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Nota Introdutória 
O Plano de Atividades e Orçamento para 2016 do Inovinter – Centro de Formação e Inovação 
Tecnológica constitui um instrumento de planeamento e gestão operacional que incorpora as principais 
orientações das entidades tutelares em matéria orçamental e de políticas nacionais de educação e 
formação. 

O documento encontra-se estruturado em capítulos e anexos. O primeiro capítulo é introdutório e 
reflete sobre o contexto – externo e interno -, bem como os objetivos operacionais para 2016. 

Nos capítulos dois e três é efetuada uma breve caracterização institucional e socioeconómica a nível 
nacional e das regiões em que o Inovinter desenvolve a sua atividade. 

No capítulo quatro é apresentada a análise à estrutura dos Recursos Humanos do Centro e, no capítulo 
cinco, evidenciada a capacidade do Inovinter no que diz respeito à estrutura física – instalações e 
equipamentos – e dos recursos pedagógicos que permitem o funcionamento adequado das equipas de 
planeamento, organização e gestão da formação. 

No capítulo seis é apresentada uma reflexão acerca dos constrangimentos e potencialidades que se 
perspetivam influenciar o desenvolvimento da atividade. 

No capítulo sete são apresentados os vários indicadores da formação realizada no último triénio. Em 
relação ao capítulo oito são apresentadas as várias atividades previstas para o próximo ano, com relevo 
para o plano de oferta formativa, em relação ao qual, são referidos os principais indicadores e 
caracterizadas as várias modalidades de formação previstas. 

Por último, no capítulo nove, é apresentado o orçamento para o próximo ano, as suas linhas gerais e 
uma análise à evolução orçamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Atividades e Orçamento 2016 
 

 

 9 
DI01.2 

1. Introdução 
Este documento apresenta o Plano de Atividades e Orçamento do Inovinter – Centro de Formação e 
Inovação Tecnológica para o ano de 2016. 
O presente Plano e Orçamento dá continuidade e consolida a estratégia e atividades desenvolvidas no 
último quadriénio e, assegura a conclusão de projetos já iniciados em anos transatos. 
É um documento que abre, simultaneamente, perspetivas a alinhar com o novo quadro comunitário. 
Este período que agora se inicia, mas do qual se conhecem apenas as linhas estratégicas de orientação 
mais genéricas, traduzirá necessariamente, assim, esperamos, novas oportunidades e desafios para os 
quais importa definir uma abordagem mais focada e uma visão de médio e longo prazo, mas cuja 
concretização em atividades só será possível numa fase posterior. 
O Plano de Atividades e Orçamento para 2016 consubstancia as seguintes linhas estratégias de ação: 

• Promover, divulgar e desenvolver o Plano de Formação; 
• Reforçar a relevância da formação; 
• Dinamizar, consolidar e reforçar as parcerias; 
• Melhorar a qualidade da eficácia da educação e formação realizada, através do reforço da 

cultura de gestão na garantia de qualidade – que se integre na preocupação de melhoria 
constante e que permitia, a médio e a longo prazo, a integração social, a empregabilidade 
dos/as formandos/as e a diminuição da pobreza; 

• Aprofundar uma cultura de qualidade, consolidando o Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ. 
• Apostar na formação e motivação dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as e das interações 

socias, para proporcionar um bom funcionamento das estruturas e a consequente excelência 
dos serviços prestados; 

• Continuar a política de contenção, rigor e transparência orçamental. 

Qualquer que seja o contexto a que nos referimos, é um lugar comum, referir que uma das condições do 
desenvolvimento reside na qualidade dos Recursos Humanos. É verdadeiro relativamente a empresas, 
organizações ou Estados e, de acordo com esta abordagem, a educação e formação surgem como um 
instrumento de aumento da competitividade, ou seja, um instrumento para atingir os objetivos 
estratégicos da empresa/organização. A formação desempenha, igualmente, um papel de motor no 
processo de mudança organizacional, na gestão dos Recursos Humanos e na formação de 
trabalhadores/as qualificados/as. 
Num mundo de crescente mobilidade e globalizado, surgem novos contextos de intervenção educativa e 
formativa, como por exemplo, a situação dos imigrantes a necessitarem de desenvolverem 
aprendizagens em língua portuguesa e nas próprias línguas ou, para as situações de inserção social nas 
comunidades como por exemplo, a etnia cigana ou populações desfavorecidas e, por outro lado, os 
ambientes informais e/ou formais. 
Em parceria e articulação com outras entidades, o Inovinter continuará a privilegiar na sua intervenção, 
a execução de ações de educação e formação destinadas a grupos desfavorecidos com o objetivo de 
aumentar a escolarização e, por sua vez, aumentar as perspetivas de emprego.  
Um estudo recente do Cedofop intitulado “the benefits of vocational education and training”, refere que 
existem dados que comprovam os efeitos positivos da educação e formação na integração dos grupos 
mais desfavorecidos que, devido ao seu baixo nível de escolarização e às fracas perspetivas de emprego, 
se encontram excluídos ou em risco de exclusão do mercado de trabalho. 
O plano de oferta formativa para 2016 assume como principal objetivo contribuir para aumentar o nível 
de qualificação da população portuguesa. Neste sentido, pretende-se dar continuidade à adaptação da 
oferta formativa à procura e às expetativas dos/as formandos/as, focalizada na inovação pedagógica 
para assegurar alterações qualitativas à cultura institucional. 
Com vista à diversificação da oferta formativa e dos públicos, integram-se ações de formação de dupla 
certificação, inicial, contínua e de reciclagem, integrando tipologias/modalidades variadas e áreas de 
formação de diversos setores de atividade. 
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Pretende-se ainda adequar a oferta formativa às necessidades das entidades parceiras, do mercado de 
trabalho, garantindo aos/as formandos/as uma maior empregabilidade, baseada numa relação estreita 
entre o Inovinter e os agentes regionais e locais de desenvolvimento económico e social. 
A questão da qualidade e da garantia da qualidade passou em 2014, tal como o definido pelo Conselho 
de Administração, através da Política da Qualidade, a assumir prioridade na agenda, tendo sido tomadas 
decisões estratégicas nesta área. A constituição da Comissão da Qualidade - estrutura formal para 
reflexão e decisão nas várias vertentes da qualidade no Centro - e os Grupos de Melhoria, - estruturas 
informais com o objetivo de contribuir com sugestões, tendo em vista a melhoria contínua dos serviços 
e a satisfação das partes interessadas no Inovinter.  
Os workshops “Sistema de Gestão da Qualidade em Ação”, realizados em 2015 constituem um marco 
importante ao nível da sensibilização e do envolvimento dos/as colaboradores/as para a necessidade da 
apropriação e consolidação de uma cultura de qualidade, trabalho que será continuado em 2016.  
Por outro lado, o Sistema de Gestão da Qualidade carece, ainda, de algum trabalho ao nível da sua 
performance, que justifica um trabalho permanente de Helpdesk. 
No sentido de aprofundar e ampliar a cultura de qualidade no Inovinter em 2016, realizar-se-á uma 
reflexão para criar um modelo para a avaliação da qualidade pedagógica.  
Será dado relevo à intervenção para colocar as tecnologias da informação e comunicação ao serviço da 
educação e formação, dinamizando e potenciando as interações, para a construção de práticas 
pedagógicas, sensibilizando os/as formadores/as para a sua utilização, a construção de saberes didáticos 
e, para se considerar a importância do/a formando/a, enquanto agente da prática pedagógica. 
Considerando o âmbito e a missão do CQEP – Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional, 
promovido pelo Inovinter, em 2016 apresentaremos nova candidatura para a renovação da autorização 
de funcionamento. Este processo implicará previamente, a realização de uma reflexão critica sobre as 
nossas práticas e os resultados obtidos no primeiro triénio, bem como as perspetivas futuras de 
desenvolvimento, enquanto estrutura do Sistema Nacional de Qualificações. 
A situação de restrição orçamental, risco e imprevisibilidade que tem caracterizado os últimos anos, tem 
colocado à prova a capacidade de adaptação, flexibilidade e resiliência do Inovinter. 
O Centro tem respondido com um modelo de gestão rigoroso e a definição criteriosa de objetivos, 
procurando manter e, mesmo, aumentar a atividade. 
Esta estratégia assenta na colaboração dos órgãos sociais e dos/as colaboradores/as e os resultados 
operacionais positivos dos últimos anos têm demonstrado o sucesso desta estratégia. 
O Plano de atividades e Orçamento surge como um instrumento de gestão fundamental, para todos os 
serviços, bem como o controlo de gestão de efetiva a ele associado, tornando-se uma peça basilar para 
uma gestão que se pretende baseada na qualidade, eficiência, eficácia e economia de mecanismos. 
Da mesma forma, articulado com o sistema de gestão da qualidade, constitui uma ferramenta chave 
para a monitorização e o cumprimento dos objetivos traçados para 2016.  
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2. Caracterização 
O Inovinter - Centro de Formação e de Inovação Tecnológica, foi criado ao abrigo do Decreto-Lei nº 
165/85, de 16 de Maio, pela Portaria nº 407/98, formado entre o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP,IP) e a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN). É um organismo 
dotado de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e 
financeira e património próprio.  

O Centro tem como atribuições a promoção da atividade de formação profissional para valorização dos 
recursos humanos numa perspetiva transversal a todas atividades económicas, através da realização de 
ações de formação profissional, seminários e estágios, nas suas várias modalidades, consoante os 
diagnósticos de necessidades previamente elaborados. 

O Inovinter tem sede em Lisboa e encontra-se estruturado de acordo em duas unidades orgânicas e, 
ainda, por áreas de apoio.  

Os serviços regionais são constituídos por três delegações - Centro, Norte e Sul, que integram, por sua 
vez, os polos. Esta estrutura garante uma cobertura integral do território de Portugal Continental 
através das suas estruturas físicas, a saber: 

• Delegação Norte: 

 Delegação do Porto - Rua António Granjo nº 167, 4349-019 Porto 

 Polo de Braga - Rua Quinta de Cabanas nº 3, 4700-004 Braga 

 Polo de Viana do Castelo - Av. Afonso III, 24 - 4900-477 Viana do Castelo 

• Delegação do Centro: 

 Delegação de Coimbra - Urb. Panorama Lote 2 - Loja 4 Monte Formoso, 3000-446 Coimbra 

 Polo da Covilhã - Rua Azedo Gneco 24, 6200-054 Covilhã 

 Polo de Castelo Branco - Av. General Humberto Delgado 77 - 2º Esq., 6000-081 Castelo 
Branco 

 Polo de Gouveia - Av. Bombeiros Voluntários 3 C.C. S. João - 2º Piso, 6290-520 Gouveia 

 Polo da Guarda - Rua Dr. Francisco dos Prazeres 1 R/C Apartado 120, 6300-690 Guarda 

• Delegação do Sul: 

 Delegação de Vendas Novas - Edifício Copenhaga G - Lote 2, 7080-341 Vendas Novas 

 Polo de Beja – Rua Jornal o Bejense nº 8, 7800-302 Beja  

 Polo de Moura - Rua Miguel Bombarda, 29, 7860-177 Moura  

 Polo de Vila Viçosa - Zona Industrial Lote 1, 7160-999 Vila Viçosa 

 Polo de Vila Real de Santo António - Rua de Angola 39 C/V, 8900-271 V.R.S.A. 
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 Distribuição Geográfica 2.1.

 
Mapa 1 - Distribuição Geográfica do Inovinter 

 Estrutura Organizacional 2.2.
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Organigrama 1 – Estrutura Organizacional do Inovinter 
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 Estrutura Orgânica 2.3.
A estrutura orgânica do Inovinter, integra os seguintes órgão sociais: 

• O Conselho de Administração (CA); 
• O Diretor; 
• O Conselho Técnico-Pedagógico (CTP); 
• A Comissão de Fiscalização (CF). 

Perspetiva-e para o próximo ano o seu regular funcionamento, com vista à prossecução da missão e 
objetivos e, por forma, a garantir uma gestão  eficiente e rigorosa do Centro  e, ainda, cumprir  com as 
respetivas funções legais e estatutárias. 

