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PRINCÍPIOS GERAIS 

 

O presente Regulamento Interno visa regulamentar o normal funcionamento da Valência de Formação e 

Emprego do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT), adiante designada por FE. 

 
VISÃO 

 “Ser referência de excelência na reabilitação de pessoas com deficiência e noutras respostas a necessi-

dades sociais.”  

 

MISSÃO 

 “Educar, Formar, Reabilitar e Integrar social e profissionalmente pessoas com deficiência e incapacida-

des e outros grupos desfavorecidos.”  

 

VALORES 

O CRIT assume as suas especiais responsabilidades quer no âmbito da reabilitação, que procura ser 

modelo de boas práticas, de eficaz utilização de recursos e de inovação, quer no âmbito social, promo-

vendo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e a construção de uma sociedade mais aberta e 

inclusiva. O CRIT no sentido da prossecução da sua Missão definiu os seguintes valores que orientam a 

sua atividade:  

- Justiça Social  - Solidariedade   - Inclusão  - Rigor 

- Responsabilidade  - Excelência   - Lealdade 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE 

O CRIT, no sentido do cumprimento da sua Missão centra-se, através das suas Valências e Serviços, na 

prestação de serviços de qualidade, colocando as suas capacidades ao dispor das necessidades e expec-

tativas dos seus Clientes, mantendo o respeito pelos valores defendidos pela Instituição.  

A atividade do CRIT é desenvolvida de acordo com os requisitos legais estabelecidos para a sua ativida-

de, seguindo cuidadosamente os princípios do EQUASS. A avaliação periódica da satisfação das necessi-

dades do Cliente e o tratamento adequado das áreas de melhoria identificadas, e ainda o objetivo de 

organização, simplificação e otimização dos processos e recursos, constituem o suporte da melhoria 

contínua do Sistema de Gestão da Qualidade 

O CRIT tem como objetivos relevantes: 

• Manter a Certificação da Qualidade em todas as Respostas Sociais da Instituição;  

• Apostar no desenvolvimento estratégico dos seus Recursos Humanos consolidando o modelo de avali-

ação de desempenho e a realização anual de ações de formação;  

• Desenvolver projetos inovadores como resposta a novas necessidades em articulação com parceiros e 

entidades financiadoras; 

• Gerir os recursos de forma a reforçar as condições de sustentabilidade da Instituição; 

A concretização destes objetivos visa a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes, estando a 

Direção do CRIT comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados. 

 

POLÍTICA PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

O CRIT compromete-se com o definido na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia garantin-

do o respeito pelo princípio da não discriminação e do direito ao tratamento igual atuando de acordo 
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com os critérios de recrutamento em vigor na Instituição. 

 

Temos sempre presente que todas as pessoas têm o direito às mesmas oportunidades sem qualquer 

forma de discriminação, seja em razão da raça, etnia, sexo, idade, deficiência, orientação ou convicção 

religiosa, tendência sexual, opinião ou filiação política.  

O espírito de equipa e o respeito pela diferença são elementos chave da nossa Cultura Institucional. O 

reconhecimento da igualdade de oportunidades e o respeito total pela dignidade humana são o nosso 

lema. 

 

POLÍTICA DE ÉTICA 

Na prossecução da sua Missão, o CRIT, reconhecendo a importância das relações de confiança que se 

estabelecem com os seus diversos públicos – colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores - assume 

o compromisso de preservar essas relações e retribuir a credibilidade que lhe é depositada. 

Para que todos possam estar alinhados aos valores do CRIT, considerou-se necessária a construção de 

um Código de Ética, um guia para a realização de qualquer ação, um texto de referência para as decisões 

que são tomadas. 

O Código de Ética está fundamentado na Missão e Visão da Instituição e traz um conjunto de diretrizes e 

comportamentos esperados que apontam um horizonte para o qual pretende que todos caminhem 

juntos. Consciente de que as decisões e ações de cada um produzem efeitos sobre todos aqueles que 

com eles se relacionam, o CRIT ressalta o seu compromisso com as definições contidas no Código de 

Ética, com a divulgação das mesmas a todos os envolvidos e com a atuação perante o seu incumprimen-

to. 

 

 

POLÍTICA PARA A PREVENÇÃO DO ABUSO FÍSICO, MENTAL, FINANCEIRO DO CLIENTE 

 Atendendo às caraterísticas dos seus clientes, frequentemente com limitações na participação, comuni-

cação e reconhecimento/reivindicação dos seus direitos, a par de uma organização de serviços que 

promova o seu envolvimento e empowerment, descritos nos regulamentos internos e manuais de pro-

cessos, o CRIT identifica nos seus valores os padrões de comportamento que pretendem prevenir o 

abuso físico, mental ou financeiro de clientes. Princípios como o da Confidencialidade, do Direito à In-

formação, do Direito à Privacidade, da Dignidade, Valor Pessoal e Respeito, e da Integridade, nos aspe-

tos que se dirigem aos clientes, constituem alertas fundamentais para situações de abuso. Cada Valên-

cia/Serviço deverá avaliar os potenciais riscos de abuso e propor à Direção da Instituição medidas de 

prevenção que poderão passar por ações de sensibilização e de formação para colaboradores e clientes 

e intervenção técnica adequada a cada situação. 

 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE 

O CRIT tem definido um conjunto de medidas para manter a privacidade dos indivíduos e a confidencia-

lidade sobre os seus dados. Existe uma estrutura que permite o acesso à informação privada apenas a 

quem tem autorização para tal. Todos os colaboradores assinam uma declaração que consubstancia o 

compromisso para com a Instituição de garantir a confidencialidade inerente a cada função. 

Os Objectivos desta Política são os seguintes: 

• Assegurar que os dados pessoais apenas são acedidos pelos responsáveis pela análise dos mesmos; 

• Assegurar que em caso de partilha de dados sensíveis – para estudo e/ou exigências externas – que 

serão retirados todos os dados identificadores da pessoa; 
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• Assegurar que os dados sensíveis apenas serão mantidos pelo período de tempo necessário para a 

finalidade em causa, devendo após esse período proceder à sua eliminação ou passagem ao arquivo 

morto; 

• Assegurar que os dados pessoais são atualizados de forma contínua.  

 

 

A fim de garantir a confidencialidade dos dados pessoais e sensíveis dos clientes, existem pessoas res-

ponsáveis pela guarda dos documentos, a saber Coordenadores das Valências e Gestores de Caso. São 

eles que asseguram que o transporte de documentos, envio de informações e arquivo dos documentos 

se processam de modo a não haver hipótese de contacto com os referidos documentos. A informação e 

transporte circulam em envelope fechado.  

Existem armários com chave, instalados nas salas das respectivas Coordenadoras cuja chave é pessoal. 

No caso dos clientes, os processos individuais não estão identificados com nomes nas lombadas. 

Não é permitida a consulta de documentos a colaboradores que não pertençam à equipa de trabalho do 

cliente. No caso de pedido de Estudos de Investigação, é solicitada autorização aos clien-

tes/significativos e nunca é usado o nome real do cliente. 

Aos estagiários são cedidos dados sobre os clientes, de modo geral: idades, diagnóstico, estes sem iden-

tificação.  

Os dados dos colaboradores do CRIT encontram-se em processos individuais, em arquivo fechado e sob 

a responsabilidade dos Serviços de Recursos Humanos. O acesso a estes dados é restrito e encontra-se 

descrito no Procedimento de Confidencialidade do CRIT. 

 

POLÍTICA PARA O ENVOLVIMENTO ATIVO E EMPOWERMENT DOS CLIENTES 

O CRIT promove a participação e inclusão dos seus clientes em todos os níveis da organização e na co-

munidade. Envolve os colaboradores e os clientes como membros ativos das suas próprias equipas de 

trabalho. Com vista ao aumento da participação e inclusão equitativa facilita o empowerment traba-

lhando em colaboração com entidades e grupos representativos na eliminação de barreiras e promoção 

ativa da igualdade de oportunidades. Tem uma Comissão de Pais e um Grupo de Autorrepresentação de 

clientes. Existe um procedimento onde estão definidas as fases e momentos de participação e envolvi-

mento dos intervenientes nas diversas atividades da Instituição. 
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CAPÍTULO I 

NATUREZA, OBJETIVOS E ÂMBITO 

 

Artigo 1º. – NATUREZA 

1. A FE dinamiza a sua atividade desde 1988.  

 

2. A FE funciona na sede do CRIT – Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, situado na Ave-

nida do Bom Amor, freguesia de Salvador, concelho de Torres Novas. 

 

3. A FE disponibiliza os seguintes serviços: 

 

3.1 Programa de Despiste Vocacional, enquanto parceiro do Centro Recursos para Inclusão 

3.2 Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego 

3.3 Apoio à Qualificação 

3.3.1 Formação Profissional Inicial de Dupla Certificação 

3.3.2 Formação Profissional Inicial de Certificação Profissional 

3.3.3 Atividades pedagógicas 

3.3.4 Atividades de reabilitação funcional 

3.3.5 Apoios técnico-terapêuticos 

3.3.6 Atividades desportivas, de recreação e lazer 

3.3.7 Treino de Competências pessoais e sociais 

3.4 Apoio à Colocação 

3.5 Acompanhamento Pós Colocação 

3.6 Prescrição de Ajudas técnicas de Nível 3 

 

4. Os serviços mencionados no número anterior destinam-se a pessoas com deficiências ou inca-

pacidades. Com exceção do Despiste Vocacional, que se destina a alunos em idade escolar inte-

grados no âmbito do Centro de Recursos para a Inclusão, todos os serviços são direcionados 

para clientes com mais de 18 anos: 

a) Que cumpram os requisitos da escolaridade obrigatória, nos termos consagrados na Lei n.º 

85/2009, de 27 de agosto, designadamente: 

- Tenham obtido o diploma de curso conferente de nível secundário da educação;  

ou, 

- Independentemente da obtenção do diploma de qualquer ciclo ou nível de ensino, 

tenham completado os 18 anos. 

     Que cumpram os requisitos da escolaridade obrigatória ao abrigo das disposições transitó-

rias da Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, ou seja, tenham no mínimo 15 anos de idade, desde 

que tenham estado matriculadas, no ano letivo 2009/2010, no 8.º ano de escolaridade e se-

guintes; 

b) A título excecional, podem, ainda, ser abrangidos candidatos menores de 18 anos, desde que 

os estabelecimentos de ensino nos quais os mesmos se encontrem inscritos comprovem a in-

capacidade para a frequência do mesmo. 
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5. A participação em atividades no âmbito do ponto 3.3.4 ao 3.3.6 fica condicionada à situação do 

formando e à adequação da atividade às suas capacidades. Essas atividades decorrem dos obje-

tivos previstos no plano de Intervenção Individual (PII). 

