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O Torrance Center® 

 

O que é o Torrance Center® Portugal? 

Torrance Center® (Portugal) é um projeto que iniciou a sua implementação em 2001, tendo como objetivo 

a promoção e o desenvolvimento da criatividade, da inteligência emocional e de outros domínios a estes 

associados. 

 

 

Qual a Missão e Visão do Torrance Center®? 

A Missão do Torrance Center® é contribuir para que todas as pessoas tenham acesso a ferramentas de 

pensamento criativo, crítico e empreendedor, aumentando a capacidade de resolverem os problemas que 

enfrentam, de modo a criarem conscientemente um impacto positivo e sustentável nas suas vidas e nas 

comunidades em que participam. 

Baseados nesta Missão, tem como Visão: Ser global e de referência nacional, nas áreas da Criatividade e 

Gestão Emocional, líder no desenvolvimento de competências de resolução criativa de problemas. 

 

 

Quais os valores do Torrance Center®? 

- PESSOAS respeitadas, envolvidas e realizadas 

- INTEGRIDADE com todos os colaboradores, parceiros e clientes 

- SUSTENTABILIDADE económica, social e pedagógica 

- IGUALDADE de oportunidades pelo aumento do acesso a metodologias de Resolução Criativa de 

Problemas 

- EXCELÊNCIA em toda a organização e ação 
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Quais as principais ações e iniciativas do Torrance Center®? 

O Torrance Center® atua em duas áreas principais: (1) Programas Educativos e (2) Avaliação do Potencial 

Criativo. 

Assim, na área dos Programas Educativos, o Torrance Center® promove o CriAtividade®: Problem Solvers 

em Ação, um programa que, de forma estruturada, ensina a resolver problemas, promovendo um conjunto 

de competências: criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação. O Programa, aplicável 

entre o Jardim de Infância e o Ensino Superior, assenta em dois programas internacionais: Destination 

Imagination e Future Problem Solving Program International. 

 

Na área da Avaliação do Potencial Criativo, sobre o qual nos debruçamos neste documento, o Torrance 

Center® é o detentor dos direitos de copyright e comercialização do Torrance Test of Creative Thinking®. 

Neste âmbito, promove Cursos de Técnicos de Identificação do Potencial Criativo (Curso de Avaliadores 

e Curso Avançado de Avaliadores) e sessões de avaliação / identificação do potencial criativo. 
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O TTCT® - Torrance Test of Creative Thinking 

 

O que é o TTCT®? 

O TTCT® - Torrance Test of Creative Thinking é o instrumento de identificação de competências criativas 

com maior destaque mundial. 

Foi criado por E. Paul Torrance, tendo sido a primeira versão publicada em 1966. 

Esta bateria permite avaliar estruturas complexas de pensamento, através de atividades simples. 

 

O que é avaliado no TTCT®? 

O TTCT® identifica as competências criativas com maior destaque, em seis categorias: 

Fluência 
 

Número de ideias interpretáveis e que foram expressas a partir da utilização 
significativa dos estímulos 

Originalidade Produção de ideias que se afastam do óbvio, do trivial ou do que está 
previamente estabelecido 

Abstração (nos 
Títulos) 

Identificação do pensamento abstrato evidenciado nos títulos de forma a 
expressar a essência da figura 

Elaboração Intensidade de detalhes colocados na expressão das ideias 

Resistência ao 
Fechamento 

Análise da abertura mental para processar informação 

Forças Criativas Conjunto de 13 indicadores que caracterizam a pessoa criativa (Expressão 
de Emoção, Contando uma História, Movimento, Expressividade nos títulos, 
Combinação de figuras incompletas, Combinação de linhas ou círculos, 
Perspetiva invulgar, Visualização interna, Extensão de limites, Humor, 
Riqueza de imaginário, Elaboração do imaginário, Fantasia 
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A quem pode ser aplicado o TTCT®? 

O TTCT® é um instrumento validado para a população portuguesa. 

Existem dados normativos disponíveis entre os cinco anos e a idade adulta. 

 

Para que serve a avaliação com base no TTCT®? 

O perfil criativo fornecido através do resultado do TTCT®-Figurativo assume-se como uma oportunidade 

de desenvolvimento pessoal e profissional, visto ser possível desenvolver tais competências, por exemplo, 

com qualificação específica que responda às necessidades e forças individuais identificadas na avaliação 

com este instrumento. 