 Mapa de procedimentos 2.4.
O mapeamento dos processos ilustra a sequência e a interação entre os processos necessário ao 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). O âmbito deste sistema é promoção e realização de projetos de 
formação, de intervenção social e prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento 
organizacional.

 
Organigrama 2 - Mapeamento de Procedimentos 

 Política da Qualidade 2.5.
O Conselho de Administração do INOVINTER assegura o compromisso contínuo de atuação do Centro, 
para com as necessidades do Cliente, de acordo com os requisitos subjacentes à norma NP EN ISO 9001, 
estatutários e regulamentares, traduzido nas seguintes orientações: 

Cliente: 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências promotoras da cidadania ativa, da 
interculturalidade, da igualdade de género, da igualdade de oportunidades e da inclusão social; 

 Diversificar a oferta formativa e implementar práticas pedagógicas inovadoras; 

 Assegurar uma elevada qualidade na prestação de serviços aos/às formandos/as e 
organizações, para responder às suas necessidades e expetativas.  
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Recursos: 

 Estabelecer parcerias nacionais, regionais e locais de colaboração – eficazes e sólidas – que 
promovam o desenvolvimento socioeconómico local e a qualificação dos recursos humanos;  

 Efetuar uma seleção rigorosa e criteriosa de fornecedores, apostando em relações comercias e 
de parceria que assegurem serviços e produtos de qualidade; 

 Sensibilizar e formar os/as colaboradores/as do INOVINTER para o cumprimento das suas 
atribuições individuais e coletivas, contribuindo para maior satisfação do utente/formando(a). 

Ambiente: 

 Promover um ambiente de trabalho seguro, saudável, de valorização e desenvolvimento 
profissional para os/as colaboradores/as; 

 Promover uma cultura organizacional que respeite o ambiente, consubstanciada em práticas 
permanentes de atualização tecnológica, do desenvolvimento de métodos que minimizem 
impactos ambientais, da redução e prevenção da poluição e de estilos de vida saudáveis. 

Melhoria: 

 Assegurar os serviços através de uma gestão por processos, garantindo o cumprimento de 
critérios de eficiência e eficácia, consolidando uma imagem de competência; 

 Planear objetivos e indicadores que permitam medir e avaliar os resultados obtidos orientando 
para a melhoria contínua. 

  Para quem atuamos e com quem nos relacionamos 2.6.
No desenvolvimento da sua atividade, o Inovinter relaciona-se com diversos stakeholders que 
contribuem para a prestação de serviços ou, são destinatários desses serviços, é essencialmente para 
eles e com eles, que se encontram orientadas as nossas opções estratégicas. 

• IEFP,IP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P; 
• C.G.T.P-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional; 
• Cidadãos/Cidadãs em geral (Jovens e Adultos – empregados/as e desempregados/as); 
• Empresas; 
• Sindicatos; 
• Autarquias Locais; 
• Serviços de Emprego; 
• Instituições Públicas e Privadas; 
• Organizações da Economia Social     

Neste sentido, temos estabelecido ao longo dos anos milhares de protocolos de parceria e, continuará 
em 2016, a ser uma prioridade o desenvolvimento de novas parcerias, bem como a dinamização e 
aprofundamento das existentes. 
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3. Contexto Geográfico – Caracterização Socioeconómica 
  Conjuntura Internacional1 3.1.

Nos dados mais recentes para a economia internacional, divulgados a 18 
de Março a OCDE, apresentou as projeções mais otimistas até ao 
momento para o crescimento da economia mundial: 

• 4,0 % em 2015; e 
• 4,3 % em 2016; 

refletindo desta forma os efeitos positivos da política monetária e a 
queda dos preços do petróleo. Continuando assim em pequenos passos 
(desde 2013) o ciclo de “crescimento” económico após a crise mundial 
(iniciada em 2001, revelada em 2007 e culminando em 2008, fruto do 
aumento das dívidas soberanas, a fragilidade do sistema financeiro dado 
à exposição a hipotecas de alto risco e a desaceleração da economia 
global). 

Na União Europeia (UE) e da área do euro (AE) no 1º trimestre de 2015, 
o PIB aumentou para 1,4% e 1,0% em termos homólogos reais, 
respetivamente (1,3% e 0,9%, no 4.º trimestre de 2014); tendo-se 
registado uma melhoria das economias da França, Itália, Países Baixos 
e Espanha. De acordo com o indicador previsional do Banco de Itália de 
Abril de 2015, o PIB em cadeia da AE acelerou pelo 5.º mês consecutivo 
(+0,4%, no 1.º trimestre de 2015) indiciando um fortalecimento da atividade económica no 1.º 
semestre, influenciado por preços mais baixos do petróleo, depreciação do euro face ao dólar e 
melhoria das condições de financiamento dos agentes económicos, associada, em parte, à 
implementação de medidas de política monetária não convencionais do BCE “quantitative easing” - 
injeção direta de dinheiro na economia, comprando ativos (dívida titularizada privada e títulos de dívida 
pública), como fez a Reserva Federal norte-americana e o Banco de Inglaterra. Porém a aquisição de 
títulos de dívida coloca uma dúvida/polémica em agenda, é o BCE que está a financiar Governos e 
assumir um risco (que não devia ser seu), em particular de países com ratings baixos. 

 Conjuntura Nacional 3.2.
A estrutura da economia portuguesa, nas últimas décadas, é caracterizada por um elevado peso do 
sector dos serviços, à semelhança, dos seus parceiros europeus, que contribui com 76,7% do VAB e 
empregou 67,5% da população em 2014 em detrimento dos Sectores Primário e Secundário, A 
agricultura, silvicultura e pescas representaram apenas 2,3% do VAB e 8,6% do emprego, enquanto a 
indústria, a construção, a energia e a água corresponderam a 21,0% do VAB e 23,9% do emprego. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Divisão Territorial - NUTS II 
(Sub-regiões em que se divide as Regiões, estas não têm qualquer significado administrativo, o objetivo 
é o de servirem para agrupar municípios contíguos, com problemas e desafios semelhantes, e obter 
assim dados de conjunto destinados principalmente ao planeamento económico). 
 

Mapa 2 - Portugal Continental 
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Na última década, para além de uma maior incidência e diversificação dos serviços na atividade 
económica, tem-se vindo a registar uma alteração no padrão de especialização da indústria 
transformadora em Portugal, de modo a sair da dependência das indústrias tradicionais, para uma 
situação em que novos sectores, de maior incorporação tecnológica, ganhem peso e uma dinâmica de 
crescimento, designadamente nos setores automóvel e componentes, eletrónica, energia, sector 
farmacêutico e indústrias relacionadas com as novas tecnologias de informação e comunicação. Ainda 
nos serviços, salienta-se a importância da posição geográfica de Portugal, usufruindo do clima 
mediterrânico, moderado pela influência do Atlântico, bem como o significado da imensa costa 
portuguesa, que apoia uma relevante indústria turística. 

Portugal nos últimos anos, entre 2011 e 2014, foi fortemente afetado por uma crise mundial (e interna) 
que colocou o país numa situação socioeconómica de quase insustentabilidade (ao nível de crescimento 
e de financiamento) que o levou a um pedido de ajuda externa (Programa de Assistência Económica e 
Financeira). Em Maio de 2014, o Governo anunciou a conclusão e saída do Programa de Assistência 
Económica e Financeira - PAEF (acordado com a UE e o FMI em Maio 2011), sem ter de recorrer a 
assistência financeira externa adicional, recuperando o acesso ao financiamento nos mercados de dívida 
internacionais. 

Segundo o Banco de Portugal, os objetivos do PAEF foram globalmente cumpridos, como sejam, a 
capacidade líquida de financiamento em relação ao exterior, o ajustamento estrutural primário (da 
ordem dos 8% no período 2010-2014, de acordo com o FMI), a consolidação orçamental em curso, bem 
como a transferência de recursos do setor não transacionável para o transacionável, constituído alguns 
dos elementos favoráveis para o processo de crescimento sustentável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 - Estrutura da Economia Portuguesa por Setores 
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Quantificando foram obtidos os seguintes dados,  
 

Indicadores Económicos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB pm (preços correntes) Milhões EUR 176.167 169.668 171.211 174.384 179.300 184.900 
  t.v. volume -1,8 -3,3 -1,4 0,9 1,7 1,9 
  Milhões USD 245.224 217.990 227.385 231.669 204.402 208.937 
Per capita (PPS) EU 28 = 100 78 76 79 79 80 80 
Por pessoa empregada t.v. nominal 2,8 0,4 3,6 0,3 0,8 2,4 
Consumo Privado Milhões EUR 115.961 111.481 110.692 113.687 116.000 118.900 
  t.v. volume -3,6 -5,2 -1,4 2,1 2,4 1,7 
Consumo Publico Milhões EUR 34.983 31.100 32.447 32.003 32.400 32.700 
  t.v. volume -3,8 -4,3 -1,9 -0,7 -0,5 0,2 
Investimento (FBCF) Milhões EUR 32.452 27.693 25.923 26.210 27.400 28.900 
  % do PIB 18,4 16,3 15,1 15,0 15,3 15,6 
  t.v. volume -12,5 -15,0 -6,3 2,3 4,0 4,4 
FBCF excluindo construção % do PIB 7,6 7,1 7,5 8,1 n.d. n.d. 
  t.v. volume -15,5 -9,7 3,6 9,4 n.d. n.d. 
População Mil habitantes 10.553 10.508 10.449 10.387 10.338 10.285 
Emprego Mil indivíduos 4.740 4.547 4.429 4.500 4.591 4.624 
Desemprego Mil indivíduos 688 836 855 726 691 649 

Quadro 1 - Indicadores Económicos de 2011 a 2016 

Assim, após uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 2011 a 2013, verificou-se em 2014 um 
crescimento de 0,9 por cento. Para 2015, projeta-se para o PIB, um crescimento de 1,7 por cento. 

 Dados estatísticos2 3.3.
Com uma população total de 8 870,8 milhares de pessoas (com mais de 15 anos), Portugal 
apresenta/apresentou, de acordo com os resultados do 1º trimestre de 2015, os seguintes indicadores: 

• A população ativa, num total de 5 190,0 milhares de pessoas, diminuiu em relação ao trimestre 
homólogo em 25,0 mil pessoas (menos 0,5 %) e em relação ao trimestre anterior aumentou em 
cerca de 0,2 mil pessoas; 

• A população empregada (num total de 4 477,1 milhares de pessoas) aumentou 1,1% em 
relação ao trimestre homólogo de 2014 (mais 50,2 mil pessoas) e diminuiu 0,3% em relação ao 
trimestre anterior (menos 14,5 mil pessoas); 

• A Taxa de Emprego [(População Empregada / População Total)x100], com 15 e mais anos, fixou-
se nos  50,5 %, tendo aumentado 0,7 “pontos” em relação ao trimestre homólogo (49,8 %) e 
diminuído 0,1 “pontos” em relação ao trimestre anterior (50,6 %). 

Em Portugal a repartição da população empregada (no Iº Tri. de 2015, dentro dos setores económicos), 
foi a seguinte: 

• O Setor Terciário, com uma oferta de Emprego de cerca de 68,1 % da população empregada, (+ 
0,8 “pontos” que o período homólogo de 2014 - 67,3 %); 

• A indústria (Setor Secundário) oferece por volta de 24,3 % (+ 0,4 % que o período homólogo de 
2014, o qual registou um valor de 23,9 %); 

• E agricultura e pescas (Setor Primário) têm 7,6 % da população empregada (- 1,3 % que o 
período homólogo de 2014 - 8,9 %). 

Por ramo de atividade, destaca-se assim, o forte contributo dos Serviços com um elevado crescimento 
de emprego. 

                                                           
2 Estatísticas do Mercado de Trabalho - 1º trimestre de 2015 
Unidade: Milhares de indivíduos 
Fonte: INE 
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O número de desempregados foi estimado em 712,9 mil indivíduos. A população desempregada 
diminuiu 9,5% em relação ao trimestre homólogo de 2014 (menos 75,2 mil pessoas) e aumento cerca de 
2,1% em relação ao trimestre anterior (mais 14,6 mil pessoas).  