 

6. O PII tem em conta as necessidades e expetativas da família e do Cliente, com base nas quais 

são, semestralmente, avaliados e negociados os objetivos previstos no ponto 5. 

 

7. Os objetivos da formação tecnológica respeitam os referenciais de formação em vigor, os seus 

conteúdos, e a carga horária estão devidamente identificados no Programa de cada Curso. 

 

 

Artigo 2º. - OBJETIVOS 

1. Promover a simplificação e optimização dos processos e recursos garantindo o Compromisso 

com Melhoria contínua no desempenho do Sistema de Gestão de Qualidade. 

 

2. Focalizar a missão da FE, com base em objetivos, metas e processos, claramente orientados pa-

ra a satisfação das necessidades dos Clientes. 

 

3. Promover a adaptação do indivíduo, mental ou fisicamente diminuído, à Família e, com esta, à 

sociedade, visando sobretudo a sua educação, valorização e integração sócio profissional. 

 

4. Cooperar com as famílias na sua missão educativa dos clientes com necessidades educativas 

especiais. 

 

5. Promover ações de desenvolvimento, formação profissional e autonomia, conferindo aos clien-

tes a aquisição de competências de trabalho/ empregabilidade e uma qualificação profissional 

facilitadora da integração socioprofissional. 

 

6. Promover a autodeterminação do cliente, incentivando a sua participação no seu projeto de vi-

da. 

 

7. Promover a qualidade de vida da pessoa com deficiência e incapacidades, das suas famílias e de 

outros grupos desfavorecidos, através de respostas sociais integradas, estabelecendo parcerias 

com a comunidade. 

 

 

 

Artigo 3º. – ÂMBITO 
O âmbito territorial de intervenção abrange o concelho de Torres Novas e concelhos limítrofes. 

Enquanto Centro de Recursos, abrange a área geográfica do Serviço de Emprego de Torres Novas. 
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CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO 

 

Artigo 4º. – CONDIÇÕES DE ACESSO 
1. São condições para a admissão dos Clientes: 

1.1. Idade igual ou superior a 18 anos; 

1.2. Idade inferior a 18 anos (mais do que 15 anos), apresentando informação escolar a pedir 

integração em formação e os motivos; 

1.3. Deficiência comprovada; 

1.4. Inscrição no Centro de Emprego Local; 

1.5. Não ter frequentado ação de formação de nível igual há tanto tempo quanto o tempo da 

duração da referida ação; 

1.6. Existência de vaga. 

 

2. A admissão está dependente do número de vagas aprovadas anualmente pelas Entidades Fi-

nanciadoras e é avaliada com base nos seguintes critérios de seleção: 

Critérios de seleção (0) (1) (2) 

Grau de motivação Imposição de terceiros Baixo Elevado 

Autonomia/potencial  

de empregabilidade 

Não tem (incapacidade 

acima de 75%) 

Com potencial a 

desenvolver 
Existência de potencial 

Nível de Habilitação Igual ou superior ao 9.º ano - Inferior ao 9.º ano 

Qualificação Profissional Igual ou Superior a 2 - Inferior a 2 

Área de Residência - - Área de abrangência CRIT 

Situação face ao emprego - - Desempregado há +1 ano 

Continuidade de serviços - - Vindo da VSE/ Despiste 

Histórico na Instituição 
Expulsão ou 

mau comportamento 

Frequentou, 

sem ocorrências 
Nunca frequentou 

 

3. Para efeitos da avaliação da admissibilidade e seleção dos candidatos, terão que acompanhar a 

pré-inscrição os seguintes documentos: 

3.1. Fotocópia do Cartão de Cidadão; 

3.2. Certificado de Habilitações; 

3.3. Comprovativo de deficiência e incapacidades; 

3.4. Certificado de Formação profissional; 

3.5. Comprovativo de inscrição no Centro de Emprego onde mencione a situação face ao em-

prego e o ID. 

4. Se o candidato não tiver na sua posse comprovativo de deficiência e incapacidade e não tiver 

recursos para a obter, esta pode ser avaliada na Instituição, tanto a nível do perfil cognitivo, 

como da incapacidade motora, com vista à obtenção dos dados necessários à fundamentação 

do enquadramento. Para esse fim é enviada convocatória, para a qual, a ausência sem aviso 

prévio determina o arquivo da pré-inscrição. 

5. A aprovação do Cliente implica a apresentação dos seguintes documentos: 

5.1 Duas fotografias 

5.2 Declaração médica comprovativa de eventuais doenças infecto-contagiosas 
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5.3 Relatórios médicos/técnicos que identifiquem: medicação, limitações à prática desportiva, cuidados 

e estado de saúde, alergias e restrições alimentares; 

5.4 Fotocópia do boletim de vacinas 

 

Artigo 5º. – O CONTRATO DE FORMAÇÃO 
1. Contrato de Formação é o contrato celebrado entre uma entidade reconhecida como qualifica-

da para ministrar Formação Profissional em colaboração com outras Instituições e o formando, 

em que este se obriga a executar as tarefas inerentes à sua Formação Profissional. 

2. O contrato de formação não consubstancia um vínculo laboral. 

3. O contrato de formação está sujeito a forma escrita, segundo modelo próprio, sendo feito em 

duplicado e assinado pelo representante da entidade Promotora/Formadora e pelo formando 

ou o seu significativo/ encarregado de educação. 

4. O contrato de Formação produz efeitos a partir da data em que é celebrado e assinado pelas 

partes. 

5. A cessação, a prorrogação e a celebração de novo contrato estão reguladas pela legislação e 

regulamentos aplicáveis. 

 

 

Artigo 6º. – NORMAS 

A estrutura curricular, os conteúdos programáticos, a duração efetiva da formação, a carga horária, a 

periodicidade de avaliação e as formas que deve revestir, constam de regulamentos específicos do Pro-

grama Operacional para o Potencial Humano, dos Referenciais de Formação integrados no Catálogo 

Nacional de Qualificações e de regulamentação interna da entidade Promotora/Formadora. 

 

 

Artigo 7º. – REGALIAS SOCIAIS 
1. Os clientes integrados em medidas de apoio à qualificação (formação profissional) poderão be-

neficiar de: 

1.1 Bolsa de formação, se são desempregados; 

1.2 Bolsa de profissionalização, se são inativos; 

1.3 Bolsa de material de estudo; 

1.4 Subsídio de transporte; 

1.5 Subsídio de refeição; 

1.6 Seguro de acidentes pessoais. 

2. Os benefícios mencionados regem-se pelas normas legais em vigor. 

3. Para efeitos do cálculo do valor da bolsa, deverá o candidato apresentar os seguintes documen-

tos: 

3.1 Documento comprovativo dos apoios sociais (a requerer na Segurança social) 

3.2 Comprovativo do escalão do Abono de Família (se aplicável) 

3.3 Atestado de residência, com morada e composição do agregado familiar (requerer na junta 

de freguesia da área de residência) 

3.4 Fotocópia do IRS de todos os elementos que compõem o agregado familiar e/ou declaração 

das finanças dos elementos que não fazem IRS 

3.5 Número de identificação bancária (NIB) do candidato 

3.6. Certificado de habilitações 
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3.7. Certificado de formação profissional (se aplicável) 

 
4. No período de formação que decorre nas Instalações do CRIT, o subsídio de refeição é atribuído 

em género, através de disponibilização do almoço na cantina da Instituição, assim com o subsí-

dio de transporte é assegurado através da aquisição da senha mensal de transporte público ou 

via utilização do autocarro da Instituição, nos horários e locais de embarque definidos pela Ins-

tituição. 

5. O pagamento de subsídio de transporte diretamente ao formando só será possível mediante 

comprovativo de inexistência de transporte público compatível com o horário do curso ou, em 

caso de inacessibilidade aos transportes por condições de mobilidade reduzida, devidamente 

identificada no comprovativo de incapacidade e/ou deficiência. O valor do subsídio de trans-

porte a pagar é o equivalente ao valor do passe, até ao limite de 10% do valor do IAS. 

6. Todos os pagamentos são obrigatoriamente efectuados por transferência bancária para conta 

em nome do formando. 

 

 

 
CAPÍTULO III 

REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 8º. – HORÁRIO 
1. O Calendário de Formação é elaborado anualmente e sujeito a aprovação pela Direção do CRIT. 

Informa quais os períodos de atividade, de interrupção, de avaliação e de férias. Tem em consi-

deração o Calendário Escolar elaborado pelo Ministério da Educação e publicado no Diário da 

República; 

 

2. As ações de Formação e os Apoios de Reabilitação Funcional realizam-se, de 2ª a 6ª feira, no 

horário das 09h às 13h e das 14h às 17h e obedecem a um plano anual de formação, apresen-

tado em candidatura ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional e Quadro Comuni-

tário de Apoio em Vigor; 

 

3. Os intervalos decorrem, de manhã das 10:40h às 11:00h e de tarde das 16:45h às 17:00h. Por 

motivo de acompanhamento dos formandos nos intervalos, os auxiliares fazem intervalo da 

manhã das 10:20h às 10:40h. 

 

 

 

Artigo 9º. – AVALIAÇÃO 
1. Avaliação diagnóstica: é elaborada antes do início da formação, com vista à verificação das 

condições de admissibilidade, quando não existe relatório médico comprovativo da deficiência 

ou incapacidade. Ocorre também, depois do início da formação, durante os primeiros 30 dias, 

de modo a orientar os objetivos do PII. 

 

2. Avaliação formativa: avaliação individual dos formandos é feita com caráter contínuo e qualita-

tivo, avaliando-se os fatores como motivação, atenção/concentração, participação ativa nos 
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módulos, capacidade de aprendizagem, relacionamento face ao grupo, pontualidade e assidui-

dade, ao longo das fases do processo formativo. Esta avaliação é formalizada semestralmente e 

comunicada aos formandos e encarregados de educação, se aplicável. 

 

3. Avaliação sumativa: obtida através da aplicação de testes normalizados ou individualizados de 

acordo com as características do formando, devidamente identificadas no diagnóstico. 

 

4. Autoavaliação: os formandos avaliam o seu próprio desempenho, refletem sobre ele e as suas 

perceções são tidas em consideração para a avaliação formativa. 

 

5. Avaliação da qualidade da formação: aplicação de questionários aos formandos e equipa da 

formação, no final de cada ação, com o objetivo de apurar a qualidade da formação ministrada, 

o funcionamento do setor e o grau de satisfação de formandos e recursos humanos envolvidos. 

