação em ações de
formação encontra-se acima da média dos países da União Europeia; no entanto,
os grupos mais vulneráveis, que mais necessitam de formação, são os que têm
menos formação." - Alessa Forti &  Glenda Quintini
 
" É desejável que do envolvimento em atividades formativas possa resultar um
aumento de produtividade das pessoas e das organizações, com impacto
significativo na economia, mas isso será sempre redutor e insuficiente." (...) a
finalidade da formação será sempre a de ajudar a pessoa a integrar-se, "tornando-
a progressivamente mais autónoma e responsável (por si, perante e pelos outros) e
capaz de se envolver na (re)construção de comunidades e sociedades mais
produtivas, mas principalmente mais bonitas e decentes, mais humanizadas, mais
justas e mais solidárias!" - Luís Alcoforado 
 
Excertos retirados da Revista Dirigir e Formar nº 23, 2019, IEFP

As nossas Soluções:

-  FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CERTIFICADA
 
-  ESCOLA DE LÍNGUAS
 
-  ATRIBUIÇÃO DE PROFISSÕES –
FORMAÇÃO COM ESTÁGIOS
 
-  CONSULTAS GESTÃO DE CARREIRA
 
-  CONSULTORIA NO APOIO À
CRIAÇÃO DE EMPRESA
 
-  RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
 
-  ESPAÇO COWORK
 

O SENTIDO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
NO FUTURO DO TRABALHO



Plano Anual de
Formação

OBRIGATORIEDADE
LEGAL 

Na SABER TRANSMITIR conhecemos as
constantes mutações do tecido
empresarial e as preocupações com que
os(as) empresários(as) portugueses(as) se
deparam atualmente, tais como:
 
·         Adaptação à realidade económica do
país; 
·         Sobrevivência no mercado atual cada
vez mais competitivo e difícil; 
·         Aumento da qualidade de gestão,
produtos e serviços; 
·         Preocupação com as qualificações
necessárias dos(as) seus(suas)
colaboradores(as) para um ótimo
desempenho das suas tarefas; 
·         Implementação de novas tecnologias.
·        Obrigação legal de realizar formação
junto dos(as) colaboradores(as);
Falta de disponibilidade para realizar 40h
de formação anual, devido a vários fatores
tais como: indisponibilidade da empresa
para parar a sua atividade, para fazer
formação, indisponibilidade dos(as)
colaboradores(as) para fazerem formação
fora do horário de trabalho.

 

 
- Cumprir com as obrigações do Código
de Trabalho;
- Despender um baixo valor por
colaborador(a), e por cada 5 horas de
formação;
- Fazer formação de 5 horas, de 2 em 2
meses.
- Efetuar o investimento de formação,
fracionado por 7 meses.
- Tornar a formação útil e inovadora,
pois pode escolher 7 temas diferentes
para abordar junto dos(as) seus(suas)
colaboradores(as);
- Despender de apenas uma manhã ou
uma tarde, durante 7 meses do ano;
- A formação decorrerá na sua
empresa, para que seja mais prático e
menos dispendioso.
 

As inovações tecnológicas
nas empresas não se
traduzem apenas na
compra de novas
máquinas, mas englobam
também a formação de
novas competências
nos(as)
colaboradores(as). 
 
Colaboradores(as)
formados(as), conduzirão
a uma maior
produtividade laboral.
 
Ana Branquinho
 
Coordenadora
Pedagógica ST
 

SOLUÇÕES 
SABER TRANSMITIR

PARA A SUA
EMPRESA

MARQUE UMA REUNIÃO COM A NOSSA
EQUIPA:
 
LOURINHÃ - 261 461 499
TORRES VEDRAS - 261 096 838
GERAL@SABERTRANSMITIR.PT
 
WWW.SABERTRANSMITIR.PT


