A Taxa de Desemprego [(População Desempregada / População Ativa)x100] situou-se em 13,7 % no 1º 
trimestre de 2015, diminuiu 1,4 “pontos” em relação ao trimestre homólogo (15,1 %) e aumentou em 
cerca de 0,2 “pontos” em relação ao trimestre anterior (13,5 %). 

Para os valores do desemprego anunciados (pelo INE), talvez ter-se-á que ter em conta no algoritmo de 
análise, alguns pressupostos considerados tais como: 

• A desconsideração da condição de desempregados por: 
• Quem frequenta formação profissional; 
• Os inativos; 
• Os estágios; 
• E os contratos de emprego de inserção. 

• O aumento da emigração (principalmente da população jovem e mais qualificada). 
 

População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, 
em Portugal, por sexo 
(Milhares de pessoas) Iº Tri. 2015 Iº Tri. IVº Tri. Variação Variação 

Condição perante o trabalho Sexo  2014 2014 Homóloga Trimestral 
População total HM 10 354,7 10 406,2 10 367,8 - 51,5 - 13,1 

 H 4 909,9 4 938,8 4 910,7 - 28,9 - 0,8 

 M 5 444,8 5 467,4 5 457,2 - 22,6 - 12,4 
População ativa HM 5 190,0 5 215,0 5 189,8 - 25,0 0,2 

 H 2 647,9 2 676,4 2 660,4 - 28,5 - 12,5 

 M 2 542,1 2 538,6 2 529,5 3,5 12,6 
População empregada HM 4 477,1 4 426,9 4 491,6 50,2 - 14,5 

 H 2 301,1 2 273,4 2 310,8 27,7 - 9,7 

 M 2 176,0 2 153,4 2 180,7 22,6 - 4,7 
População desempregada HM 712,9 788,1 698,3 - 75,2 14,6 

 H 346,8 402,9 349,5 - 56,1 - 2,7 

 M 366,1 385,2 348,7 - 19,1 17,4 

População inativa HM 5 164,7 5 191,2 5 178,0 - 26,5 - 13,3 

 HM  (< 15 anos) 1 483,9 1 515,5 1 492,9 - 31,6 - 9,0 

 HM  (>= 15 anos) 3 680,8 3 675,7 3 685,1 5,1 - 4,3 

 H 1 501,9 1 486,8 1 486,5 15,1 15,4 
 M 2 178,9 2 188,8 2 198,7 - 9,9 - 19,8 

Quadro 2 - População em Portugal, por sexo e condição perante o trabalho 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, 
em Portugal, por grupo etário 

(Milhares de pessoas) Iº Tri. 2015 Iº Tri. IVº Tri. Variação Variação 
Condição perante o trabalho   2014 2014 Homóloga Trimestral 

População total Total 10 354,7 10 406,2 10 367,8 -51,50 -13,10 

 Menos de 15 anos 1 483,9 1 515,6 1 492,9 -31,6 -8,9 
  Dos 15 aos 24 anos 1 103,3 1 104,9 1 098,1 -1,6 5,2 
  Dos 25 aos 34 anos 1 226,3 1 263,0 1 227,2 -36,7 -0,9 
  Dos 35 aos 44 anos 1 579,0 1 597,5 1 584,4 -18,5 -5,4 

 Dos 45 aos 64 anos 2 854,6 2 851,6 2 859,8 3 -5,2 
  Com 65 e mais anos 2 107,6 2 073,6 2 105,4 34 2,2 

População ativa Total 5 190,0 5 215,0 5 189,8 - 25,0  0,2 

  Dos 15 aos 24 anos  369,0  377,9  369,5 - 8,9 - 0,5 
  Dos 25 aos 34 anos 1 100,5 1 129,6 1 100,8 - 29,1 - 0,3 
  Dos 35 aos 44 anos 1 446,4 1 459,8 1 450,9 - 13,3 - 4,4 

 Dos 45 aos 64 anos 2 037,6 2 011,1 2 034,2  26,5  3,4 
  Com 65 e mais anos  236,5  236,6  234,5 - 0,1  2,0 

População empregada Total 4 477,1 4 426,9 4 491,6  50,2 - 14,5 

  Dos 15 aos 24 anos  242,0  236,3  243,9  5,7 - 1,9 
  Dos 25 aos 34 anos  940,9  933,5  940,7  7,4  0,2 
  Dos 35 aos 44 anos 1 278,4 1 271,2 1 287,7  7,2 - 9,3 

 Dos 45 aos 64 anos 1 785,0 1 754,2 1 789,4  30,8 - 4,4 
  Com 65 e mais anos  230,9  231,7  229,9 - 0,8  1,0 

População desempregada Total 712,9  788,1  698,3 - 75,2  14,6 

  Dos 15 aos 24 anos  127,0  141,6  125,6 - 14,6  1,4 
  Dos 25 aos 34 anos  159,6  196,1  160,1 - 36,5 - 0,5 
  Dos 35 aos 44 anos  168,1  188,7  163,2 - 20,6  4,9 

 Com 45 e mais anos  258,2  261,8  249,3 - 3,6  8,9 
População inativa Total 5 164,7 5 191,2 5 178,0 - 26,5 - 13,3 
 Total - 15 e mais anos 3 680,8 3 675,7 3 685,1  5,1 - 4,3 
  Dos 15 aos 24 anos  734,3  727,0  728,6  7,3  5,7 
  Dos 25 aos 34 anos  125,8  133,4  126,4 - 7,6 - 0,6 
  Dos 35 aos 44 anos  132,5  137,7  133,5 - 5,2 - 1,0 

 Dos 45 aos 64 anos  817,0  840,5  825,7 - 23,5 - 8,7 
  Com 65 e mais anos 1 871,1 1 837,0 1 870,9  34,1  0,2 

Quadro 3 - População em Portugal, por grupo etário e condição perante o trabalho 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 
 

População Ativa, em Portugal, por nível de escolaridade completo 
 (Milhares de pessoas) 

Iº Tri. 
2015 

Iº Tri. de 
2014 GAP 

Nível de escolaridade completo      

População ativa   5.190,0 5.215,0 -25,00 
Nenhum    103,1 120,9 -17,80 
Básico - 1º ciclo    755,9 835,5 -79,60 
Básico - 2º ciclo    681,9 706,9 -25,00 
Básico - 3º ciclo   1 116,3 1.138,6 -22,30 
Secundário e pós-secundário   1 290,1 1.267,8 22,30 
Superior   1 242,7 1.145,3 97,40 

Quadro 4 - População ativa por nível de escolaridade em Portugal 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População Inativa, em Portugal, por categoria de inatividade 
(Milhares de pessoas) 

Iº Tri. 
2015 

Iº Tri. de 
2014 GAP 

Categoria de inatividade    
  

População inativa   5.164,7 5.191,2 -26,50 
Estudante (15 e mais anos)   834,8 810,9 23,90 
Doméstico   418,6 440,0 -21,40 
Reformado   1.692,2 1.677,5 14,70 
Outro (inclui a população com menos de 15 anos)   2.219,1 2.262,8 -43,70 

Quadro 5 - População Inativa por categoria de Inatividade em Portugal 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 
População Empregada, em Portugal, por atividade principal (CAE-Rev. 3) 

(Milhares de pessoas)  
Iº Tri. 2015 Iº Tri. de IVº Tri. de GAP 

Atividade principal Sexo   2014 2014 Homóloga 

População Empregada  HM 4 477,1 4 426,9 4 491,6 50,20 
 H 2 301,1 2 273,4 2 310,8 27,70 
 M 2 176,0 2 153,4 2 180,7 22,60 

      
A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca HM 338,4 392,1 348,5 -53,70 
 H 223,3 250,7 233,7 -27,40 
 M 115,1 141,4 114,8 -26,30 
      
B a F: Indústria, construção, energia e água, das quais: HM 1 090,1 1 055,7 1 074,9 34,40 

 H 752,6 733,1 744,1 19,40 
 M 337,5 322,6 330,7 14,90 
     0,00 
C: Indústrias transformadoras: HM 758,1 723,7 734,8 34,40 
F: Construção HM 270,6 278,7 276,4 -8,10 

      
G a U: Serviços HM 3 048,6 2 979,1 3 068,2 69,50 
 H 1 325,2 1 289,7 1 333,0 35,50 
 M 1 723,4 1 689,4 1 735,2 34,00 
      

G e I: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração HM 938,2 914,2 943,6 24,00 

H e J: Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação HM 279,7 283,7 284 
-4,10 

K e L: Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias HM 133,4 119,0 137,9 14,40 
O a Q: Administração pública e defesa; segurança social; educação; saúde e 
atividades de apoio social HM 1 080,0 1 047,1 1073,8 32,90 

M, N e R a U: Outras atividades de serviços HM 617,3 615,0 628,8 2,30 
Quadro 6 - População empregada, por atividade principal em Portugal 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População Empregada, em Portugal, por situação na profissão principal 
(Milhares de pessoas) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Profissão principal     

População empregada   4 477,1 4.426,9 50,20 
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos   303,8 321,1 -17,30 
Especialistas das atividades intelectuais e científicas   797,1 726,1 71,00 
Técnicos e profissionais de nível intermédio   515,7 479,7 36,00 
Pessoal administrativo    343,3 334,8 8,50 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores   732,0 728,9 3,10 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta   318,9 377,6 -58,70 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices   546,9 550,9 -4,00 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem   401,0 378,0 23,00 
Trabalhadores não qualificados   488,1 508,0 -19,90 
Forças Armadas   30,3 21,8 8,50 

Quadro 7 - População empregada, por profissão principal em Portugal 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População Empregada, em Portugal, por nível de escolaridade completo 
 (Milhares de pessoas) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Nível de escolaridade completo     

População empregada 4.477,1 4426,9 50,20 
Nenhum 87,2 102,2 -17,30 
Básico - 1º ciclo 655 720,3 71,00 
Básico - 2º ciclo 584,3 594,3 36,00 
Básico - 3º ciclo 936,7 935,0 8,50 
Secundário e pós-secundário 1 091,0 1.053,4 3,10 
Superior 1 122,9 1.021,6 -58,70 

Quadro 8 - População empregada, por nível de escolaridade, em Portugal 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População Empregada, em Portugal, por situação na profissão principal 
(Milhares de pessoas) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Situação na profissão principal      

População empregada   4 477,1 4.426,9 50,20 
Trabalhador por conta de outrem   3.641,1 3.512,9 128,20 

A tempo completo  3.328,0 3.232,4 95,60 
A tempo parcial  313,2 280,5 32,70 

Contrato sem termo   2 867,8 2.781,4 86,40 
Contrato com termo   645,5 609,3 36,20 
Outro tipo de contrato de trabalho   127,9 122,2 5,70 

Trabalhador por conta própria   813,1 891,4 -78,30 
Trabalhador familiar não remunerado   22,9 22,5 0,40 

Quadro 9 - População empregada, por situação na profissão principal, em Portugal 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População Desempregada, em Portugal, por tipo de desemprego e duração da procura de 
emprego 

(Milhares de pessoas) 
Iº Tri. 
2015 

Iº Tri. 
2014 

Iº Tri. 
2014 

Iº Tri. 
2014 GAP 

Tipo de desemprego e duração da procura de emprego        

População desempregada   712,9  788,1  -75,20 
À procura de primeiro emprego   77,4  86,4  -9,00 
À procura de novo emprego   635,5  701,7  -66,20 
Menos de 1 mês  18.4  22,1  -3,60 
1 a 6 meses  183.9  182,2  1,70 
7 a 11 meses   /  menos de 12 meses  50.7 253.0 82,9 287,2 -32,20 
12 a 24 meses /  com 12 meses ou mais …  147.5 459.9 193,8 459.9 -46,30 
25 e mais meses  312.4  307,1  5,30 

Quadro 10 - População desempregada, em Portugal, por tipo de desemprego e duração da procura de emprego 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 
 

População Desempregada, em Portugal, por nível de escolaridade completo 
 (Milhares de pessoas) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Nível de escolaridade completo     

        

População desempregada 712,9 788,1 -75,20 

Até ao Básico - 3º ciclo 394,1 450,1 -56,00 

Secundário e pós-secundário 199,1 214,4 -15,30 

Superior 119,7 123,6 -3,90 
Quadro 11 - População desempregada, por nível de escolaridade completo, em Portugal 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 
 

 Dados Estatísticos por Região 3.4.