 
6. Avaliação dos resultados da formação: ocorre após o término da formação e integra a análise 

de indicadores como: 

6.1 Integração no mercado de trabalho nas empresas de formação prática em contexto de tra-

balho (FPCT) 

6.2 Integração no mercado de trabalho no âmbito do Apoio à Colocação 

6.3 Manutenção dos postos de trabalho no âmbito do Acompanhamento Pós-colocação 

6.4 Desempenho dos técnicos de apoio à inserção (TAI) 

 

7. A avaliação dos formandos é efetuada de acordo com a seguinte escala: 
 

Designação Qualitativa Percentagem (%) Escala 0 a 20 Escala 1 a 5 Validação Aproveitamento 

Muito insuficiente 0 a 20% 0 a 5 1 
Não Valida 

Sem aproveita-
mento Insuficiente 21 a 49% 6 a 9 2 

Suficiente 50 a 69% 10 a 13 3 

Valida 
Com aproveita-

mento 
Bom 70 a 89% 14 a 17 4 

Muito Bom 90 a 100% 18 a 20 5 

 
7.1 A percentagem é aplicável: 

 Em Testes de avaliação; 

 Na avaliação final da UFCD/Unidade, face aos objetivos atingidos; 

 Taxa de sucesso geral dos Planos de Intervenção Individuais (PII’s); 

 Taxa de sucesso dos PII’s por domínio de qualidade de vida (segundo o modelo de Quali-

dade de Vida de Schalock, descrito no manual de processos chave). 

  
 
7.2 A escala de 0 a 20 é aplicável: 

 Na grelha de avaliação final da UFCD/Unidade, devendo ser utilizada a seguinte pondera-

ção, na atribuição final da classificação: 

o Aprendizagem – 50% 

o Atitude e comportamento – 30% 

o Assiduidade e pontualidade – 20% 

 

7.3 A escala de 1 a 5 é aplicável: 
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 Nos questionários de avaliação da satisfação 

 

8. A percentagem de objetivos dos PII’s atingida e a designação qualitativa são os dados comuni-

cados em reunião de avaliação com os formandos e seus significativos. 

 

 

Artigo 10º. – REUNIÕES 
1. As reuniões da equipa técnico-pedagógica decorrem semanalmente às quartas-feiras, das 

14:00h às 16:00h. 

2. As reuniões gerais de equipa podem ser convocadas quando necessárias, com aviso prévio com 

antecedência de 48 horas e terá lugar das 17:00h às 18:00h ou em dias de interrupção da for-

mação. 

3. O conselho técnico, constituído pelos técnicos afetos ao setor, reúne quinzenalmente, na pri-

meira e na terceira quinta-feira de cada mês, das 14:00h às 17:00h. A título excecional e desde 

que convocada pela Coordenadora, poderá a equipa reunir na quarta quinta-feira do mês no 

mesmo horário. 

4. Para as reuniões previstas nos números anteriores devem constar o dia, hora e local, bem co-

mo a ordem de trabalhos e a respetiva ata. As ausências às reuniões deverão constar da ata e 

carecem de justificação. 

5. Semestralmente são realizadas com os Formandos e Encarregados de Educação (se aplicável) 

reuniões de avaliação. 

6. Poderão sempre que necessário ser convocadas reuniões com os Encarregados de Educação. 

7. Os encarregados de educação podem recorrer aos horários de atendimento definidos por cada 

gestor de caso para outros assuntos relacionados com os serviços prestados. 

8. As convocatórias para a reunião de pais incluem obrigatoriamente os assuntos a tratar/ordem 

de trabalhos. 

 

Artigo 11º. – ASSIDUIDADE DOS CLIENTES 
1. Entende-se por falta, para efeitos de presente regulamento, a ausência de um dia de Formação. 

2. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. 

3. Serão consideradas justificadas, mediante prova adequada a apresentar, se for o caso, no prazo 

máximo de 5 dias, as seguintes faltas: 

a) Motivadas por doença comprovada ou acidente; 

b) Motivadas pelo falecimento de parentes próximos nos termos da lei geral; 

c) Motivadas por Casamento 

d) Motivadas por licença de Maternidade; 

e) Motivada por qualquer dever imposto por lei que não admita substituição e pelo tempo es-

tritamente necessário ao seu cumprimento, designadamente, inspeções militares, tribunal e 

polícia; 

f) Autorizadas ou justificadas, posteriormente, pelo responsável da Formação na Instituição. 

4. Serão consideradas injustificadas, as faltas que não constem do número anterior. 

5. A cada falta injustificada corresponderá o desconto proporcional da bolsa de formação. 

6. Para efeitos do número anterior as ausências por períodos inferiores a um dia de formação de-

vem ter os respetivos tempos adicionados, para determinação de períodos normais de forma-

ção. 
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7. Se a ausência referida no número anterior se verificar durante toda a primeira metade de um 

dia de formação, o formando perderá o direito ao respetivo subsídio diário de almoço. 

8. No período de formação teórica e prática simulada, as faltas não podem ser superiores a 10% 

do número de horas de formação, sendo que destas apenas 5% podem ser injustificadas. 

9. No período de formação prática em contexto de trabalho, as faltas não podem ser superiores a 

5% do número de horas de formação. 

10. Excedido o limite de faltas, o contrato de formação é cessado. 

 

 

Artigo 12º. – CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 
1. No final do curso o formando tem direito a um certificado de formação a ser passado pela Enti-

dade Promotora e a ser Homologado pelo Organismo de Tutela. 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

PROCESSO INDIVIDUAL 

 

Artigo 13º. – CONSTITUIÇÃO 
1. Cada cliente terá um processo individual, devidamente organizado e guardado em local seguro, 

permitindo a confidencialidade dos dados aí registados. 

 

2. Do processo individual do cliente, fazem parte: 

a) A ficha de pré-inscrição; 

b) Fotocópia das cartas de admissibilidade e de aprovação; 

c) A ficha de caraterização individual e de Avaliação das Necessidades e Potenciais; 

d) Os documentos entregues no âmbito do processo de avaliação da admissibilidade; 

e) Os documentos previstos no n.º 4, do artigo 4.º do presente regulamento; 

f) A autorização de recolha e uso de imagem e de participação em atividades no exterior; 

g) O contrato de formação, com indicação do valor da bolsa de formação; 

h) Os destacáveis das comunicações aos Encarregados de Educação; 

i) As justificações de faltas; 

j) O Plano de Intervenção Individual; 

k) As avaliações; 

l) As atas das reuniões de avaliação com Encarregados de Educação; 

m) Os relatórios técnicos elaborados no âmbito da avaliação diagnóstica; 

n) O registo dos contatos/diligências efetuadas para o acompanhamento do Plano de Inter-

venção Individual. 

 

3. Os processos individuais dos clientes não podem sair da organização. 

4. Os documentos do processo individual não podem ser disponibilizados, por meio de cópias. 

Qualquer documento interno deverá ser solicitado por escrito pelo encarregado de educação, 

com indicação do efeito a que se destina e, mediante avaliação do mesmo, poderá a Direção 

decidir conceder o documento exclusivamente para esse fim. 
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5. Os encarregados de educação podem consultar o processo individual do seu educando, mani-

festando a sua intenção, por escrito, dirigida à Coordenação. Após a receção do pedido, a Co-

ordenação dará despacho ao solicitado, agendando o dia e a hora para a consulta, a qual deve-

rá, obrigatoriamente, ocorrer na sua presença ou na do responsável de caso do formando. 

CAPÍTULO V 

DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 14º. – DIREITOS DOS CLIENTES 
 

1. Respeito pela dignidade humana 

Este direito humano fundamental será respeitado por todos os intervenientes no processo de reabilitação 

e integração, quer no que respeita à prestação técnica, quer ao acto de acolhimento, orientação e enca-

minhamento dos clientes, numa perspectiva humanizada. De igual forma, as condições das instalações e 

equipamentos terão de proporcionar o conforto e bem-estar que a situação do cliente requer. 

2. Respeito pelas convicções culturais, filosóficas e religiosas 

Cada cliente é um indivíduo com as suas convicções próprias e valores culturais e religiosos, os quais de-

vem ser respeitados e garantida a sua satisfação. 

3. Direito à sexualidade e afetividade 

A sexualidade é um domínio natural do processo de desenvolvimento humano; as pessoas com deficiên-

cia e incapacidades têm com a sexualidade uma relação de maior ou menor tranquilidade e conflito, que 

não é diferente da que se passa com qualquer pessoa. Deste modo, o Cliente tem o direito de abordar e 

partilhar todas as questões relacionadas com a sexualidade e afetividade, sendo preservada a sua privaci-

dade e intimidade. 

4. Inclusão na Sociedade 

O Cliente tem o direito de usufruir de serviços que promovam a sua inclusão na sociedade em geral e na 

sua comunidade em particular, erradicando preconceitos e valorizando a sua participação enquanto ser 

humano de pleno direito. 

5. Cuidados apropriados à deficiência 

Os serviços de reabilitação estarão acessíveis a todos os cidadãos, de forma a prestar, em tempo útil, os 

cuidados adequados ao processo de reabilitação. A determinação da oportunidade e adequação dos cui-

dados pautar-se-á por critérios técnicos, não podendo daí resultar qualquer forma de discriminação. Os 

recursos existentes serão integralmente postos ao serviço das pessoas com deficiência e da comunida-de, 

até ao limite das disponibilidades. 

6. Prestação de serviços continuados 

Todos os cidadãos com deficiência obterão uma resposta pronta e eficiente que se integre num plano de 

intervenções continuadas, de modo a proporcionar-lhes um acompanhamento adequado ao seu processo 

de reabilitação. Os diversos níveis de serviços coordenar-se-ão, de forma a não haver quebras na sua 

prestação que possam afectar o processo de reabilitação. Deste modo, procurará obter a confiança e 

proporcionar a segurança necessária ao seu equilíbrio físico e psíquico.  
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7. Acesso à informação 

Ao Cliente serão proporcionadas informações e conhecimentos que se mostrem essenciais aos cuidados 

que a pessoa deve ter no seu domicílio. A informação será prestada de forma clara, devendo ter sempre 

em conta a personalidade, o perfil e as condições clínicas e psíquicas. Toda a informação técnica e ele-

mentos identificativos de um Cliente estão contidos no seu processo. O Cliente tem o direito de tomar 

conhecimento dos dados registados nesse processo, devendo essa informação ser fornecida de forma 

precisa e esclarecedora. A omissão de alguns desses dados apenas é justificável se, fundamentalmente, a 

sua revelação for considerada prejudicial para o Cliente ou se revelar informações sobre terceiras pesso-

as. 

8. Confidencialidade 

A confidencialidade de toda a informação referente a um cliente tem como finalidade proteger a sua es-

fera privada e personalidade. Contudo, se o cliente ou seus familiares, explicitarem o seu consentimento 

e não houver ilícitos prejuízos para terceiros, ou se a lei o determinar, pode esta informação ser utilizada. 