 

O Curso de Certificação de Técnico de Avaliação do Potencial Criativo 

 

O que é o Curso de Avaliadores do Potencial Criativo? 

O Curso de Técnico de Avaliação do Potencial Criativo, em modelo teórico-prático que inclui 

acompanhamento e supervisão, visa a obtenção do Certificado de Técnico de Identificação do Potencial 

Criativo, com recurso ao Torrance Test of Creative Thinking®. 

É uma capacitação indispensável para a aplicação e cotação do TTCT®. 

 

A que terei acesso ao realizar este Curso? 

- Documento Certificado de Técnico de Identificação do Potencial Criativo e do Curso (50 horas) 

- Acesso ao TTCT-Figurativo (originais replicáveis) 

- Acesso às Normas Nacionais de cotação 

- Referência na Lista de Avaliadores TTCT® Certificados (página web Torrance Center® Portugal), que 

pode ser consultado em https://www.tcportugal.org/comunidade/formadores-avaliadores-ttct 

- Pertença à Rede Torrance Center® (propostas, partilha de boas práticas, sessões de consultoria, 

investigação científica) 

- Acesso a materiais de divulgação para a prática profissional 

 

 

https://www.tcportugal.org/comunidade/formadores-avaliadores-ttct
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Qual o público-alvo deste Curso? 

Indivíduos das seguintes áreas: Ciências Sociais e Humanas, Recursos Humanos e Educação. 

 

Quais os objetivos deste Curso? 

No final deste Curso, o Técnico de Identificação do Potencial Criativo saberá: 

- Colocar em prática as competências de identificação do potencial criativo com recurso ao TTCT® 

- Administrar e cotar o TTCT® 

- Produzir relatórios interpretativos, com vista a indicar modos de desenvolvimento do potencial criativo 

 

Quais as ofertas de Cursos? 

O Torrance Center® disponibiliza duas ofertas: 

- Curso de Avaliadores (certificação válida por dois anos) 

- Curso Avançado de Avaliadores (reafirmação de competências e revalidação da certificação) 
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Curso de Avaliadores - Técnicos de Identificação do Potencial Criativo 

 

Qual a duração deste Curso? 

O Curso tem a duração total de 50 horas, realizadas em formato e-learning. 

 

 

Como posso saber mais informações? 

No nosso site, www.tcportugal.org, no menu “O que fazemos” > Potencial Criativo.  

Link: https://www.tcportugal.org/o-que-fazemos/curso-de-avaliadores  

Podes também utilizar o contacto email disponível no fundo desta página. 

 

Qual o local em que se realiza o Curso? 

O Curso é realizado em regime de e-learning. Assim, todas as atividades podem ser realizadas a partir do 

conforto da tua casa. 

 

Como me posso inscrever e quais os procedimentos seguintes? 

A inscrição pode ser realizada no link: 

https://www.tcportugal.org/o-que-fazemos/curso-de-avaliadores, no botão “INSCREVE-TE JÁ!”. 

Após o preenchimento do formulário, serás contactado pela nossa equipa para os procedimentos 

seguintes. 

 

 

  

http://www.tcportugal.org/
https://www.tcportugal.org/o-que-fazemos/curso-de-avaliadores
https://www.tcportugal.org/o-que-fazemos/curso-de-avaliadores
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Outras questões 

 

Posso ter acesso / adquirir os materiais do teste sem fazer o Curso? 

Não. Será necessário realizar o Curso, obtendo o certificado de Técnico de Identificação do Potencial 

Criativo, para aceder aos materiais (questões, folhas de resposta e dados normativos). 

 

É possível utilizar o TTCT® sem este Curso? 

Não. A aplicação, cotação e avaliação do potencial criativo através da utilização do TTCT® só é possível 

para Avaliadores do Potencial Criativo certificados. 

 

E depois do Curso de Avaliadores? 

A atribuição de certificação de Técnico de Identificação do Potencial Criativo é válida por dois anos, 

durantes os quais é possível utilizar os materiais disponíveis, administrar e cotar o TTCT® e realizar 

relatórios individuais. Depois desse período de dois anos, é necessário realizar o Curso Avançada de 

Avaliadores.  

Mais informação em https://www.tcportugal.org/o-que-fazemos/curso-avancado-de-avaliadores. 
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