3.4.1. Norte  
 

• Alto Trás-os-Montes 
• Ave 
• Cávado 
• Douro 
• Entre Douro e Vouga 
• Grande Porto 
• Minho-Lima 
• Tâmega 

 
 
 
 
Caracterização económica da Região Norte, 
A nível Geral: 
A Região do Norte, tal como Portugal no seu conjunto, encontra-se num contexto macroeconómico 
particularmente difícil, caracterizado pela redução generalizada da atividade económica, do emprego e 
do bem-estar social. Esta situação é explicada, essencialmente, por dois fatores: 

• Pelos efeitos recessivos do programa de ajustamento financeiro (2011 - 2014), cujos efeitos 
negativos na procura interna não são totalmente compensados pela evolução positiva da 
procura externa dos bens e serviços produzidos na Região do Norte e no país; 

Mapa 4 - Região Norte 

Mapa 3 - Sub-Regiões Norte 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
http://imageshack.us/
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• Pela sequência dos choques estruturais externos (a partir da segunda metade de década de 
1990), tais como o alargamento a Leste da União Europeia, a integração monetária e a adesão 
da China à OMC, marcaram uma Região, especializada na produção de bens transacionáveis e 
com forte orientação exportadora. 

O ajustamento a estes choques externos implicou vários movimentos simultâneos: 
• Ao nível micro: 

• Verificou‐se o desaparecimento de muitas das empresas que caracterizavam a 
economia regional. 

• Ao nível macro: 
• O aprofundamento das interações institucionais no contexto do sistema regional de 

inovação, gerou o aparecimento e a modernização de muitas outras empresas, que 
têm contribuído para a substituição de processos produtivos mais intensivos em mão-
de-obra por outros mais intensivos em capital e em tecnologia; 

• O aumento da despesa privada em investigação e desenvolvimento; e 
• A difusão dos processos de inovação ao nível intersectorial e intrassectorial. 

A Região é caraterizada pela sua vocação exportadora, é a região de Portugal que mais exporta para o 
estrangeiro, com o mercado extracomunitário a representar um peso de 20% no total das exportações. 
Os principais exportadores são os setores dos produtos industriais, com os setores tradicionais como o 
têxtil, o calçado, o vinho e o vestuário a apresentarem o maior peso. 
Também têm relevância para a Região os setores do Turismo, das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, da área da Biotecnologia e da Indústria de material Elétrico/Eletrónica. 
Por habitante, na Região Norte o PIB em 2013 era de 13.315 euros, representando 81,3% da média 
nacional e 64,0% do valor do conjunto dos 28 países da União Europeia. Desde 2010, tem-se assistido à 
convergência da Região relativamente à média nacional e, nos últimos anos, também à europeia.  

 
  PIB por habitante, 2013  
 euros PT=100 UE28=100 

Portugal 16.372 100,0 79,0 

Norte 13.315 81,3 64,0 

CENTRO 14.027 85,7 68,0 

Lisboa 22.717 138,8 110,0 

Alentejo 15.114 92,3 73,0 

Algarve 16.487 100,7 79,0 

Açores 14.927 91,2 72,0 

Madeira 15.526 94,8 75,0 

Tabela 1 - PIB por habitante, 2013 
Quanto aos setores de atividades: 
Serviços: 
Este Sector reveste-se da maior importância pelo efeito multiplicador/competitividade nos outros 
sectores, fruto da prestação de serviços de conhecimento intensivo, como consultoria em tecnologias da 
informação (TIC), no campo da inovação (I&D), consultoria de gestão, publicidade e formação 
profissional, bem como os serviços operacionais, designadamente limpeza industrial, serviços sociais, de 
segurança e serviços de secretariado. 
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No que se refere à estrutura produtiva da Região Norte, o principal setor é o dos Serviços com 58,43% 
(57,50% em 2014) da população empregada.  
Os principais serviços oferecidos por esta região são: o comércio por grosso e a retalho, os transportes, 
a atividade imobiliária, financeira e seguros, a consultoria técnica e científica, a atividade administrativa 
e os serviços de apoio, assim como as atividades de informação e comunicação.  
Ao nível dos setores emergentes, podem-se destacar as Tecnologias de Informação e Comunicação e a 
área da Biotecnologia (I&D), fruto da aposta em centros tecnológicos e de investigação, dos quais é 
exemplo o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em escolas profissionais e na rede de 
ensino superior. Assim, há que salientar o crescimento das exportações ao nível da alta tecnologia, 
sendo que a sub-região do Minho-Lima é a que apresenta o maior crescimento nesta área. 

Industria: 
Desta contextualização a Região estruturou-se/“bipolarizou-se” em dois grandes grupos: 

• O dos Sectores Tradicionais (atividades que a Região se especializou nas últimas décadas tais 
como o Têxtil, Vestuário e Calçado, a Vinicultura o Turismo), estes de acordo com os 
indicadores (e revertendo a situação regressiva iniciada em 2011) a partir do Iº Trimestre de 
2014 estão a atravessar um período favorável; fruto do reforço da capacidade competitiva das 
indústrias decorrente de um longo processo de ajustamento às alterações da envolvente 
externa (euro, alargamento e globalização); e 

• O das Atividades Emergentes (na sequência das últimas vagas de revoluções tecnológicas), tais 
como, a Indústria de material Elétrico/Eletrónica, de tecnologias de comunicação, a industria 
associada à Biologia/Biotecnologia associadas sobretudo à saúde e aos alimentos.  

Segundo dados do INE do 1º Trimestre de 2015, a população empregada da Região Norte apresenta 
características de uma região fortemente industrializada empregando (Oferta de Emprego) nesse setor 
cerca de 34, 12% da população empregada (mais 1,26% que os 32,86% registados em 2014), é a Região 
do País com maior % no Setor Secundário, os Serviços ocupam 58,43% (57,50% em 2014) e a agricultura 
e pescas 7,44% (9,64% em 2014), da população empregada. 
Mas nem só a indústria (a tradicional - têxtil, calçado, madeira, cerâmica, mobiliário e cortiça; e a 
emergente - a alimentar, a industria transformadora, a metalúrgica, os equipamentos eletrónicos, os 
artigos em couro, …) caracteriza a Região Norte, esta também detém: 

• Um litoral imenso de praias, um interior marcado pelos parques naturais e o exuberante estilo 
barroco da cidade do Porto, que lhe confere a proteção da UNESCO e classificação enquanto 
património mundial, conferem ao Norte de Portugal indiscutível interesse turístico, enquanto 
destino cultural ou de lazer; e 

• Uma das redes vinícolas mais antigas do mundo, famosa pelo Vinho do Porto e pela excelência 
dos seus vinhos verdes, setor em forte expansão (pelo turismo/serviços inerentes). 

Agricultura e Pescas: 
No sector primário com 7,44% (9,64% em 2014), da população empregada é importante salientar a área 
das pescas (dado os núcleos piscatórios existentes, os recursos diversificados e o desenvolvimento da 
aquicultura) e região vinícola demarcada, onde é produzido o vinho do Porto (principal produto de 
exportação no sector agrícola português) e o vinho Verde. 
De salientar que em todas as Regiões de Portugal verifica-se em termos económicos e sociais, a 
existência de alguma dualidade de desenvolvimento entre o litoral (com este a denotar um maior 
desenvolvimento) e as zonas do interior (caraterizadas por um menor desenvolvimento e com algumas 
tendências migratórias). 

A considerar: 
A construção de uma estratégia dinamizadora da região, deverá assentar no aproveitamento e 
desenvolvimento dos Produtos/Serviços de excelência e diferenciação da Região. Podem constituir-se 
como apostas regionais, os seguintes domínios prioritários: 

• Recursos do Mar e Economia: 
Desenvolvendo uma articulação entre engenharias aplicadas (civil, mecânica, naval, robótica, 
energia, biociências e tecnologias de informação, materiais), recursos do mar (vento, ondas, 
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algas, praias, etc.) e atividades económicas que os valorizem (construção naval, produção de 
energia em offshore, construção de plataformas, turismo náutico, biocombustíveis, 
alimentação e aquacultura em offshore, etc.). 

• Capital Humano e Serviços Especializados: 
Promovendo as competências em associação com a reconversão de capital humano, por via da 
formação e consolidação do Sistema Regional de Inovação. 

• Cultura, Criação e Moda: 
Explorando as indústrias criativas (sobretudo nas áreas de design e arquitetura), de novos 
materiais e de tecnologias de produção inovadoras, na criação de novas vantagens 
competitivas em setores ligados à produção de bens de consumo com uma forte componente 
de design, nomeadamente têxtil e vestuário, calçado, acessórios, mobiliário, joalharia, etc.. 

• Sistemas Agroambientais e Alimentação 
Procurando articular o potencial agrícola regional em produtos de elevado valor acrescentado 
(vinho, azeite, castanha, etc.) com competências científicas e tecnológicas (enologia, 
engenharia, biologia, biotecnologia, entre outros) e empresariais (leite e derivados, vinicultura, 
entre outros) para o desenvolvimento de produtos e associados. 

• Ciências da Vida e Saúde 
Consolidando as dinâmicas de articulação entre a investigação regional (nomeadamente, ao 
nível da engenharia de tecidos, do cancro, das neurociências e do desenvolvimento das 
técnicas cirúrgicas) e as empresas nas indústrias e serviços na área da saúde em sentido amplo 
(farmacêutica, dispositivos médicos, prestação de serviços saúde, turismo de saúde e bem-
estar e cosmética). 

• Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo 
Valorizando recursos culturais e aproveitando as capacidades científicas e tecnológicas, 
nomeadamente nas áreas da gestão, marketing e TIC, e a oferta turística relevante. 

• Indústrias da Mobilidade e Ambiente 
Aproveitando as competências científicas nas áreas das tecnologias de produção e dos 
materiais, (potenciadas pelos contratos de fornecimento com a Airbus e Embraer), para a 
promoção do upgrade das indústrias de componentes de automóveis e de moldes. 

Dados estatísticos3 

Com uma população total de cerca de 3.616,4 milhares de indivíduos (menos 0,53 % que 2014, cerca de 
– 19,1 mil indivíduos), a Região Norte, apresenta/apresentou, de acordo com os resultados do 1º 
trimestre de 2015, os seguintes indicadores: 

• A população ativa foi estimada em cerca de 1.819,1 milhares de indivíduos. Em relação ao 
trimestre homólogo com 1.834,8 milhares de indivíduos, diminuiu 0,86 % (ou seja, menos 15,7 
mil indivíduos); 

• A Taxa de Atividade da população total (População Ativa/Total da População)x100 foi de 50,3%, 
diminui cerca de 0,2% em relação ao trimestre homólogo de 2014. 

Em termos médios a Região tem uma população com baixo nível de formação (em termos percentuais o 
somatório da população ativa até ao nível habilitacional do ensino básico - 2º ciclo perfaz 34,33 % o 
maior/pior registo de Portugal continental), o que coloca sérias questões em temos da obtenção de 
maiores níveis de produtividade da mão-de-obra, bem como ao nível da adaptação dos trabalhadores, 
empresários e das empresas a novas realidades, em alteração constante e acelerada. 

 

                                                           
3 Estatísticas do Mercado de Trabalho - 1º trimestre de 2015 
Unidade: Milhares de indivíduos 
Fonte: INE 
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A população ativa com um total de 1.819,1 mil pessoas (menos 15,7 mil pessoas que 2014), a nível 
habilitacional, registou (em relação ao período homólogo) as seguintes alterações: 

• Um decréscimo dos níveis inferiores a indicar: a) com nenhuma escolaridade; b) com o ensino 
Básico - 1º ciclo; e c)com o ensino Básico - 2º ciclo. 