É igualmente neste âmbito que se insere a obrigatoriedade do segredo profissional, a respeitar por todos 

os profissionais envolvidos na reabilitação. 

9. Respeito pela privacidade 

A prestação de serviços de reabilitação será sempre efectuada no respeito rigoroso do cliente, o que sig-

nifica que qualquer ato só pode ser realizado na presença dos profissionais indispensáveis à sua execu-

ção, salvo se o cliente consentir ou solicitar a presença de outros elementos. Ainda neste âmbito se con-

sidera necessário garantir instalações e equipamentos que assegurem a dignidade e o respeito pelo indi-

víduo. A vida privada, ou familiar do cliente não pode ser objecto de intromissão, a não ser que se revele 

necessário para o processo de reabilitação e o cliente expresse o seu consentimento. 

10. Sugestões, reclamações e elogios 

Será reconhecida a capacidade do cliente para, por si, por interposta pessoa devidamente habilitada, ou 

ainda por organizações representativas, avaliar a qualidade dos serviços prestados e apresentar sugestões 

ou reclamações. As informações assim obtidas serão objecto de análise e constituirão um conjunto de 

dados susceptíveis de introduzir correções na organização, de forma a adequá-la a uma maior garantia da 

satisfação da comunidade em que atua. Esta interação obriga a que aos clientes seja sempre dado conhe-

cimento, em tempo útil, do seguimento das sugestões ou reclamações. A Instituição obriga-se, nos ter-

mos da legislação em vigor, a disponibilizar sempre que solicitado, um “Livro de Reclamações”. A Institui-

ção disponibiliza, sempre que solicitado, um Livro de Elogios. 

11. Liberdade de expressão 

Independentemente das suas capacidades, o Cliente tem o direito de expressar as suas sugestões, pro-

postas, criticas, reclamações, opiniões, pedidos, desejos, necessidades, aspirações e crenças, que não co-

lidam com os direitos de terceiros. 

12. Contrato e Plano Individual 

O Cliente tem o direito de ver cumpridas por parte da Organização, as disposições do seu contrato e do 

seu plano individual. 

13. Serviço de qualidade 
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O Cliente tem o direito a um serviço de qualidade personalizado. Este serviço assenta no modelo centra-

do na pessoa e na família desenvolvido na comunidade e baseado na competência, eficiência, empatia e 

qualidade por parte dos colaboradores. 

 

 

Artigo 15º. – DEVERES DOS CLIENTES 
1. Desenvolvimento das suas próprias capacidades: o cliente tem o dever de se esforçar no senti-

do de desenvolver as suas próprias capacidades, tirando o máximo proveito dos serviços pres-

tados. 

2. Prestação de informação: o cliente tem o dever de fornecer aos profissionais todas as informa-

ções relevantes para o desenvolvimento do seu processo de reabilitação e inserção social. Nes-

te sentido deve ainda manter o processo individual atualizado, entregando anualmente os do-

cumentos que forem solicitados para este fim e com vista ao recalculo da bolsa de formação. 

3. Respeito pelos outros clientes e colaboradores: o cliente deve respeitar os direitos dos outros 

clientes e dos profissionais da Instituição. 

4. Colaborar com os profissionais de reabilitação:  o cliente deve colaborar com os profissionais de 

reabilitação nos processos de planificação, no desenvolvimento e na avaliação dos serviços 

prestados. 

5. Cumprimento do Plano Individual: o cliente deverá participar ativamente na elaboração, de-

senvolvimento e revisão do seu Plano Individual. 

6. Respeito pelas regras de funcionamento: o cliente deve respeitar as regras de funcionamento e 

assumir e respeitar os valores e princípios da Instituição. 

7. Sinceridade e colaboração na resolução de conflitos: o cliente deve ser sincero na manifestação 

das suas necessidades e tem o dever de colaborar na resolução de qualquer conflito que possa 

surgir entre si e a Instituição, com uma atitude cooperante, favorável a ambas as partes. 

8. Cumprimento de horários e marcações: o cliente tem obrigação de cumprir o horário de funci-

onamento dos serviços e comparecer às reuniões agendadas com a Instituição. Deve ainda res-

peitar as regras de assiduidade impostas legalmente, justificando através de comprovativo as 

faltas que ocorram. 

9. Cumprimento do contrato: o cliente tem o dever de respeitar o contrato, cumprindo dentro 

dos prazos estabelecidos, a liquidação dos valores contratados com a Instituição. Deve informar 

a Instituição por escrito, em caso de desistência da utilização dos serviços. 

10. Preservação do equipamento e do ambiente: o cliente deve conhecer e cumprir as normas de 

higiene e segurança, de forma a zelar pela sua integridade física e a de terceiros, bem como 

manter em bom estado de conservação equipamentos ao seu dispor. Neste sentido, deve ainda 

zelar pelo seus bens pessoais, não podendo responsabilizar terceiros por problemas que deri-

vem de falta de zelo. 

11. Utilização racional de recursos: o cliente deve utilizar os recursos da Instituição de forma apro-

priada tendo o cuidado de evitar desperdícios e danos. 

12. Preservação da imagem: o cliente deve zelar pela boa imagem e bom nome da Instituição. 

 

 

Artigo 16º. – PARTICIPAÇÃO 
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1. O CRIT reconhece o direito à criação de um grupo de autorrepresentação de clientes, previsto 

no seu Regulamento Interno. 

2. O CRIT reconhece o direito à criação de uma Comissão de Pais e Encarregados de Educação, 

previsto no seu Regulamento Interno. 

 

 

Artigo 17º. – PODER DISCIPLINAR 
1. O poder disciplinar pertence à Entidade que detenha a responsabilidade pela área de forma-

ção, ou seja o setor da Formação e Emprego, no que diz respeito à aplicação das sanções pre-

vistas no número 1 alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 18º. 

 

2. Relativamente à sanção prevista na alínea g) do mesmo artigo a decisão compete à Direção do 

CRIT, mediante proposta fundamentada do Coordenador. 

 

 

Artigo 18º. – INFRAÇÃO DISCIPLINAR 
1. Considera-se infração disciplinar o fato culposo praticado pelo formando, com violação de al-

gum dos seus deveres. 

2. O formando é disciplinarmente responsável perante os seus superiores pelas infrações que co-

meta. 

 

Artigo 19º. – SANÇÕES DISCIPLINARES 

1. As sanções aplicadas aos formandos, pelas infrações disciplinares que cometam, ao abrigo do 

presente regulamento, são as seguintes: 

a) Repreensão verbal; 

b) Repreensão escrita; 

c) Privação das atividades lúdicas e recreativas; 

d) Execução de serviços úteis à comunidade; 

e) Suspensão de regalias Sociais; 

f) Suspensão temporária da Formação com perda da bolsa; 

g) Rescisão do contrato de Formação. 

 

2. As sanções disciplinares são sempre registadas no processo individual do formando, à exceção 

da sanção prevista na alínea a) do número anterior. 

3. A reincidência na infração a que corresponde determinada sanção, poderá dar lugar à aplicação 

das sanções imediatas. 

 

Artigo 20º. – CARATERIZAÇÃO DAS SANÇÕES 
1. As sanções de repreensão consistem em mero reparo pela irregularidade praticada. 
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2. A sanção de suspensão de regalias sociais consiste no desconto proporcional na bolsa de for-

mação e subsídio de alimentação e transporte. 

3. A sanção de rescisão do contrato de Formação consiste na cessação do vínculo contratual com 

a Entidade responsável pela formação. 

 

 

Artigo 21º. – EFEITOS DAS SANÇÕES 
1. As sanções disciplinares produzem unicamente os efeitos declarados neste Regulamento. 

2. A suspensão das regalias sociais apenas acarreta a perda das mesmas nos termos definidos, pe-

lo que o formando deve comparecer nos locais de formação. 

 

Artigo 22º. – ACUMULAÇÃO DE INFRAÇÕES 
1. A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do infrator, 

não podendo aplicar-se mais de que uma sanção pela mesma infração. 

2. Para todas as infrações cometidas por um formando será organizado um só processo. 

3. Havendo acumulação de infrações, aplica-se a sanção correspondente à infração mais grave, 

funcionando as outras infrações como circunstâncias agravantes. 

 

 

Artigo 23º. – FATOS A QUE SÃO APLICÁVEIS AS SANÇÕES DISCIPLINARES 
1. As sanções de repreensão verbal e de repreensão escrita serão aplicadas por faltas leves. 

2. A suspensão das regalias sociais será aplicável a casos de negligência e de má compreensão dos 

deveres inerentes à permanência do formando nos locais de formação. 

3.  A sanção de suspensão das regalias sociais e outro tipo de sanções será especialmente aplicada 

por: 

a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierárquicas e superiores; 

b) Falta de respeito, considerada leve, para com todo e qualquer colaborador; 

c) Falta injustificada com alegação de motivo de justificação comprovadamente falso: 

d) Falta culposa da observância das normas de higiene e segurança; 

e) Defeituoso cumprimento de regulamentos ou de ordens de superiores; 

f) Falta de respeito com superiores ou colegas; 

g) Não observância de ordens superiormente estabelecidas relativas à arrumação, manu-

tenção das ferramentas, equipamento e outros utensílios a seu cargo; 

h) Comparência nos locais de formação em estado de embriaguez ou sob o efeito de estu-

pefacientes ou drogas equiparadas; 

i) Prática de jogos de azar; 

j) Posse de estupefacientes ou bebidas alcoólicas; 

l) Posse de armas brancas ou outras. 
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4. Nas hipóteses referidas no número anterior, a sanção aplicável será analisada em função do ní-

vel e quantidade das infracções cometidas e poderá contemplar as sanções a) a f), do n.º 1 do 

art. 19º do presente regulamento. 

 

5. A sanção de rescisão do contrato de formação, será aplicável às infrações que demonstrem in-

viabilizar a manutenção do formando na frequência da formação. 

 

6. A sanção referida em 5, será aplicável aos Formandos que: 

a) Demonstrem manifesta falta de aptidão para a aprendizagem da profissão; 

b) Deem um número de faltas injustificadas que o formador ou monitor da especialidade 

julgue ser impossível recuperar do atraso, traduzindo-se num insuficiente aproveitamento 

quer por faltas, quer por desinteresse manifesto; 

c) Desobedeçam ilegítima e escandalosamente às ordens ou instruções dos seus superiores 

hierárquicos; 

d) Pratiquem ou incitem à prática de atos de grande insubordinação ou indisciplina; 

e) Pratiquem violências físicas, injúrias ou outras ofensas punidas por lei, no âmbito dos lo-

cais de formação ou com eles relacionados; 

f) Pratiquem com prejuízo e com intenção, atos lesivos de interesses patrimoniais alheios; 

g) Exerçam influência perniciosa no ambiente dos locais de formação por prática de atos 

contrários à lei, ordem ou bons costumes; 

h) Pratiquem atos lesivos de interesses sérios da Entidade Promotora/Formadora; 

i) Provoquem, com repetição, conflitos graves com outros formandos. 

