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BASE DE DADOS DE PESQUISA DE
ENTIDADES FORMADORAS CERTIFICADAS

Este documento tem como objectivo apoiar o utilizador a encontrar, de forma rápida e fácil, as entidades
formadoras certificadas pela DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

O QUE POSSO PESQUISAR NA BASE?
 Uma entidade formadora específica pelo nome (denominação social) ou pelo NIPC (número de
identificação fiscal de pessoa colectiva ou individual)
 Grupos de entidades formadoras por localidade, distrito, concelho e áreas de educação e formação.

Estes critérios podem ser escolhidos de forma isolada ou combinada entre si
 Todas as entidades formadoras certificadas (se não colocar nenhum critério)

QUE TIPO DE DADOS POSSO RETIRAR DA BASE?
 Uma lista com os resultados da pesquisa e aceder à ficha com os dados de cada entidade

“NAVEGAR” NA BASE DE DADOS
1. ESCOLHER O QUE QUERO PESQUISAR NO FORMULÁRIO DE PESQUISA
O formulário apresenta vários campos, nos quais pode fazer pesquisas simples ou combinadas

NIPC
Pesquisa pelo número de identificação fiscal de pessoa colectiva ou individual
da entidade
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DENOMINAÇÃO SOCIAL
Pesquisa pelo nome completo ou parte do mesmo. Se não sabe a designação completa da entidade, é
melhor pesquisar uma parte da mesma e depois seleccionar da lista de resultados

LOCALIDADE
Pesquisa pela localidade (endereço da sede)

DISTRITO E CONCELHO
Pesquisa por distrito e concelho
 Clicar no símbolo

e escolher o distrito

 Após selecção fica disponível a lista de concelhos desse distrito. Escolher o concelho de acordo com a

instrução anterior
 Para alterar ou anular a selecção efectuada clicar em

ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Pesquisa por áreas de educação e formação em que as entidades estão certificadas
 Clicar no símbolo

para abrir a janela de selecção

 As áreas estão organizadas em três níveis. Para chegar às áreas de educação e formação

pretendidas tem que fazer um percurso de escolhas:
1º nível – abre as opções dos grandes grupos de estudo
2º nível – abre as opções das áreas de estudo
3º nível – escolher as áreas de educação e formação pretendidas

1º nível
2º nível
3º nível
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 Assinalar com  a opção ou opções escolhidas e clicar OK
 Para alterar ou anular a selecção de áreas, aceder novamente à janela, clicar nos quadrados para

anular a selecção efectuada e escolher novamente

2. O QUE RESULTA DA PESQUISA?

LISTA DE RESULTADOS
Após a pesquisa por um ou vários critérios, tem acesso à lista com os resultados da mesma, seja uma ou
várias entidades. Se pesquisar sem critérios, acede à totalidade das entidades certificadas.

Exemplo

 Para imprimir a página com os resultados, clicar em

FICHA DA ENTIDADE
 Na lista de resultados, se clicar em Ver acede à ficha com os dados de cada entidade, onde pode

consultar os contactos e os dados de certificação

Exemplo
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Contactos
Estes dados são da exclusiva responsabilidade da entidade formadora, que deve assegurar a sua correcção
e actualização directamente na plataforma electrónica que suporta esta base de dados.

Dados de certificação
Neste separador pode consultar as áreas de educação e formação em que a entidade obteve certificação e
a data de início da mesma.

Exemplo

RELATÓRIO DE RESULTADOS (Excel)
Em todas as etapas da pesquisa tem hipótese de aceder a um relatório com os resultados da mesma, que
será gerado em formato Excel.

BOAS PESQUISAS!
A equipa da DSQA
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