• Um acréscimo nos seguintes níveis: a) no ensino Básico - 3º ciclo; b) com o ensino Secundário e 
pós-secundário; e c) com o ensino Superior. 

A população empregada teve um registo de 1 561,7 milhares de indivíduos, concernente ao registo do 
trimestre homólogo verificou-se um aumento de 1,13 % (em valor mais 17,5 mil indivíduos). 
A Taxa de Emprego [(População Empregada/População Total)x100%] teve um registo de 50,1 % mais 0,6 
% que o trimestre homólogo  (a qual teve um registo de 49,5 %).   
Em 2015, o principal contributo para o emprego na região Norte foi assegurado pelo: 

• Setor Terciário com 58,43 % (tendo maior incidência nas seguintes atividades principais: 
Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória e por Outras Atividades e 
Serviços com 19,79% e Comércio e Reparação de Veículos; Alojamento e Restauração com 
19,40 %); 

• Setor Secundário com 34,12 % (tendo maior incidência na seguinte atividade principal, as 
Indústrias Transformadoras com 25,76 %). 

O número de desempregados foi quantificado em 257,4 mil indivíduos. Comparativamente ao trimestre 
homólogo de 2014, este registo teve uma diminuição de 11,4% (ou seja menos 33,2 mil indivíduos). 
A Taxa de Desemprego (População Desempregada/População Ativa) foi de 14,2 % (menos 1,6 % que o 
período homólogo, o qual registou 15,8 %). 
Concernente à formação, em 2014, 8,7% da população com idade entre os 25 e os 64 anos da Região, 
participou em atividades de educação e formação, estando um pouco abaixo da média nacional. No 
entanto, a tendência dos últimos anos tem sido decrescente. 
A indicar que 2014, 30,3% da população com idade entre os 30 e os 34 anos da Região Norte tinha o 
ensino superior completo. Apesar desta evolução muito positiva, a proporção é ainda ligeiramente 
inferior à média do país (31,3 %) e situa-se muito aquém da meta estabelecida pela UE para 2020 (40%). 
 

População, total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região Norte, 
por sexo   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri. 2014 

GAP 
Condição perante o trabalho Sexo Norte Norte  

População Total HM 3 616,4 3.635.5 -19,1 

  H 1 719,5 1.728,9 -9,4 

  M 1 896,9 1.906,5 -9,6 
População Ativa HM 1 819,1 1.834,8 -15,7 
  H  941,3 953,3 -12,0 
  M  877,8 881,4 -3,6 

         População Empregada HM 1 561,7 1.544,2 17,5 

  H  816,1 808,9 7,2 

  M  745,6 735,3 10,3 

         População Desempregada HM  257,4 290,6 -33,2 

  H  125,2 144,5 -19,3 

  M  132,3 146,1 -13,8 

População Inativa HM 1.797,3 1.800,7 -3,4 

  H  778,2 775,6 2,6 

  M 1 019,1 1.025,1 -6,0 

Quadro 12 - População, por sexo e condição perante o trabalho, na Região Norte 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região Norte, 
por grupo etário - (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 

GAP 
Condição perante o trabalho Grupo etário Norte Norte  

População Total Total 3.616,4 3.635,5 -19,10 
 < 15 anos  501,9 517,9 -16,00 
 Dos 15 aos 24 anos  410,3 411,6 -1,30 
 Dos 25 aos 34 anos  437,3 448,3 -11,00 
 Dos 35 aos 44 anos  554,1 564,4 -10,30 
 Dos 45 aos 64 anos 1.043,8 1.039,20 4,60 
 Dos 65 e mais anos  669,0 654,1 14,90 

População Ativa Total 1.819,1 1.834,80 -15,70 
  Dos 15 aos 24 anos  145,5 150,5 -5,00 
  Dos 25 aos 34 anos  396,2 401,3 -5,10 
  Dos 35 aos 44 anos  496,9 509,9 -13,00 

 Com 45 e mais anos  780,5 773 7,50 
      População Empregada Total 1.561,7 1.544,20 17,50 
  Dos 15 aos 24 anos  95,3 95,5 -0,20 
  Dos 25 aos 34 anos  342,2 329,7 12,50 
  Dos 35 aos 44 anos  445,0 442,3 2,70 

 Com 45 e mais anos  679,2 676,8 2,40 
      População Desempregada Total  257,4 290,6 -33,20 
  Dos 15 aos 24 anos  50,2 55,1 -4,90 
  Dos 25 aos 34 anos  53,9 71,6 -17,70 
  Dos 35 aos 44 anos  51,9 67,6 -15,70 

 Com 45 e mais anos  101,4 96,3 5,10 
População Inativa Total 1.797,3 1.800,7 -3,40 

 < 15 anos  501,9 517,8 -15,90 
 Dos 15 aos 24 anos  264,8 261,0 3,80 
 Dos 25 aos 34 anos  41,1 47,0 -5,90 
 Dos 35 aos 44 anos  57,2 54,6 2,60 

 Com 45 e mais anos  932,3 920,3 12,00 
Quadro 13 - População por grupo etário e condição perante o trabalho, na Região Norte 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População ativa, da Região Norte, por nível de escolaridade completo 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Nível de escolaridade completo  Norte Norte  

População ativa   1.819,1 1.834,8 -15,70 

Nenhum    36,8 44,2 -7,40 

Básico - 1º ciclo    296,1 334,8 -38,70 

Básico - 2º ciclo    291,6 303,7 -12,10 

Básico - 3º ciclo    394,7 388,4 6,30 

Secundário e pós-secundário    432,8 424,0 8,80 

Superior    367,1 339,6 27,50 

Quadro 14 - População ativa, por nível de escolaridade completo, na Região Norte 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População inativa, da Região Norte, por categoria de inatividade 
 (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Categoria de inatividade  Norte Norte  

População inativa   1.797,3 1.800,7 3,40 
Estudante (15 e mais anos)   294,2 280,8 -13,40 
Doméstico   161,1 162,2 1,10 
Reformado   548,1 546,9 -1,20 
Outro (inclui a população com menos de 15 anos)   793,9 810,8 16,90 

Quadro 15 - População inativa, por categoria de inatividade, na Região Norte 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 

População empregada, da Região Norte, por atividade principal (CAE-Rev. 3) 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Atividade principal  Norte Norte  

População empregada  1 561,7 1544,2  17,5 

A: Agricultura, produção animal, caça e floresta - (Setor Primário)   116,2 148,93 - 32,7 

B a F: Indústria, construção, energia e água - (Setor Secundário)   532,9 507,36  25,5 

C: Indústrias transformadoras   402,3 382,4  19,9 

F: Construção   107,6 110,7 - 3,1 

G a U: Serviços - (Setor Terciário)   912,5 887,9  24,6 

G e I: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração   303,0 283  20,0 

H e J: Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação   77,5 81,5 - 4,0 

K e L: Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias   30,2 128,2 - 98,0 

O a Q: Administração pública e defesa; segurança social; educação; saúde e  
atividades  de apoio social   309,1 312,2 - 3,1 

M, N e R a U: Outras atividades de serviços   192,8 83  109,8 

Quadro 16 - População empregada, por atividade, na Região Norte 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 

População empregada, na Região Norte, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Profissão principal  Norte Norte  

População empregada   1.561,7 1.544,2 17,50 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos    106,6 122,2 -15,60 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas    221,0 215,3 5,70 

Técnicos e profissionais de nível intermédio    178,6 171,4 7,20 

Pessoal administrativo     105,6 89,1 16,50 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores    222,1 198,4 23,70 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta    111,7 148,9 -37,20 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices    244,0 248,5 -4,50 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem    196,4 180,4 16,00 

Trabalhadores não qualificados    170,1 164,6 5,50 

Forças Armadas   5,6 5,4 0,20 
Quadro 17 - População empregada, na profissão principal, na Região Norte 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População empregada, na Região Norte, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Situação na profissão principal   Norte Norte  

População empregada   1.561,7 1.544,2 17,50 

Trabalhador por conta de outrem   1.268,9 1.202,1 66,80 

Contrato sem termo   1.006,1 957,5 48,60 

Contrato com termo    220,5 201,8 18,70 

Outro tipo de contrato de trabalho    42,4 42,9 -0,50 

Trabalhador por conta própria    285,0 336,1 -51,10 

Trabalhador familiar não remunerado   7.8 6,0 1,80 

Quadro 18 - População empregada, por situação na profissão principal, em Portugal 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 

População desempregada, na Região Norte, por tipo de desemprego e duração da procura 
de emprego   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 

Tipo de desemprego e duração da procura de emprego  Norte Norte  

População desempregada  257,4 290,6 -33,1 
À procura de primeiro emprego  34,1 36,4 -2,3 
À procura de novo emprego  223,3 254,1 -30,8 
À procura de emprego há menos de 12 meses  84,7 92,2 -7,5 
À procura de emprego há 12 e mais meses  172,7 198,3 -25,6 

Quadro 19 - População desempregada por tipo e duração da procura de emprego, na Região Norte 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 
 
 

3.4.2. Centro 
 

• Baixo Mondego 
• Baixo Vouga 
• Beira Interior Norte 
• Beira Interior Sul 
• Cova da Beira 
• Dão-Lafões 
• Médio Tejo 
• Oeste 
• Pinhal Interior Norte 
• Pinhal Interior Sul 
• Pinhal Litoral 
• Serra da Estrela 

 
 
A Região do Centro, tem a seguinte caracterização4 
A nível Geral: 

A Região tem apresentado sustentadamente uma balança comercial de bens superavitária, 
contrariamente ao que sucede com o todo nacional. As exportações de bens da Região Centro em 2014, 
ascendiam a 9,2 mil milhões de euros, representando 19,2% do total nacional. Desde 2009 que o peso 
das exportações de bens no produto interno bruto (PIB) regional tem vindo a aumentar, tendo atingido, 
em 2013, o valor máximo da série (28,2). Na Região Centro, as exportações de bens superam 
largamente as importações de bens (126,2%), situação inversa à do país (onde predominam as 

                                                           
4 (Fonte: INE); 

Mapa 6 - Região Centro 

Mapa 5- Sub-Regiões Centro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3o-Laf%C3%B5es
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importações de bens). Em 2014, apenas 2% das exportações da Região Centro respeitavam a bens de 
alta tecnologia, valor aquém da média nacional (3,6%). 
Na Região, tem predominância as seguintes atividades: o turismo, a indústria do papel, a biotecnologia, 
o cimento, os produtos alimentares, os moldes, o vidro, os têxteis e vestuário, a cerâmica, os produtos 
hortícolas (arroz, milho, fruta, e o vinho), a exploração florestal e as pescas. 
O produto interno bruto na Região (em 2013) foi de 32,1 mil milhões de euros, este valor representou 
18,8% do total nacional (terceira região a nível nacional, porém ao longo das últimas décadas, a região 
tem vindo a perder alguma importância relativa, em 2000, representava 19,4% do PIB nacional). 
Por habitante o produto interno bruto (PIB) na Região Centro era de 14.027 euros, representando 85,7% 
da média nacional e 68,0% do valor do conjunto dos 28 países da União Europeia. Desde 2010, tem-se 
assistido à convergência da Região Centro relativamente à média nacional e, nos últimos anos, também 
à europeia.  

  PIB por habitante, 2013  

 euros PT=100 UE28=100 
Portugal 16.372 100,0 79,0 

Norte 13.315 81,3 64,0 

CENTRO 14.027 85,7 68,0 

Lisboa 22.717 138,8 110,0 

Alentejo 15.114 92,3 73,0 

Algarve 16.487 100,7 79,0 

Açores 14.927 91,2 72,0 

Madeira 15.526 94,8 75,0 

Tabela 2 - PIB por habitante, 2013, na Região Centro 

Para além dos fatores enumerados ter-se-á que ter em conta, que subsistem na Região, importantes 
assimetrias socio económicas (territoriais e um conjunto importante da sua população que se encontra 
em situação de pobreza e exclusão social, quer como resultado do desemprego, quer do 
envelhecimento populacional e do isolamento ou desagregação familiar tanto em zonas urbanas como 
em zonas rurais), cuja persistência colocara em causa, não só objetivos de equidade, coesão social e 
inclusão, que só podem ser alcançados através de um desenvolvimento harmonioso e diversificado, que 
leve em devida conta as especificidades e enorme diversidade de situações dos territórios do CENTRO 
de PORTUGAL, como também objetivos de competitividade regional e de coesão territorial. 