 

 

Artigo 24º. – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 
1. São circunstâncias atenuantes de infração disciplinar: 

a) A confissão espontânea de infração; 

b) O bom comportamento anterior; 

d) Acatamento bem-intencionado da ordem do superior hierárquico, nos casos em que não 

fosse devida obediência. 

 

 

Artigo 25º. – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 
1. São circunstâncias agravantes: 

a) A premeditação; 

b) A reincidência; 

c) A acumulação de infrações; 

d) A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudicais; 

e) A produção efetiva de resultados prejudicais ao interesse geral. 

 

 

 

Artigo 26º. – SUSPENSÃO DAS SANÇÕES 



 

  

 

     
 

  REGULAMENTO INTERNO / FORMAÇÃO E EMPREGO 

 

Setembro 2015 Versão 04 Página 21 de 38 
 
 

 

1. As sanções disciplinares, à exceção da repreensão verbal, podem ser suspensas, ponderado o 

grau de culpabilidade e comportamento do formando, bem como as circunstâncias atenuantes 

da infração. 

2. O tempo de suspensão das ações disciplinares não poderá ser inferior a 3 meses nem superior a 

6 meses contando-se estes prazos desde a data da decisão. 

3. A suspensão caducará, se o formando no seu decurso, vier a ser novamente considerado culpa-

do em processo disciplinar. 

 

 

 

Artigo 27º. – PROCESSO DISCIPLINAR 

1. As sanções de repreensão verbal e repreensão escrita serão aplicadas sem dependência do 

processo disciplinar, mas com a audiência e defesa do formando. 

2. As sanções de suspensão das regalias sociais e de rescisão do contrato de formação serão sem-

pre aplicadas precedendo o apuramento dos fatos em processo disciplinar a instaurar pelo Co-

ordenador. 

3. Constitui nulidade em processo disciplinar, a falta de audição do formando, sua relação aos fa-

tos que lhe são imputados. 

4. É assegurado ao formando a mais lata possibilidade de defesa sendo-lhe permitida a apresen-

tação de memoriais, a indicação de testemunhas até ao limite de 5 por cada infração e o reque-

rimento de quaisquer outras diligências de provas. 

5. Assiste ao formando o direito incondicional de reclamar, para a Entidade imediatamente supe-

rior àquele que aplicou a sanção, fundamentando sempre a sua reclamação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

PARCERIAS 

Artigo 28º. – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 
1. Para além dos protocolos estabelecidos com diversas empresas da sua área geográfica de in-

tervenção, a FE procurará promover e estar recetiva a todas as iniciativas que levem ao apare-

cimento de novas parcerias formais e informais. 

2. A FE poderá estabelecer protocolos com instituições da comunidade local, serviços, empresas 

ou outros, de harmonia com as necessidades do serviço e/ou da comunidade. 

 

 

CAPÍTULO VII 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 29º. - GESTÃO 
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1. A organização e o funcionamento da FE são enquadrados pelos seguintes instrumentos de gestão: 

Estratégicos: 

 - Estatutos da Instituição 

- Plano Estratégico 

 - Código de Ética 

 - Regulamento Interno da Instituição 

 - Regulamento Interno da FE 

 - Manual de processos do CRIT 

 - Manual de processos da FE 

Operacionais: 

- Plano Anual de Atividades do CRIT 

 - Relatório Anual de Atividades do CRIT 

 - Planos de Formação e outros Planos de Desenvolvimento do CRIT 

- Plano Anual de Atividades da FE 

- Plano de Formação da FE 

- Dossiê Técnico-pedagógico 

 - Programas de Formação 

 - Cronogramas dos cursos 

 - Planos das sessões e respetivas programações 

 - Plano de ações de melhoria da FE 

 - Relatório Anual de Atividades da FE 

2. São elaborados pela FE e aprovados pela Direção: 

- Regulamento Interno da FE 

- Plano Anual de Atividades da FE 

- Plano de Formação da FE 

- Manual de Processos da FE 

- Relatório Anual de Atividades da FE 

3. São aprovados pelo IEFP: 

- Referenciais de formação não integrados no Catálogo Nacional de Qualificações 

4. Os projetos são aprovados pela Direção que pode, caso o entenda, ou a natureza do projeto o justi-

fique, ouvir a Assembleia-geral. 

 

 

Art. 30º. - NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE 

1. Os níveis de responsabilidades têm por referência os órgãos, ou cargos que constituem as sedes de 

decisão da estrutura organizativa do CRIT, em matérias associadas às competências de Gestão. 

2. Constituem sedes de decisão, para além dos Órgãos Sociais do CRIT: 

- O Diretor Executivo 

- O Coordenador de Valência ou Serviço 

- O Grupo Coordenador 

3. O Diretor Executivo é o responsável pela orientação estratégica de gestão do CRIT, estabelecida 

pela Direção, assegurando a supervisão técnica e de funcionamento. 
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4. O coordenador de Valência ou Serviço é um elemento nomeado para o efeito pela Direção, sob 

proposta do Diretor Executivo, a quem compete garantir o cumprimento das regras de funciona-

mento da respetiva Valência ou Serviço, assegurando a sua gestão e orientando pedagógica e tecni-

camente o trabalho a desenvolver. 

4.1 São Responsabilidades do Coordenador: 

- Organizar e gerir a Valência ou Serviço; 

- Integrar o Grupo Coordenador; 

- Planificar, orientar e controlar as atividades das Valências ou Serviços; 

- Assegurar a elaboração do Plano Anual de Atividades da Valência ou Serviço e submetê-lo à 

apreciação e eventual aprovação da Direção; 

- Assegurar o cumprimento das deliberações ou despachos da Direção; 

- Gerir os recursos humanos e técnicos afetos; 

 

- Avaliar o desempenho das equipas e colaboradores e elaborar os planos de desenvolvimento 

respetivos e monitorização dos mesmos; 

- Representar a Instituição, por nomeação da Direção, sempre que se julgue conveniente; 

- Propor à Direção as medidas ou ações que julgue oportunas e adequadas à melhoria do funci-

onamento da Valência ou Serviço; 

- Elaborar propostas de bens e serviços a adquirir para o funcionamento das respetivas Valên-

cias ou Serviços; 

- Assegurar a elaboração e atualização de inventário de bens e equipamentos; 

- Assegurar assessoria técnica ao Diretor Executivo ou à Direção, no domínio da respetiva Va-

lência ou Serviço; 

- Proceder à justificação de faltas e ao controle da assiduidade dos colaboradores diretamente 

dependentes; 

5. Internamente, a FE utiliza uma metodologia de gestão de caso, enquanto processo colaborativo de 

avaliação diagnóstica, planeamento, implementação, monitorização, revisão e avaliação. O gestor 

de caso é nomeado pelo Coordenador. 

6. A estrutura organizacional encontra-se representada em organograma, da seguinte forma: 
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Art. 31º. - ESPAÇOS DE TRABALHO 
1. A definição e organização dos espaços de trabalho são feitas de acordo com princípios institu-

cionais. Eventuais alterações carecem de autorização prévia. 

 

2. O livre acesso aos espaços de trabalho, de intervenção direta com os clientes, apenas é permi-

tido aos profissionais da Instituição. O acesso aos mesmos, a familiares, encarregados de edu-

cação, sócios da Instituição e pessoas externas ao CRIT, carece de autorização prévia do Coor-

denador de Valência, ou do Diretor Executivo. 

3. Para o desenvolvimento das suas atividades, a Formação e Emprego dispõe dos seguintes espa-

ços: 

 
3.1 Áreas de formação: 

a) Oficina de Madeiras (com sala de montagem, sala das máquinas, armazém das madeiras e sala 

de pintura, armazém de ferragens, vestiário, escritório, hall com área de exposição) 

b) Oficina de Ferro/Alumínio (com sala da soldadura, escritório, vestiário, hall com área de exposi-

ção) 

c) Atelier de Cerâmica (com sala dos fornos, sala de modelagem, sala de vidragem, sala de pintu-

ra, casa de banho, salas de secagem, armazém, zona de cacifos) 

d) Oficina de Artes Gráficas (com escritório, zona de cacifos) e Oficina de estampagem 

e) Salas de Informática (1 para o curso de informática com arrecadação, zona de cacifos; duas pa-

ra TIC) 

f) Área de produção agrícola e animal (4,5 hectares de área agrícola, com três estufas e instala-

ções pecuárias em 0,53 hectares; vestiário; balneários; escritório e área de exposição) 

g) Atelier de Costura (com armazém, vestiário e espaço de exposição) 
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h) Área de Serviços Domésticos (lavandaria, cozinha, vestiário; e recurso a casas de banho adap-

tadas e zona de descanso de clientes, integradas no Centro de Atividades Ocupacionais) 

i) Salas para a formação de base e para a formação para a integração (2 equipadas, com equipa-

mento de projeção mediante requisição; 1 totalmente equipada – auditório) 

j) Área de Jardinagem e floricultura (jardins e estufa) 

 

3.2 Áreas de reabilitação funcional: 

a) Ginásio, Ringue 

b) Gabinete de Educação Física 

c) Piscina (tanque terapêutico) 

d) Gabinete de Fisioterapia 

e) Gabinete de Terapia Ocupacional 

f) Picadeiro (Parceria) 

g) Piscina Municipal (Parceria) 

h) Gabinete de Psicologia 

i) Gabinete de Apoio à Inserção 

j) Sala Snoezelen 

 
3.3 Áreas de funcionamento geral: 

a) Portaria 

b) Gabinete da Direção 

c) Gabinete de Coordenação 

d) Secretaria – atendimento diário telefónico e presencial 

e) Sala de atendimento ao público 

f) Cantina 

g) Bar (com balcão adaptado) 

h) Sala de convívio 

i) Biblioteca 

j) Páteo interior 

k) Parque de estacionamento 

 

3.4 Instalações sanitárias: Balneários e casas de banho adaptadas 

 

 

Artigo 32º. - SERVIÇO NO EXTERIOR 
1. Se as funções que o colaborador desempenha exigirem deslocações ao exterior, estas serão 

previamente autorizadas pelo Diretor Executivo, ou pelo Coordenador da respetiva Valência ou 

Serviço. 

2. Tem início e termo na Instituição, salvo situações em que tal não seja possível e desde que de-

vidamente reconhecidas e autorizadas. 

