
Através do site da CR&M, em www.crm.pt, todos os nossos clientes e formandos podem
aceder à sua área reservada na Plataforma de Gestão da Formação:

O que é?
A CR&M dispõe de uma plataforma de apoio à formação, permitindo:
✓ Gestão das propostas de formação
✓ Calendarização da formação
✓ Gestão do dossier pedagógico
✓ Gestão de clientes e formandos
✓ Gestão de formadores e coordenadores
✓ Gestão dos quiz’s interativos
✓ Gestão das ações e-training
✓ Report’s aos clientes e formandos

Objetivos:
Com esta plataforma pretendemos agilizar todo o processo inerente a cada
formação, bem como os relatórios disponibilizados às instituições, ficando os
mesmos disponíveis para consulta ou impressão.

PLATAFORMA DE GESTÃO DA FORMAÇÃO



ACESSO INICIAL À PLATAFORMA

Com a aceitação da proposta

• Envio de email com dados de acesso

• Consulta / edição ficha cliente

• Consulta condições participação

• Consulta calendário

GESTÃO DA FORMAÇÃO

No dia da ação:

• Inscrição dos participantes

• Realização e correção de quiz’ interativos 

temáticos

• Auditorias e assessorias de via pública

• Controle de presenças e assiduidade

• Registo da satisfação da formação

• Relatório de formadores e coordenador 

pedagógico

MECANISMOS DE REPORT

Após finalização da ação, o cliente pode consultar:

• Folha de presenças

• Resumo dos quiz’s, classificação individual e 

resultados do grupo

• Relatórios de auditorias / assessorias de 

circulação em via pública

• Resumo de erros de auditoras / assessorias de 

circulação em via pública

• Resumo de potencias de poupança (cursos 

eco)

• Relatório de satisfação da ação pelos 

participantes

• Fichas de sumários

PREPARAÇÃO DA AÇÃO

Até 5 dias antes da ação:

• Envio de email com dados da ação, dicas 

úteis e mapa de acesso ao centro formação
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Clientes:
Todos os clientes CR&M recebem, na adjudicação das ações, os seus dados de
acesso à plataforma, onde podem consultar o seguinte:

Calendário de formação Folhas de presença Certificados formação Classificação dos quiz’s

Relatório de auditorias Relatório de satisfação Relatórios finais Ficha dos formandos

Resumo das ações Resumo das avaliações Resumo dos relatórios (,,,)
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Formandos: 
Todos os formandos CR&M recebem no seu email, quando respondem aos quiz’s 
interativos e / ou no final da formação, um link para se registarem na plataforma, 
podendo aceder a: 

Seu calendário Seus certificados Seus relatórios Quiz’s interativos

Documentação técnica Acesso a formações e-trainning (…)

Quiz’s interativos E-trainning

Relatórios individuais
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Clientes Formandos

Como pode aceder à 
plataforma

Com a abertura da ficha de 
cliente o responsável de 
recursos humanos e da 
formação, terão um acesso 
cada. Será possível conceder 
outros acessos.

Ao colocar o seu email na ficha 
de inscrição receberá 
automaticamente um email 
com os dados para registo.

Tem acesso a todo o Dossier
Pedagógico

Sim. De todas as ações que a 
entidade realiza com a CR&M

Não. Apenas aos seus relatórios 
pessoais.

Tem acesso aos manuais de 
formação

Sim. Pode aceder a todos os 
manuais de formação das ações 
adquiridas.

Sim. Pode aceder a todos os 
manuais de formação das 
ações que frequentou.

Pode aceder aos resultados dos 
quiz’s interativos

Sim. Consegue visualizar todos 
os quiz’s realizados, por
formando e resumo do grupo.

Sim. Porém apenas aos seus
quiz’s, podendo comparar com 
a média do grupo.

Pode aceder às ações em 
formato e-training

Sim. Pode aceder a todos os 
dados referentes a esta 
metodologia, tal como, 
progresso dos formandos, 
testes realizados, estatísticas.

Sim. Desde que esteja inscrito
em ações que disponha dessa 
metodologia e apenas ao seu 
percurso formativo.

Tem acesso a conteúdos de 
informação específica

Sim. Poderá consultar 
conteúdos específicos 
relacionados com a condução e 
segurança automóvel.

Sim. Poderá consultar 
conteúdos específicos 
relacionados com a condução e 
segurança automóvel.

Que informação pode editar Os dados da empresa e dados 
de acesso

Os seus dados pessoais e dados 
de acesso

Registo prévio e seleção de datas 
de formação

Envio de  link encriptado para os 
colaboradores que irão participar 
no processo formativo

Registo, através do link 
encriptado, na plataforma 
GesForma e seleção da data e local 
pretendido.

Resposta a quiz’s antes do dia da 
formação prática

Através da GesForma os 
formandos podem responder ao 
quiz da formação que vão 
participar.
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