Quanto aos setores de atividades: 
Serviços: 
Este Sector reveste-se da maior importância pelo efeito multiplicador/competitividade nos outros 
sectores, fruto da prestação de serviços de conhecimento intensivo, como consultoria em tecnologias da 
informação (TIC), no campo da inovação (I&D), consultoria de gestão, publicidade e formação 
profissional, bem como os serviços operacionais, designadamente limpeza industrial, serviços sociais, de 
segurança e serviços de secretariado. 
A Região, como já foi dito, é marcada pela tendência para a terciarização do seu tecido económico. O 
Sector Terciário, não é apenas a mais importante fonte de criação de emprego, como, produz também, 
mais valor acrescentado para a economia, do que qualquer outro sector macroeconómico. 
Cumulativamente, é aquele que, apresenta o mais elevado potencial de crescimento, e o maior número 
de empresas criadas, proporcionando os fundamentos para uma economia baseada no conhecimento. 
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Na região têm maior incidência as atividades relacionadas com: a educação; saúde e ação social; a 
restauração e alojamento, as atividades financeiras, os alugueres e serviços prestados às empresas; a 
reparação de veículos e o comércio. 

Indústria: 
As atividades classificadas no Sector Indústria (tais como a celulose, o cimento, os produtos alimentares, 
os moldes, os lanifícios, a floresta, o vidro, os têxteis e vestuário e a cerâmica) ocupam o segundo lugar 
em relevância económica. O tecido produtivo apresenta algumas debilidades, sendo constituído 
maioritariamente por unidades de reduzida dimensão, e com baixos índices tecnológicos. 
A Região Centro explorando a sua riqueza patrimonial (natural e cultural), tem apostado em atividades 
económicas ligadas ao Turismo, nomeadamente nas áreas de menor densidade populacional, tirando 
partido da riqueza e da diversidade dos seus recursos endógenos, que permitem valorizar algumas 
marcas turísticas de renome nacional e internacional. Há neste sector algum património, com sérios 
riscos de degradação, devido à sobre utilização, ao abandono, ou a fragilidade/ausência de intervenções 
de recuperação, regeneração e valorização desse mesmo património. 

Agricultura e Pescas: 
Afiguram-se no Sector Primário, como produções agrícolas, das quais merecem realce: o arroz, o milho, 
os produtos hortícolas, a fruta, o vinho e a exploração florestal. 
O Sector das pescas apesar da relevância dos portos de pesca (Peniche, Figueira da Foz e Ílhavo) e da 
dimensão nacional de que se reveste (destaque aqui para a pesca e processamento do bacalhau em 
Ílhavo), carece ainda de um reforço na sua capacidade de criação de valor, de qualquer forma apresenta 
uma relativa importância para a região e representa cerca de 1/3 das capturas nominais nacionais. 
Quanto à relevância económica, estas atividades, apresentam uma menor importância relativa. 

A considerar: 
Como trajetória de crescimento para a Região ter-se-á que se consolidar as seguintes trajetórias: 

• Desenvolver as áreas do conhecimento e a inovação: 
Nos domínios da ciência e da tecnologia (saúde e ciências da vida, biotecnologia, informática e 
telecomunicações, agroalimentar, floresta, indústrias criativas, materiais, etc.) por forma a cimentar 
um leque alargado de instituições que promovam a inovação e a transferência de tecnologia para a 
indústria, a fim de: 

• Reduzir a baixa qualificação da população, o elevado abandono escolar e insuficiente oferta 
de formação e o insuficiente nível I&D (fatores condicionantes para a obtenção de maiores 
níveis de produtividade); 

• Inverter a tendência de atividades de trabalho intensivo e assentes em baixos custos 
unitários de mão-de-obra; 

• Esbater os desajustamentos entre a oferta e procura de qualificações da mão-de-obra 
existente; 

• Alargar para as empresas a possibilidade de internacionalização e colaboração em rede (a 
fim de promover a internacionalização da economia regional). 

• Solidifica as políticas de Ambiente e Biodiversidade: 

Resolver os problemas estruturais ao nível da gestão sustentável das florestas, os problemas 
ambientais resultantes da quantidade de resíduos industriais, a poluição de alguns recursos hídricos 
e aos problemas de alterações climáticas que podem conduzir a situações de seca extrema, 
aumento dos riscos de incêndio, cheias e inundações, o que coloca novos desafios em termos de 
proteção civil, prevenção de riscos e necessidades de adaptação da Região Centro face a estas 
novas circunstâncias. 

• Capacitação e modernização da Industria e Serviços, pela valorização dos recursos endógenos 
(especialização e diferenciadores) e do património da Região: 

Alavancar a industria/serviços já existente e com fortes tradições na Região, adaptando-a aos novos 
desafios, através da constante adoção das melhores práticas disponíveis para o reforço da 
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produtividade, da eficácia e da eficiência, através de uma constante inovação, suportada numa 
sólida base de conhecimento, de I&D e de capital humano qualificado. 
Ter-se-á que ter em conta e debelar algumas fragilidades da Região nomeadamente: 
• Quanto ao tecido produtivo, constituído por unidades de reduzida dimensão, com baixa 

intensidade em tecnologia e inovação; 
• À fragilidade de determinados atores e agentes locais, sub-regionais e regionais, em especial 

no que concerne a lógicas de parceria, associativismo e trabalho em rede; 
• À ineficiência energética e dado o seu preço ser frequentemente apontado como um dos 

principais custos de contexto da região, a eficiência energética assume uma inquestionável 
prioridade transversal. 

• Cultura e Turismo: 
Dinamizar o Turismo, nomeadamente nas áreas de menor densidade populacional, tirando partido 
da riqueza e da diversidade dos seus recursos endógenos, que permitem valorizar algumas marcas 
turísticas de renome nacional e internacional. 
No turismo cultural é de grande importância a oferta regional de património construído classificado 
como Património da Humanidade pela UNESCO no CENTRO de PORTUGAL, como é o caso dos 
Mosteiros da Batalha e de Alcobaça, do Convento de Cristo, em Tomar, da Universidade de 
Coimbra, das Gravuras de Foz Côa, bem assim como do Geoparque da Naturtejo, também 
reconhecido pela UNESCO (o principal desafio consiste em dar-lhes vida e sustentabilidade, ao 
mesmo tempo que se garante a manutenção e se evita a degradação). 

• Inclusão social: 
Trabalhar para o reforço da coesão territorial e da coesão social, esbatendo as assimetrias de 
desenvolvimento intrarregionais acentuadas, nomeadamente em termos de distribuição do tecido 
produtivo, das infraestruturas e da rede de acessibilidades, das atividades geradoras de emprego e 
do nível de rendimentos auferidos. 
 

Dados estatísticos5 
Com uma população total de cerca de 2.259,1 milhares de indivíduos, menos 16,6 milhares de pessoas 
em relação ao período homólogo, a Região Centro apresenta/apresentou, de acordo com os resultados 
do 1º trimestre de 2015, os seguintes indicadores: 

• A população ativa foi estimada em cerca de 1.158,0 milhares de indivíduos. Em relação ao 
trimestre homólogo de 2014 esta diminuiu um pouco (em cerca de menos 0,6 mil pessoas); 

• A Taxa de Atividade teve os seguintes registos: 
• Da população total (População Ativa/Total da População)x100 foi de 51,3%, aumentou 0,4% 

em relação ao trimestre homólogo de 2014; 
• Da população com 15 e mais anos [População Ativa / (Total da População - População < 15 

anos)] x 100 foi de 58,9%, aumentou 0,2% em relação ao trimestre homólogo de 2014. 
A Região tem, em termos médios, uma população com baixo nível de formação (em termos percentuais 
o somatório da população ativa até ao nível habilitacional do ensino básico - 2º ciclo perfaz 33,43 % o 2º 
maior/pior registo de Portugal continental), o que coloca sérias questões em temos da obtenção de 
maiores níveis de produtividade da mão-de-obra, bem como ao nível da adaptação dos trabalhadores, 
empresários e das empresas a novas realidades, em alteração constante e acelerada. 
Em 2014, 28,7% da população com idade entre os 30 e os 34 anos da Região Centro tinha o ensino 
superior completo (valor que corresponde a mais do triplo do registado em 1998). Apesar desta 
evolução muito positiva, a proporção é ainda inferior à média do país e situa-se muito aquém da meta 
estabelecida pela UE para 2020 (40%). 

                                                           
5 Estatísticas do Mercado de Trabalho - 1º trimestre de 2015 
Unidade: Milhares de indivíduos 
Fonte: INE 
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A população empregada teve um registo de 1.029,6 mil pessoas, valor este que concernente ao registo 
do trimestre homólogo (que teve um valor de 1.031,0 mil pessoas) diminuiu 1,4 mil pessoas. 
A Taxa de Emprego [(População Empregada / População Total)x100], com 15 e mais anos, fixou-se nos 
52,4%, tendo aumentado 0,18% em relação ao trimestre homólogo (trimestre que apresentou um 
registo de 52,22%). 
Em 2015, o principal contributo para o emprego na região Centro foi assegurado pelo: 

• Sector Terciário com 58,86 % (tendo maior incidência nas seguintes atividades principais: 
Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória e por Outras Atividades e 
Serviços com 23,87%, e Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração com 19,22 
%); 

• Setor Secundário com 28,35 % (tendo maior incidência na seguinte atividade principal as 
indústrias transformadoras com 20,45 %). 

O número de desempregados foi quantificado em 128,3 mil pessoas. Comparativamente ao trimestre 
homólogo de 2014 aumentou 0,7 mil pessoas (período que teve um registo de 127,6 mil pessoas). 
A Taxa de Desemprego [(População Desempregada / População Ativa) x100] situou-se em 11,1% no 1º 
trimestre de 2015, aumentou 0,09% em relação ao trimestre homólogo de 2014 (que registou um total 
de 11,01%). 
Concernente à formação, em 2014, 9,6% da população com idade entre os 25 e os 64 anos da Região 
participou em atividades de educação e formação, o segundo maior valor neste indicador, estando 
alinhado com a média nacional. No entanto, a tendência dos últimos anos tem sido decrescente. 
Em 2014, 28,7% da população com idade entre os 30 e os 34 anos da Região Centro tinha o ensino 
superior completo. Apesar desta evolução muito positiva, a proporção é ainda inferior à média do país 
(31,3 %) e situa-se muito aquém da meta estabelecida pela UE para 2020 (40%). 