3. Deve ser planeado racionalmente, procurando otimizar as deslocações. 

4. As entradas e saídas devem ser registadas no respetivo equipamento de controlo, sendo justifi-

cadas pelo Coordenador. 
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CAPÍTULO VIII 

RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS 

 

Art. 33º. – RECURSOS HUMANOS: FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 
1. As funções e competências encontram-se descritas na respetiva matriz (Documento do Sistema 

de Avaliação de Desempenho) e no Regulamento Interno da Instituição. Essas competências são 

transversais para cada função, mas na área específica da Formação e Emprego, consideram-se 

também as seguintes: 

 

1.1. COORDENADOR/A (GESTOR/A DE FORMAÇÃO E DIRETOR/A PEDAGÓGICO/A) 

1.1.1. Missão: Elaborar, organizar, desenvolver, acompanhar e coordenar programas de forma-

ção e emprego para pessoas com deficiência e incapacidades. 

1.1.2. Competências: 

a) Orientação para os resultados e qualidade do serviço; 

b) Capacidade de liderança e orientação de pessoas; 

c) Capacidade de promover a mudança e melhoria contínua; 

d) Capacidade de análise e de planeamento e organização; 

e) Capacidade de desenvolvimento e motivação das pessoas; 

f) Visão estratégica. 

1.1.3. Responsabilidades: 

a) Enquanto gestor/a da formação: 

- Responsável pela política de formação e pela sua gestão e coordenação geral, assegu-

rando: o planeamento, execução, acompanhamento, controlo e avaliação do plano de 

atividades; a gestão dos recursos afetos à formação; as relações externas relativas à 

mesma; a articulação com os responsáveis máximos da entidade e com os destinatá-

rios da formação; a promoção das ações de revisão e melhoria contínua e a implemen-

tação dos mecanismos de qualidade da formação; 

- Interlocutor privilegiado com o Sistema de Certificação - garante que as práticas for-

mativas implementadas na entidade estão em harmonia com os requisitos de certifica-

ção; 

- Garantia de estabilidade através do exercício da função a tempo completo e vínculo 

laboral devidamente formalizado; 

b) Enquanto coordenador/a pedagógico: 

- Responsável pelo apoio à gestão da formação e pela gestão pedagógica da mesma, 

assegurando: a articulação com o gestor de formação; articulação com a equipa de 

formadores na fase de conceção dos programas; acompanhamento pedagógico dos 

formandos e dos formadores na fase de execução da ação; a resolução de questões 

pedagógicas e organizativas das ações, entre outras; 

- Garantia da presença regular na entidade formadora, através da formalização de vín-

culo contratual. 
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1.2. FORMADOR/A 

1.2.1 Missão da Função: Transmitir conhecimentos de uma determinada área específica de 

acordo com os conteúdos programáticos da organização, perfil dos formandos e necessi-

dades de formação. 

1.2.2 Competências: 

a) Orientação para os resultados: 

- Dar cumprimento ao plano de intervenção individual e elaborar documentos de su-

porte às atividades desenvolvidas; 

- Promover a avaliação contínua dos formandos; 

- Participar na programação e desenvolvimento do plano de formação. 

b) Trabalho em equipa: 

- Facultar à equipa de coordenação informações por esta solicitada; 

- Participar anomalias e irregularidades no percurso formativo ao coordenador, assim 

como procedimentos disciplinares aos formandos;         

- Participar nas reuniões de equipa de coordenação técnica, sempre que convocados 

para o efeito; 

- Participar nas reuniões de avaliação dos formandos; 

- Integrar as reuniões gerais de equipa. 

c) Flexibilidade / Adaptação à mudança: 

- Aderir a mudanças e alterações necessárias ao funcionamento do setor. 

d) Aprendizagem / Desenvolvimento Profissional: 

- Participar em ações de reciclagem e/ou formação, mantendo-se atualizado; 

- Ter capacidade de autoavaliação. 

e) Comunicação: 

- Ter facilidade de diálogo; 

- Ter facilidade de relacionamento interpessoal. 

f) Orientação para o cliente: 

- Zelar pela confidencialidade sobre os processos de formação e intervenientes. 

1.2.3 Responsabilidades: 

g) Cumprir a legislação e regulamento da instituição; 

h) Atender clientes do exterior, elaborar orçamentos, com eventual deslocação a casa 

dos clientes; 

i) Organizar e acompanhar a execução de encomendas e amostras; 

j) Gerir stocks de matérias-primas; 

k) Encomendar e adquirir matérias-primas junto dos fornecedores. 

 

a) Preparar, de acordo com a ação de formação, documentação pedagógica, métodos e 

meios pedagógicos e momentos de avaliação; 

b) Cumprir o plano de intervenção da formação; 

c) Procurar atingir os objetivos da ação, tendo em conta os destinatários da mesma; 

d) Cooperar com a entidade promotora e restantes intervenientes no processo formati-

vo; 

e) Assumir padrões de comportamento que favoreçam um bom clima de confiança e 

compreensão entre todos; 

f) Zelar pelos meios materiais e técnicos postos à sua disposição; 
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1.3 PSICÓLOGO/A 

1.3.1 Missão da função: Elaborar práticas de atuação consistentes ao nível da avaliação e 

acompanhamento dos formandos, que resultem na melhoria do seu processo formativo 

e do seu desenvolvimento global 

1.3.2 Competências: 

a) Ser capaz de respeitar o direito à confidencialidade, privacidade, autodeterminação e 

autonomia de quem acompanha; 

b) Conseguir assegurar e manter elevados níveis de competência na sua prática profissio-

nal; 

c) Capacidade de promover a mudança e melhoria contínua; 

d) Capacidade de análise, planeamento e de organização; 

e) Capacidade de integração e funcionamento numa equipa multidisciplinar; 

f) Ter facilidade de diálogo, de relacionamento interpessoal e de empatia. 

1.3.3 Responsabilidades: 

a) Avaliar o perfil de competências dos formandos (tanto do ponto de vista cognitivo – 

intelectual e soco emocional, como ao nível dos seus interesses e preferências vocaci-

onais), utilizando técnicas e instrumentos de avaliação e de diagnóstico, a fim de se-

rem propostas estratégias de intervenção para o seu bom percurso formativo; 

b) Elaborar relatórios de avaliação psicológica e de orientação vocacional; 

c) Elaborar relatórios psicológicos com diferentes fins; 

d) Contribuir para o desenvolvimento integral dos formandos e para a construção da sua 

identidade pessoal; 

e) Desenvolver competências de índole pessoal, cognitiva e/ou social dos formandos; 

f) Acompanhar formandos com desvios de personalidade, inadaptações sociais e altera-

ções de comportamento; 

g) Articular e intervir com as famílias dos formandos; 

h) Articular com os formadores; 

i) Articular com os serviços da comunidade, sempre que se justifique; 

j) Acompanhar, participar e intervir nos planos individuais dos formandos ao longo do 

seu processo formativo; 

k) Fazer a gestão de caso dos formandos das áreas de gestão, em colaboração com os 

respectivos formadores; 

l) Ser responsável pela implementação e monitorização do plano individual dos forman-

dos das áreas de gestão; 

m) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar dos formandos; 

n) Participar em reuniões de equipa multidisciplinar e em reuniões gerais de equipa; 

o) Elaborar instrumentos; 

p) Dinamizar programas e ações de desenvolvimento psicossocial. 

 

 

1.4 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

1.4.1 Missão da Função: Estimular, desenvolver, melhorar o desempenho global do cliente a 

nível dos componentes sensório-motor, cognitivo e psicossocial. 

1.4.2 Competências: 
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a) Ter conduta profissional e de comunicação interpessoal com os formandos 

b) Trabalho em Equipa 

c) Aprendizagem / Desenvolvimento Profissional 

d) Orientação para o Cliente 

e) Facilidade de relacionamento 

1.4.3 Responsabilidades: 

a) Garantir a avaliação dos casos sinalizados; 

b) Avaliar as necessidades e competências do cliente de acordo com a área de formação 

e enquadradas na perspetiva da funcionalidade; 

c) Elaborar relatório da avaliação e facultá-lo às partes interessadas (formador, processo 

individual); 

d) Implementar as atividades planeadas com os clientes, quer a nível de sala, tanque de 

hidroterapia e equitação terapêutica; 

e) Proceder ao planeamento das atividades, registo das mesmas e arquivamento; 

f) Participar nas reuniões agendadas (conselho técnico-pedagógico, geral de equipa, ava-

liações, pais) e em reuniões extraordinárias sempre que necessário; 

g) Fazer a gestão de caso dos clientes das áreas de gestão em conjunto com os respetivos 

formadores; 

h) Ser responsável pela implementação e monitorização do plano de intervenção indivi-

dual dos clientes das áreas da gestão; 

i) Reunir os horários dos apoios dos vários técnicos de intervenção da equipa e, a partir 

daí, elaborar um mapa para cada área de formação onde inclua todos os apoios dos 

clientes e respetivos horários. 

 

1.5 TÉCNICO/A SUPERIOR PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS 

1.5.1 Missão da Função: Estimular, desenvolver, melhorar o desempenho global do cliente a 

nível do bem-estar físico. 

1.5.2 Competências: 

a) Desenvolve ações através da execução de exercícios físicos de acordo com os princí-

pios de motricidade humana, junto de indivíduos de diferentes idades, ou da prática 

de uma determinada modalidade desportiva tendo em vista o desenvolvimento físico 

global; 

b) Elabora programas de educação física de acordo com as caraterísticas das pessoas a 

quem se destinam; 

c) Ministra um conjunto de ensinamentos de ginástica e outros, com vista ao desenvol-

vimento físico dos indivíduos; 

d) Ensina as regras e técnicas de diferentes modalidades desportivas, nomeadamente do 

judo, natação, ténis, voleibol, andebol, basquetebol, patinagem, ginástica desportiva e 

acrobática, ministrando e demonstrando os exercícios físicos e táticos adequados e or-

ganizando jogos e provas desportivas; 

e) Pode exercer as suas funções no âmbito de correção e recuperação motora, ou dedi-

car-se ao ensino de uma determinada modalidade desportiva e ser designado em con-

formidade. 

1.5.3 Responsabilidades: 

a) Realização de um diagnóstico individual aos formandos; 
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b) Abordagem de temas propostos no programa: natação, adaptação ao meio aquático, 

ginástica, atletismo e desportos coletivos; 

c) Dinamização e participação em convívios e atividades desportivas. 

 

1.6 TÉCNICO/A DE APOIO À INSERÇÃO OU TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO EM EMPRESA 

(TAI/TAFE) 

1.6.1 Missão da Função: Promover a integração em formação prática em contexto de traba-

lho de acordo com as caraterísticas de cada formando e as necessidades devidamente 

identificadas das empresas, no sentido da potencialização da empregabilidade e, conse-

quentemente, do sucesso do processo formativo. 