 
População, total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região Centro, por sexo 

(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Trim. de 2015 Iº Trim. de 2014 
GAP 

Condição perante o trabalho Sexo Centro Centro  

População Total HM 2.259,1 2.275,7 -16,60 
  H 1.069,3 1.078,7 -9,40 
  M 1.189,8 1.197,0 -7,20 
População Ativa HM 1.158,0 1.158,6 -0,60 
  H  595,3 600,1 -4,80 
  M  562,7 558,5 4,20 
População Empregada HM 1.029,6 1.031,0 -1,40 
  H  536,1 536,0 0,10 
  M  493,6 495,0 -1,50 
População Desempregada HM  128,3 127,6 0,70 
  H  59,2 64,1 -4,90 
  M  69,1 63,5 5,60 
População Inativa HM 1.101,2 1.117,1  -15,90 
  H  474,0 478,6 -4,60 
  M  627,1 638,5 -11,30 

Quadro 20 - População, por sexo, da Região Centro 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região Centro, 
por grupo etário -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 

GAP 
Condição perante o trabalho Grupo etário Centro Centro  

População Total Total 2 259,1 2.275,7 -16,60 
 < 15 anos  292,9 301,6 -8,70 
  Dos 15 aos 24 anos  233,0 233,0  0,00 
  Dos 25 aos 34 anos  252,5 259,8  -7,30 

 Dos 35 aos 44 anos  327,3 332,3  -5,00 
  Dos 45 aos 64 anos  632,3 632,6 -0,30 
  Com 65 e mais anos  521,1 516,4 4,70 
População Ativa Total 1 158,0 1.158,6 -0,60 
  Dos 15 aos 24 anos  71,7 70,4 1,30 
  Dos 25 aos 34 anos  231,0 233,1 -2,10 

 Dos 35 aos 44 anos  302,5 303,9 -1,40 
  Com 45 e mais anos  552,8 551,2 1,60 

População Empregada Total 1 029,6 1.031,0 -1,40 
  Dos 15 aos 24 anos  50,3 49,6 0,70 
  Dos 25 aos 34 anos  196,3 198,2 -1,90 

 Dos 35 aos 44 anos  271,3 272,5 -1,20 
  Com 45 e mais anos  511,7 510,7 1,00 
População Desempregada Total  128,3 127,6 0,70 
  Dos 15 aos 24 anos  21,3 20,6 0,70 
  Dos 25 aos 34 anos  34,8 35,0 -0,20 

 Dos 35 aos 44 anos  31,2 31,5 -0,30 
  Com 45 e mais anos  41,0 40,5 0,50 

População Inativa Total 1 101,2 1.117,1 -15,90 
 < 15 anos  292,9 301,6 -8,50 
  Dos 15 aos 24 anos  161,3 162,6  -1,30 
  Dos 25 aos 34 anos  21,4 26,8  -5,40 

 Dos 35 aos 44 anos  24,9 28,3  -3,40 
  Com 45 e mais anos  600,7 597,8  2,90 

Quadro 21 - População, por grupo etário, na Região Centro 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População ativa, da Região Centro, por nível de escolaridade completo 
(Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Trim. de 
2015 

Iº Trim. de 
2014 GAP 

Nível de escolaridade completo   Centro  Centro  

População ativa   1 158,0 1.158,6 -0,6 

Nenhum    29,3 40,8 -11,5 

Básico - 1º ciclo    207,5 220,8 -13,3 

Básico - 2º ciclo    150,3 151,3 -1,0 

Básico - 3º ciclo    256,5 261,8 -5,3 

Secundário e pós-secundário    259,0 260,1 -1,1 

Superior    255,4 223,8 31,6 

Quadro 22 - População, por nível de escolaridade completo, da Região Centro 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População inativa, da Região Centro, por categoria de inatividade 
(Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Trim. de 
2015 

Iº Trim. de 
2014 GAP 

Categoria de inactividade   Centro Centro  

População inactiva   1.101,2 1.117,1 -15,90 
Estudante (15 e mais anos)   179,6 185,7 -6,10 
Doméstico   101,4 99,6 1,80 
Reformado   373,4 367,3 6,10 
Outro (inclui a população com menos de 15 anos)   446,8 464,5 -17,70 

Quadro 23 – População Inativa, por categoria de inatividade, da Região Centro 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 
População empregada, da Região Centro, por atividade principal (CAE-Rev. 3) 

(Unidade: Milhares de indivíduos) 
Iº Trim. de 

2015 
Iº Trim. de 

2014 GAP 

Atividade principal   Centro Centro  

População empregada  1 029,6 1.031,0 - 1,4 

A: Agricultura, produção animal, caça e floresta - (Setor Primário)   131,7 146,4 - 14,7 

B a F: Indústria, construção, energia e água - (Setor Secundário)   291,9 267,8  24,1 

C: Indústrias transformadoras   210,6 190,2  20,4 

F: Construção   69,8 66,2  3,6 

G a U: Serviços - (Setor Terciário)   606,0 616,8 - 10,8 

G e I: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração   197,9 207,6 - 9,7 

H e J: Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação   50,8 46,4  4,4 

K e L: Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias   20,7 57,6 - 36,9 

O a Q: Administração pública e defesa; segurança social; educação; saúde e  
atividades  de apoio social   245,8 257,2 - 11,4 

M, N e R a U: Outras atividades de serviços   90,7 48,1  42,6 

Quadro 24 - População empregada, por atividade principal, na Região Centro 
  Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 

População empregada, na Região Centro, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Trim. de 
2015 

Iº Trim. de 
2014 GAP 

Profissão principal Centro Centro  

População empregada 1.029,6 1.031,0 1,40 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos  55,3 57,3 2,00 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas  159,0 136,9 -22,10 

Técnicos e profissionais de nível intermédio  85,1 96,4 11,30 

Pessoal administrativo   79,2 67,8 -11,40 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores  174,5 191,1 16,60 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta   125,3 141,0 15,70 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices   145,4 137,3 -8,10 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem   109,2 97,1 -12,10 

Trabalhadores não qualificados   92,4 102,9 10,50 

Forças Armadas  4,2 3,2 -1,00 
Quadro 25 - População Empregada, por profissão principal, na Região Centro 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População empregada, na Região Centro , por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Trim. de 
2015 

Iº Trim. de 
2014 GAP 

Situação na profissão principal Centro Centro  

População empregada   1 029,6 1.031,0 1,40 
Trabalhador por conta de outrem    779,3 756,9 -22,40 

Contrato sem termo    618,8 596,4 -22,30 
Contrato com termo    136,9 138,4 1,50 
Outro tipo de contrato de trabalho    23,6 22,1 -1,50 

Trabalhador por conta própria    243,1 268,3 25,20 
Trabalhador familiar não remunerado   7,4 5,8 -1,60 

Quadro 26 - População empregada, por situação na profissão principal, na Região Centro 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego ‐ 1º trimestre de 2015. 
 
 

População desempregada, na Região Centro, por tipo de desemprego e duração da procura de 
emprego - (Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Trim. de 
2015 

Iº Trim. de 
2014 GAP 

Tipo de desemprego e duração da procura de emprego Centro Centro  

        

População desempregada  128,3 127,6 -0,70 
À procura de primeiro emprego  14,4 17,8 3,40 
À procura de novo emprego  113,9 109,8 - 4,10 
À procura de emprego há menos de 12 meses 47,7 55,3 7,60 
À procura de emprego há 12 e mais meses 80,6 72,3 -8,30 

Quadro 27 - População desempregada, por tipo de desemprego e duração da procura de emprego, na Região 
Centro 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 
 
 
 
 

3.4.3. Lisboa 
 

• Grande Lisboa 
• Península de Setúbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Região de Lisboa – NUTSII (correspondendo à Área Metropolitana de Lisboa) – é constituída por duas NUTSIII 
(Grande Lisboa e Península de Setúbal) e por dezoito concelhos separados pelo Rio Tejo. A Grande Lisboa, a Norte, 
com os concelhos de Mafra, Vila Franca de Xira, Cascais, Oeiras, Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, e a 
Península de Setúbal, a Sul, pelos concelhos de Almada, Barreiro, Seixal, Moita, Alcochete, Sesimbra, Montijo, 
Palmela e Setúbal. 
Situada (como Portugal) em posição geográfica “sui generis” no contexto europeu (é a Região mais a Ocidente da 
Europa, o que acarreta o ónus de maior distanciamento dos centros de desenvolvimento e decisão …) e 
influenciada pelo contexto económico e político mundial, a Região de Lisboa apresenta a seguinte caracterização; 

Mapa 7 - Sub-Regiões Lisboa 

Mapa 8 - Região de Lisboa 
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A nível Geral: 
Os objetivos dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão da UE, estão repartidos em três níveis de: 

• Convergência; 
• Competitividade Regional e Emprego 
• Cooperação Territorial Europeia;  

A Região de Lisboa evoluiu no sentido da modernização e crescimento económico, culminando com o regime de 
phasing-out e entrada para o grupo mais restrito das regiões “Competitividade Regional e Emprego” e, por isso, 
saiu do designado Objetivo Convergência ao nível dos apoios comunitários não deixando, contudo, (apesar de 
presentar uma situação ímpar no país) de ser palco de diversas e profundas disparidades e diversidades.  
A Região de Lisboa (Área Metropolitana) com cerca de 2 800,7 milhões de habitantes é dotada de recursos 
avançados e de um alargado mercado, é um espaço central desenvolvido e liderante. Concentra uma parte 
significativa dos recursos do país em termos produtivos, de inovação e investigação, de turismo e lazer, de 
equipamentos sociais, de gestão e de administração pública.  
A dinâmica económica regional assenta num conjunto de setores muito diversificados e na sedeação e 
“densidade” dos elementos mais dinâmicos do desenvolvimento económico (sistema de ciência e tecnologia, 
grupos financeiros, multinacionais e categorias socioprofissionais mais qualificadas e com maior capacidade de 
consumo). 
Tem a Região como atividades dinamizadoras, o turismo, a siderurgia, a química, a construção naval, a 
metalomecânica, o fabrico de material de transporte e de equipamento elétrico e eletrónico, a indústria 
automóvel, a agro indústria (açúcar, óleo, lacticínios, cereais, leite, …), a aeronáutica, os produtos de higiene e 
limpeza, os produtos farmacêuticos, a construção, os serviços ligados ao comércio, imobiliário, software, 
telecomunicações, logística/distribuição, os financeiros. 

Por Setores Económicos: 
Industria: 
Quanto ao seu tecido produtivo, a Região de Lisboa especializa-se e diferencia-se em termos nacionais 
por: 

• Uma forte presença das indústrias que se organizam em torno da exploração de economias de 
escala, do esforço de Investigação e Desenvolvimento (I&D) ou da diferenciação do produto 
como fatores competitivos; 

• Uma presença muito mais fraca das indústrias que se organizam, em torno do baixo custo do 
trabalho como fator competitivo. 

Esta especialização é ainda revelada pelo facto de ser a única Região com uma presença relativamente 
forte nas indústrias de médio-alto nível tecnológico, apresentando uma produtividade global superior à 
média do Continente. 
Como sectores apresenta uma forte presença (embora com limitações no seu crescimento futuro) na 
indústria automóvel e agro indústrias (açúcar, óleo, lacticínios, cereais, leite, …) e alguma presença em 
outras indústrias, tais como; a da eletrónica, a química, a aeronáutica, produtos de higiene e limpeza, 
produtos farmacêuticos, artes gráficas imprensa e edição, matérias plásticas e de fabrico de embalagem. 
Emergem, no contexto atual, outras áreas de especialização, como o turismo, a economia azul e as 
indústrias culturais que todos os atores regionais e parceiros sociais da Região identificaram como 
promissoras e já com boa implantação regional.  
O setor da “economia azul” é um pilar importante do aumento da competitividade regional, é um setor 
reconhecido como em fase embrionária, sobretudo porque abrange desafios ligados aos novos usos e 
recursos do mar. 
Será aqui importante apostar numa transferência de mão-de-obra de setores em declínio para setores 
com grande potencial de crescimento, como a aquacultura, a biotecnologia marinha, a construção e 
reparação naval ou o turismo costeiro. Importa também potenciar e valorizar a diversidade e 
complementaridade dos usos associados ao mar e aos estuários, compatibilizando o desenvolvimento 
das atividades económicas, nomeadamente portuárias, industriais, turísticas, de transporte e de pesca, 
com as funções de defesa nacional e as funções de proteção dos valores naturais e as atividades de 
recreio e lazer.  
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O turismo é uma atividade fundamental pela sua capacidade própria de gerar riqueza, criar postos de 
trabalho, estimular o desenvolvimento regional e pelo seu potencial de valorização dos ambientes 
natural e cultural, exercendo um efeito multiplicador sobre toda a economia.  
A Região dispõe de singularidades excecionais que lhe conferem significativas vantagens competitivas 
no panorama internacional, pois combina a atração de uma cidade rica em história, património e 
dimensão humana com uma região de beleza natural e culturas genuínas marcada: a orla costeira e as 
frentes ribeirinhas – espaços de lazer e recreio ligados ao mar (recurso estratégico) e aos estuários (do 
Sado e do Tejo), geográfica, histórica, económica e ambientalmente importantes – e o espaço rural e os 
recursos naturais (serras de Sintra e da Arrábida). 
A cidade de Lisboa é a marca turística mais conhecida internacionalmente e é fundamentalmente um 
destino de City Breaks. Estoril uma das marcas turísticas mais antigas da Europa é a 4ª marca turística 
em termos económicos do país é expressivo em produtos como os Short Breaks (o Golfe, o produto 
Turismo de Negócios). Sintra e a Península de Setúbal/Troia têm potencialidades relevantes em alguns 
segmentos (são significativas em termos de Golfe, Turismo Residencial, de Sol & Mar e de Turismo da 
Natureza). 
Pode-se assim “dizer” que a Região tem um mix Lisboa-cidade e Lisboa-região que a torna um destino 
turístico para: 

• Visitar e conhecer ao longo do ano; 
• Entreter e usufruir da animação e entretenimento; 
• Residir temporária ou definitivamente 

Nestas antigas/novas realidades ter-se-á que atribuir e definir novos padrões de ocupação (em 
articulação com iniciativas e estruturas de negócios, congressos, feiras e exposições e com as indústrias 
criativas e culturais) e novas formas de gestão de forma a transformar estes recursos naturais e 
ambientais – preservando, valorizando e até utilizando-os numa ótica de especialização económica – 
numa vantagem competitiva, efetiva. 
No que diz respeito à atividade industrial, é de destacar a expressividade do VAB industrial gerado pelos 
sectores de média e alta tecnologia (33,1%), resultado influenciado pelas indústrias de fabricação de 
material de transporte e de equipamento elétrico e eletrónico na Península de Setúbal. 
No que concerne à especialização em termos de comércio internacional, a região apresenta, face ao 
espaço nacional, um perfil bastante diversificado, no qual assumem relevo as exportações de material 
de transporte, das indústrias químicas e de produtos minerais. 
Na Região também se tem notado um processo de algum acerto/desindustrialização, centrado nas 
indústrias pesadas, na siderurgia, na indústria química, na construção naval e nas metalomecânicas 
pesadas. 