1.6.2 Competências: 

a) Espírito de iniciativa; 

b) Aptidão para o relacionamento interpessoal e capacidade de resolução / gestão de 

conflitos; 

c) Capacidade de trabalhar em equipa multidisciplinar/espírito de equipa; 

d) Capacidade para perceber a realidade social, analisando as diferentes formas de orga-

nização social (família, empresa e comunidade); 

e) Capacidade de análise do tecido empresarial, da área de abrangência; 

f) Interesse pelo trabalho em rede, de parceria com as empresas e instituições locais. 

1.6.3 Responsabilidades: 

a) Pesquisa e contacto com entidades e empresas da área de intervenção territorial do 

setor; 

b) Análise, caraterização e avaliação dos locais de formação prática em contexto de tra-

balho; 

c) Avaliação dos formandos durante a formação prática em contexto de trabalho; 

d) Divulgação das medidas de apoio à colocação dos formandos; 

e) Encaminhamento para Acompanhamento Pós-Colocação; 

f) Elaboração de planos de intervenção individuais; 

g) Dinamização de reuniões com caráter periódico e contactos personalizados com as 

famílias; 

h) Promoção e apoio a iniciativas de inserção dos formandos na comunidade; 

i) Reconhecimento da existência de apetências e potencialidades a valorizar nos forman-

dos na fase de formação prática em contexto de trabalho; 

j) Avaliação das necessidades das empresas, face à contratação de recursos humanos 

(oferta/procura); 

k) Deteção, com vista à eliminação, das barreiras à integração socioprofissional de pesso-

as com deficiência; 

l) Dinamização de reuniões mensais com formandos em fase de formação prática em 

contexto de trabalho; 

m) Criação de estratégias de intervenção e de instrumentos facilitadores à inclusão social, 

de acordo com o desenvolvimento de percursos pessoais; 

n) Articulação e mobilização dos recursos institucionais, técnicos e humanos para opera-

cionalização de respostas concretas aos clientes; 

o) Organização da documentação relativa à Empresa de Inserção; 

p) Organização e planificação das visitas de estudo das áreas de formação; 
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q) Acompanhamento dos formandos ao longo do processo formativo na instituição, nas 

áreas de gestão de caso. 

 

1.7 TÉCNICO/A DE ACOMPANHAMENTO PÓS-COLOCAÇÃO 

1.7.1 Missão da Função: Promover a manutenção dos postos de trabalho das pessoas com de-

ficiência ou incapacidades. 

1.7.2 Competências 

a) Definir estratégias de intervenção adequadas ao público-alvo; 

b) Articular e mobilizar os recursos institucionais, técnicos e humanos para operacionali-

zar respostas concretas aos clientes e famílias; 

c) Espírito de iniciativa; 

d) Aptidão para o relacionamento interpessoal e capacidade de resolução/gestão de con-

flitos; 

e) Capacidade de trabalhar em equipa multidisciplinar/espírito de equipa; 

f) Capacidade para perceber a realidade social, analisando as diferentes formas de orga-

nização social (família, empresa e comunidade); 

g) Capacidade de análise do tecido empresarial, da área de abrangência; 

h) Facilidade de comunicação. 

1.7.3 Responsabilidades 

a) Pesquisa e contacto com entidades e empresas da comunidade local; 

b) Elaboração de planos de intervenção individuais; 

c) Dinamização de reuniões com carácter periódico e contactos personalizados com as 

empresas; 

d) Avaliação das necessidades das empresas, face à contratação de recursos humanos 

(oferta/procura); 

e) Eliminação de barreiras à integração socioprofissional das pessoas com deficiência em 

geral e dos Clientes em abrangidos pelo projeto, em particular; 

f) Seleção adequada de postos de trabalho; 

g) Criação de estratégias de intervenção e de instrumentos facilitadores à inclusão social, 

de acordo com o desenvolvimento de percursos pessoais; 

h) Articulação e mobilização dos recursos institucionais, técnicos e humanos para opera-

cionalização de respostas concretas aos clientes; 

i) Acompanhamento dos formandos ao longo do processo formativo na instituição, nas 

áreas de gestão de caso. 

 

1.8 CONSELHEIRO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL (TÉCNICO/A DE INFORMAÇÃO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

PARA A QUALIFICAÇÃO E EMPREGO) 

1.8.1 Missão da Função: Informar, avaliar e orientar pessoas com deficiência ou incapacida-

des devidamente identificadas pelo Centro de Emprego no sentido da potencialização da 

empregabilidade dos indivíduos, através do levantamento de barreiras e constrangimen-

tos do mercado de trabalho e do levantamento de necessidades formativas/de qualifi-

cação profissional. 

1.8.2 Competências 

a) Definir estratégias de intervenção adequadas ao público-alvo; 
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b) Articular e mobilizar os recursos institucionais, técnicos e humanos para operacionali-

zar respostas concretas aos clientes e famílias; 

c) Espírito de iniciativa; 

d) Aptidão para o relacionamento interpessoal e capacidade de resolução/gestão de con-

flitos; 

e) Capacidade de trabalhar em equipa multidisciplinar/espírito de equipa; 

f) Capacidade para perceber a realidade social, analisando as diferentes formas de orga-

nização social (família, empresa e comunidade); 

g) Capacidade de análise do tecido empresarial, da área de abrangência; 

h) Capacidade de identificação da oferta formativa na área de abrangência; 

i) Facilidade de comunicação. 

1.8.3 Responsabilidades: 

a) Avaliação do perfil de competências dos Clientes (tanto do ponto de vista cognitivo – 

intelectual e soco emocional -, como ao nível dos seus interesses e preferências voca-

cionais), utilizando técnicas e instrumentos de avaliação e de diagnóstico, a fim de se-

rem propostas estratégias de intervenção para a sua integração ou reintegração no 

mercado de trabalho 

b) Levantamento, diagnóstico, avaliação da situação do candidato; 

c) Desenvolvimento de um plano de apoio a nível de reconhecimento de aprendizagens e 

competências, orientação profissional, conhecimento dos meios de procura de empre-

go, apoio no desenvolvimento do percurso; 

d) Avaliação, circunscrição e sinalização do percurso profissional e formativo dos clientes; 

e) Pesquisa e seleção dos postos e oportunidades de trabalho/estágio de inserção; 

f) Reforço da intervenção, do diálogo e da negociação com o meio empresarial; 

g) Promoção de ações de acompanhamento, avaliação e de intervenção com os diversos 

intervenientes (clientes, empresa, ambiente envolvente - família, Centro de Emprego); 

h) Promoção de recursos a nível individual, soco emocional, familiar e laboral; 

i) Promoção da integração e/ou da empregabilidade da população em questão e a sua 

manutenção ao longo do tempo (identificação de fatores de risco e de obstáculos á in-

tegração e à intervenção na rede de suporte); 

j) Melhoria da qualidade de vida e da autonomia da população abrangida; 

k) Elaboração de relatórios da atividade desenvolvida. 

 

 

1.9 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

1.9.1 Missão da função: Promove o desenvolvimento sociocultural de grupos organizando, 

coordenando ou desenvolvendo atividades de animação de caráter cultural, educativo, 

social, lúdico e recreativo. 

1.9.2 Responsabilidades: 

a) Organiza, coordena e/ou desenvolve atividades de animação e desenvolvimento socio-

cultural de grupos e comunidades, inseridas nas estruturas e objetivos da administra-

ção local ou privados de caráter social e cultural; 

b) Programa atividades educativas, culturais, desportivas e sociais em função de necessi-

dades que identifica; 
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c) Organiza, coordena e/ou desenvolve atividades de animação e desenvolvimento socio-

cultural de grupos e comunidades, inseridas nas estruturas e objetivos da administra-

ção local ou privados de caráter social e cultural; 

d) Programa atividades educativas, culturais, desportivas e sociais em função de necessi-

dades que identifica; 

e) Zela pela segurança dos grupos-alvo com que trabalha, no período das atividades defi-

nidas; 

f) Elabora relatórios de atividades e outros registos de ocorrências; 

g) Procura e fomenta parcerias e redes entre técnicos e atores sociais da comunidade; 

h) Expõe possibilidades e projetos e negoceia condições e espaços com entidades e técni-

cos. 

1.9.3 Competências: 

a) Ler e interpretar diagnósticos sociais da comunidade e relatórios psicológicos e sociais 

de indivíduos, identificando as principais áreas de intervenção; 

b) Observar através de instrumentos vários, a comunidade, o grupo e o indivíduo, de 

forma a realizar o seu diagnóstico social e identificar carências, necessidades e poten-

cialidades; 

c) Identificar e selecionar técnicas e práticas de animação tendo em conta o tipo de pro-

gramas/contextos de intervenção; 

d) Identificar recursos necessários à concretização de projetos de intervenção sócioco-

munitária e de animação; 

e) Desenvolver atividades diversas, nomeadamente ateliês, visitas a museus e exposi-

ções, encontros desportivos, culturais e recreativos, atividades de expressão corporal, 

artística, dramática, animação de rua, leitura, visionamento e discussão de filmes, de-

bates, atividades, passeios; 

f) Conceber materiais necessários para o desenvolvimento das atividades de animação e 

instrumentos de avaliação de projetos e atividades; 

g) Corrigir desvios ou erros no planeamento de uma programação de atividades ou nas 

estratégias prosseguidas; 

h) Sensibilizar e envolver a comunidade no acompanhamento de projetos e iniciativas, 

fomentando a sua participação; 

i) Despistar situações de risco, encaminhando-as para as equipas técnicas especializadas; 

j) Coresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado de instalações/equipamentos; 

k) Refletir e desenvolver a capacidade crítica; 

l) Selecionar, organizar, sistematizar e manter atualizada informação necessária. 

 

1.10 TUTOR EXTERNO (DA COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO - FPCT) 

1.10.1 Missão da Função: Promover a integração do formando em formação prática em con-

texto de trabalho de acordo com as necessidades devidamente identificadas pela em-

presa, no sentido da potencialização da empregabilidade e, consequentemente, do su-

cesso do processo formativo. 

1.10.2 Responsabilidades: 

a) Disponibilizar dados sobre as atividades a desenvolver pelo formando em contexto de 

trabalho; 
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b) Identificar as necessidades da empresa e as barreiras à prossecução dos objetivos pro-

postos pelo Técnico de acompanhamento para o período de FPCT. 

c) Avaliar os formandos no período de FPCT; 

d) Reunir periodicamente com o Técnico de acompanhamento; 

e) Acompanhar/orientar o formando; 

f) Identificar situações problema e necessidades do formando, sinalizando-as ao Técnico 

de acompanhamento. 

 

 

1.11 TÉCNICO DE APOIO À INSERÇÃO (APOIO À COLOCAÇÃO) 
1.11.1 Missão da Função: Promover a inserção no mercado de trabalho das pessoas com defi-

ciências e incapacidades através de um processo de mediação entre as pessoas e as en-
tidades empregadoras. 

1.11.2 Responsabilidades: 
a) Avaliação de perfis dos candidatos a emprego; 
b) Apoio na procura ativa de emprego; 
c) Apoio técnico ao processo de criação do próprio emprego, designadamente ao nível 

da acessibilidade e da adaptação do posto de trabalho. 
1.11.3 Competências necessárias à função 

Académicas: 
a) Habilitação superior na área das ciências sociais e humanas; 
b) Habilitação para a avaliação de perfis e limitações na atividade e participação (Psico-

logia Social e das Organizações, Psicologia Clínica); 
c) Formação na área pedagógica 
Conhecimentos de: 
a) Empreendedorismo e medidas de apoio ao empreendedorismo 
b) Legislação Laboral 
c) Legislação sobre Acessibilidades no posto de trabalho 
d) Medidas de apoio à contratação 
e) Candidatura aos apoios à contratação 
f) Mercado de trabalho/meio empresarial nos concelhos de abrangência do Centro de 

Recursos: Torres Novas, Alcanena, Entroncamento e Barquinha 
g) Informática no óptica do utilizador 
Pessoais: 
a) Boa capacidade de comunicação 
b) Espírito de equipa 
c) Motivação 
Outras: 
a) Carta de condução de ligeiros 
b) Residência na área de abrangência da Instituição 
c) Disponibilidade para afetação a tempo parcial 

 
 

1.12  AUXILIAR 

1.12.1 Missão da Função: Apoiar formandos, formadores e encarregados de educação entre e 
durante as atividades letivas, assegurando uma estreita colaboração no processo educa-
tivo. 

1.12.2 Responsabilidades: 
a) Dinamização de atividades recreativas; 
b) Acompanhamento às áreas de formação; 
c) Desenvolvimento de programas de animação: danças, expressão e dramatizações; 
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d) Acompanhamento a convívios e atividades desportivas no exterior; 
e) Apoio semanal a transportes, coordenação e orientação de transportes a formandos 

do setor; 
f) Acompanhamento a serviços de saúde, mediante encaminhamento feito pelo ges-

tor de caso e perante autorização da Direção; 
g) Treinos de higiene e acompanhamento a apoios de intervenção específica; 
h) Participação nas atividades de articulação no exterior; 
i) Vigilância das salas de formação em caso de ausência do formador; 
j) Atendimento telefónico nos espaços comuns; 
k) Registo de ocorrências dos recreios; 
l) Vigilância dos espaços comuns durante os recreios; 
m) Administração de terapêutica de acordo com guia de tratamento em vigor. 

1.12.3 Competências necessárias à função: 
a) Adaptar-se ao formando e à sua família; 
b) Comunicar de forma clara, precisa, persuasiva e assertiva; 
c) Trabalhar em equipa; 
d) Estabelecer relações interpessoais empáticas; 
e) Gerir conflitos; 
f) Motivar e valorizar os formandos; 
g) Demonstrar estabilidade emocional e autocontrolo; 
h) Ser imparcial e distanciar-se face aos problemas dos outros; 
i) Demonstrar segurança e confiança; 
j) Revelar capacidade de observação; 
k) Revelar compreensão e sensibilidade; 
l) Demonstrar capacidade de liderança de forma e impor o cumprimento das regras. 

 
 

1.13 FISIOTERAPEUTA 

1.13.1 Missão da Função: Estimular, desenvolver, melhorar a capacidade motora do cliente, 

com avaliação de necessidade de produtos de apoio (ajudas técnicas).´ 

 

1.13.2 Competências: 

f) Ter conduta profissional e de comunicação interpessoal com os clientes 

g) Trabalho em Equipa 

h) Aprendizagem / Desenvolvimento Profissional 

i) Orientação para o Cliente 

j) Facilidade de relacionamento 

1.13.3 Responsabilidades: 

j) Garantir a avaliação dos casos sinalizados; 

k) Avaliar as necessidades e competências do cliente de acordo com a área de formação 

e enquadradas na perspetiva da funcionalidade; 

l) Avaliar as necessidades de produtos de apoio (ajudas técnicas) do cliente de acordo 

com a área de formação ou de trabalho em que o mesmo se encontra; 

m) Elaborar relatório da avaliação e facultá-lo às partes interessadas (formador, processo 

individual, Centro de Emprego, médico prescritor); 

n) Implementar as atividades planeadas com os clientes; 

o) Proceder ao planeamento das atividades, registo das mesmas e arquivamento; 

p) Participar nas reuniões agendadas (conselho técnico-pedagógico, geral de equipa, ava-

liações, pais) e em reuniões extraordinárias sempre que necessário; 
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q) Fazer a gestão de caso dos clientes das áreas de gestão em conjunto com os respetivos 

formadores; 

r) Ser responsável pela implementação e monitorização do plano de intervenção indivi-

dual dos clientes das áreas da gestão. 

 

 

Artigo 34º - GESTÃO DE CASO 

 
1. O processo de gestão de casos é composto por cinco componentes: 

a) Avaliação diagnóstica 

b) Planeamento 

c) Facilitação e advocacy 

d) Monitorização 

e) Avaliação 

COMPONENTES FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA 

- Promover a apresentação do gestor de caso ao cliente, sinalizando as horas estabelecidas 

para o seu atendimento; 

- Recolher junto do cliente e significativos as necessidades e expetativas relativamente ao seu 

projeto de vida, em geral, e curso de formação profissional, em particular;  

- Caso seja necessário, nivelar as expetativas/ necessidades do cliente e/ou significativos de 

modo a que estas sejam alcançáveis; 

- Após avaliação individual de cada área técnica, agendar e coordenar a reunião de equipa 

multidisciplinar para avaliação inicial de cada cliente de modo a: detetar os potenciais e as 

possíveis barreiras à concretização dessas expetativas); delinear o(s) objetivo(s) de interven-

ção; 

- Verificar se o cliente traz toda a documentação necessária para o seu processo individual e 

enviar para os SAF os documentos para pagamento de bolsas, digitalizando e enviando por e-

mail para o admin@crit.pt. 

- Certificar-se que o processo de transporte de cada cliente para a instituição seja o mais ade-

quado possível às suas necessidades, comunicando sempre por e-mail alterações a processar, 

para o admin@crit.pt. 

- No caso de o cliente necessitar de apoio ao nível da medicação, registar a medicação do cli-

ente bem como as horas de administração em impresso específico e sinalizar à pessoa respon-

sável pelo acompanhamento (auxiliar). Deverá ainda colocar esse impresso em local acessível 

ao(s)  auxiliar(es) - dossier na sala de entrada dos gabinetes da equipa técnica; 

- No caso de haver restrições alimentares, que interfiram na alimentação durante o período 

que frequenta a instituição, enviar documento comprovativo para os SAF, por e-mail. Em caso 

de inexistência de documento médico, deve o pedido seguir em comunicação interna, median-

te autorização do Encarregado de Educação ou pedido feito pelo próprio. 

PLANEAMENTO 

- Elaborar o Plano de Intervenção Individual; 

- Agendar a reunião multidisciplinar de discussão e aprovação do PII; 

- Elaborar os contratos de formação. 
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FACILITAÇÃO E 

ADVOCACY 

- Auxiliar o formador na gestão de conflitos em que o cliente esteja envolvido (sendo que o 

formador deverá, num primeiro momento, tentar gerir as problemáticas da área, devendo 

contudo comunicar ao gestor de caso esses acontecimentos); 

- Efetuar contactos telefónicos e/ou presenciais junto de familiares e/ou rede de suporte, para 

assuntos que se prendam com o projeto de vida do cliente, sendo que os contactos que estão 

diretamente ligados com a área de formação deverão ser primeiramente assumidos pelo for-

mador responsável da área (por exemplo, assiduidade e pontualidade); 

- Ativar os meios necessários (tanto terapêuticos, saúde, ou familiares) para o cumprimento 

dos objetivos delineados e outros objetivos, quando detetados.  

MONITORIZAÇÃO 

- Acompanhar o grau de cumprimento dos objetivos do PII (por exemplo, ter o feedback do 

formador se o cliente está a ir aos apoios determinados, nível de assiduidade do cliente, etc.); 

- Efetuar as revisões necessárias ao PII fora dos momentos formais de avaliação (p.e. suspen-

são de apoios, internamentos e/ou registo de dados relevantes da vida pessoal do cliente e/ou 

percurso formativo, que interfiram no alcance dos objetivos do PII); 

- Dar apoio indireto ao cliente no período de formação em contexto real de trabalho e acom-

panhamento pós-colocação, mediante articulação e colaboração junto das técnicas de acom-

panhamento. 

AVALIAÇÃO 

- Agendar e coordenar as reuniões de avaliação semestral do cliente; 

- Registar no PII o grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos; 

- Reavaliar as necessidades e expetativas do cliente e significativos; 

- Redefinir os objetivos de intervenção do PII. 

 

Artigo 35º. - RECURSOS MATERIAIS 
1. A Instituição garante os recursos materiais necessários à dinamização do plano anual de ativi-

dades. 

2. Os elementos da equipa deverão efetuar o levantamento das necessidades e apresentá-las, por 

escrito, à Coordenadora, que analisará e aprovará a sua importância e utilização. 

3. Em situações de necessidade de aquisição de recursos materiais a Coordenação da FE elaborará 

proposta fundamentada e escrita à Direção. 

 

Artigo 36º. - NORMAS DE HIGIENE 
1. O CRIT deve ser um local onde se respeitam as regras fundamentais de higiene, pelo que de-

vem ser adotados comportamentos adequados à sua conservação e à mais salutar utilização 

das instalações. 
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CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artº 37º. - REVISÃO      
1. O presente Regulamento interno pode e deverá ser revisto, pelos órgãos competentes, sempre 

que se verifiquem alterações às informações nele descritas. 

2. As modificações a introduzir no presente regulamento em consequência da publicação da legis-

lação incompatível com as suas disposições, consideram-se introduzidas no seu texto desde a 

entrada em vigor dessa mesma legislação. 

3. Qualquer outra modificação, será levada ao conhecimento dos formandos por meios de afixa-

ção nos locais de formação e enviados aos seus representantes legais. 

 

Artº 38º. – ENTRADA EM VIGOR 
1. A entrada em vigor do Regulamento Interno carece de aprovação da Direção. 

2. O presente Regulamento Interno entra em vigor após a data da sua aprovação. 