Serviços: 
A Região apresenta uma fortíssima orientação para os serviços (comércio, imobiliário e Construção 
software, telecomunicações, logística, financeiros, distribuição, turismo, …), com especialização nos 
serviços financeiros e nos serviços às famílias e às empresas (dado a um conjunto de centros de 
inovação empresarial e parques tecnológicos que desempenham uma importante missão de incubação 
de empresas de base tecnológica em sectores de conhecimento intensivo). É nesta Região que se 
encontra o maior número de laboratórios, o maior volume de despesas ao nível de I&D e a maior 
diversificação de perfil de atividades, fruto da existência de níveis superiores de ensino e da investigação 
aplicada/qualificada.  
De destacar que, relativamente aos serviços avançados, a sua maior expressividade (quase metade do 
VAB desta atividade é gerado na região) prende-se, não tanto com a dimensão específica do sector mas 
com a incipiência que o mesmo assume fora da área da região. 
Apresenta também a Região uma revolução no sector de distribuição (transportes e armazenagem) com 
o crescimento das grandes superfícies e a construção de centros comerciais, os maiores dos quais na 
periferia da cidade. Por último como grande área de “atuação” tem-se os serviços associados ao turismo 
(alojamento, restauração, …), fruto de valências distintas tais como o sol, a praia, o desporto (golf, 
desportos radicais), o jogo (casinos e corridas de cavalos), a cultura e a fruição do património, os 
eventos, etc. 
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A região ocupa também um lugar de destaque ao nível da realização de congressos/reuniões 
internacionais. Tem como contrapartida a concorrência de Madrid e Barcelona na atração para a 
Península Ibérica de atividades de serviços internacionais e de atividades de maior intensidade 
tecnológica. 
O Sector apresenta porém nesta fase, o esgotamento de um crescimento de emprego movido pelo 
mercado interno de serviços, o que o coloca cuidados acrescidos quanto a planeamentos e projeções. 

Agricultura e Pescas: 
A Região apresenta extensas áreas rurais (mas com baixa densidade populacional em zonas rurais) e 
dispõe do mais importante e diversificado sector agro-industrial e comercial do país. Esta situação é 
característica na Região nos sectores do vinho, da carne, dos ovos, do azeite, das frutas e dos produtos 
hortícolas frescos (onde se verifica uma grande disparidade de forma; produções tradicionais, 
produções mecânicas nos termos habituais e em várias explorações produções com o recurso a novas 
tecnologias apresentando soluções como quintas em andares a utilização de biotecnologia e 
permacultura…). 
A pesca encontra-se em fase de reestruturação (dado a reconversão/declínio de que foi alvo). Neste 
momento está-se a atuar ao nível da melhoria das infraestruturas de portos e condições de exercício da 
atividade (em locais onde esta tenha um impacto económico e social importante). 

A considerar: 
Antes de mais ter-se-á que ter em especial atenção as fragilidades que ainda se apontam na região, 
nomeadamente, as assimetrias internas, a fragmentação sócio-urbanística e os problemas de exclusão 
(com tendência para se agravarem face às recentes dinâmicas sociais e económicas). Situações estas, 
que são passíveis de gerar: 

• Algum descontrolo sobretudo, em zonas com altos níveis de “stress social” (áreas com níveis 
muito baixos do ensino médio, altas taxas de insucesso, com abandono generalizado a todos os 
níveis de ensino, forte debilidade na oferta de ensino profissional e tecnológico, desemprego 
elevado, falta de acesso a alguns serviços básicos). 

• A fuga de quadros técnicos superiores, dado à procura por mão-de-obra mais “barata” e 
consequentemente menos qualificada, este constrangimento pode de alguma forma afetar a 
competitividade regional.  

Uma das batalhas decisivas para a região de Lisboa será a internacionalização, a fim de se afirmar a nível 
mundial de um modo inequívoco, valorizando os seus aspetos positivamente distintivos numa perfeita 
articulação de domínios – ambiental, cultural, desportivo, educacional, tecnológico, sócio-urbanístico – 
com uma visão integrada e coerente sobre o modelo de desenvolvimento a adotar (será urgente 
reinventar as formas de gestão assentes na capacitação e cooperação e acabar com as acentuadas 
interdependências funcionais de atividades, redes e fluxos, que degeneram de (des)governos por 
dezenas de entidades. 
Se de acordo com os planos objetivados se atingir as metas definidas, a Região de Lisboa tem/terá a 
possibilidade de se transformar numa metrópole cosmopolita, de dimensão e capitalidade europeias 
relevantes, plenamente inserida na sociedade do conhecimento e na economia global, muito atrativa 
pelas suas singularidade e qualidade territoriais, natureza e posicionamento euro-atlânticos. 
A sustentabilidade social e ambiental, o reforço da coesão socioterritorial, a valorização da diversidade 
étnica e cultural e a eficiência da governação são, nesse horizonte, condições e metas do 
desenvolvimento económico e social da região. 
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Dados estatísticos6 
Com uma população total de cerca de 2 800,7 milhares de indivíduos (cerca de menos 2.7 mil indivíduos 
que em 2014, em percentagem menos 0,1). A Região de Lisboa apresenta/apresentou, de acordo com 
os resultados do 1º trimestre de 2015, os seguintes indicadores: 

• A população ativa foi estimada em cerca de 1 386, 5 milhares de indivíduos. Em relação ao 
trimestre homólogo de 2014 esta diminuiu 0,11 %, ou seja (menos) 1,5 mil indivíduos; 

• A taxa de atividade da população total (População Ativa/Total da População) x 100 foi de 49,5 
%, valor idêntico ao trimestre homólogo de 2014. 

Em termos médios a Região (a par de uma forte concentração de equipamentos de ensino superior e de 
centros de investigação) é a que tem uma população com o melhor nível de formação (em termos 
percentuais o somatório da população ativa dos últimos 2 níveis habilitacional, Secundário e pós-
secundário e Superior perfaz 61,47 % o melhor registo de Portugal continental que tem uma média de 
48,8 %), o que coloca a Região numa posição de privilégio para enfrentar as questões em temos da 
obtenção de maiores níveis de produtividade da mão-de-obra, bem como ao nível da adaptação dos 
trabalhadores, empresários e das empresas a novas realidades em alteração constante e acelerada. 
A população ativa com um total de 1.386,5 mil pessoas (menos 1,5 mil pessoas que 2014), a nível 
habilitacional, registou (em relação ao período homólogo) as seguintes alterações: 

• Um decréscimo dos níveis inferiores a indicar, com o ensino Básico - 1º ciclo e com o ensino 
Básico - 2º ciclo (exceção feita à população sem nenhuma escolaridade que subiu 0,11%); 

• Um acréscimo dos dois níveis superiores, ensino Secundário e pós-secundário e ensino 
Superior. 

A população empregada teve um registo de 1 189,0 milhares de indivíduos, concernente ao registo do 
trimestre homólogo, esta aumentou 2,52 % (em valor mais 29,2 mil indivíduos). 
A Taxa de Emprego [(População Empregada / População Total)x100], com 15 e mais anos, fixou-se nos 
50,5 % tendo aumentado 1,3% pontos percentuais em relação ao trimestre homólogo (período que 
registou 49,2%). 
Em 2015, o principal contributo para o emprego na região de Lisboa, foi assegurado pelo: 

• Sector Terciário com 85,12 % (o maior registo do pais, teve maior incidência nas seguintes 
atividades principais: Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória e por 
Outras Atividades e Serviços) com 27,4 %, Comércio e reparação de veículos; alojamento e 
restauração com 22,2 % e Outras atividades de serviços com 20,63 %; 

• Setor Secundário com 13,56 % (tendo maior incidência na seguinte atividade principal as 
indústrias transformadoras com 7,91 %). 

O número de desempregados foi quantificado em 197,5 mil indivíduos. Comparativamente ao trimestre 
homólogo de 2014 (228,2 mil pessoas) este registo teve uma diminuição de 13,45 % (ou seja menos 30,7 
mil indivíduos). 
A Taxa de Desemprego [(População Desempregada / População Ativa) x100] situou-se em 14,2 % no 1º 
trimestre de 2014, diminuiu 2,2 % em relação ao trimestre homólogo de 2014 (ano que registou um 
valor de 16,4 %). 
Concernente à formação, em 2014, 11,6% da população com idade entre os 25 e os 64 anos da Região 
participou em atividades de educação e formação, este é o registo mais elevado do país (9,6 %). 
A indicar que 2014, 40,1% da população com idade entre os 30 e os 34 anos da Região de Lisboa, tinha o 
ensino superior completo, este registo ó o mais elevado do país (o qual detém uma média de 31,3 %). 
Este valor está sensivelmente a par da meta estabelecida pela UE para 2020 (40%). 
De qualquer forma, identificam-se ainda debilidades na Região: 

• Tanto quanto à procura e oferta de ensino profissional e tecnológico; 

                                                           
6 Estatísticas do Mercado de Trabalho - 1º trimestre de 2015 
Unidade: Milhares de indivíduos 
Fonte: INE 
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• Como ao desfasamento entre a oferta de ensino e formação profissional e as necessidades de 
mercado. 

Estes desfasamentos têm um impacto direto na insuficiência de quadros especializados de nível médio. 

População, total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região de Lisboa, 
por sexo - (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Trim. de 2014 GAP 

Condição perante o trabalho Sexo 
Lisboa Lisboa 

População Total HM 2.800,7 2.803,4 -2,7 

  H 1.313,1 1.316,7 -3,7 

  M 1.487,6 1.486,7 0,9 

População Ativa HM 1.386,5 1.388,0 -1,5 

  H  679,2 683,3 -4,1 

  M  707,4 704,7 2,7 

População Empregada HM 1.189,0 1.159,8 29,2 

  H  581,6 566,9 14,7 

  M  607,4 592,9 14,5 

População Desempregada HM  197,5 228,2 -30,7 

  H  97,6 116,4 -18,8 

  M  99,9 111,8 -11,9 

População Inativa HM 1.414,2 1.415,5 -1,3 

  H  633,9 633,5 0,4 

  M  780,2 782,0 -1,8 

Quadro 28 - População, por sexo, da Região de Lisboa 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região de Lisboa, 
por grupo etário - (Unidade: Milhares de indivíduos)  Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Condição perante o trabalho Grupo etário 
Lisboa Lisboa 

 
População Total Total 2.800,7 2.803,4 -2,70 
 < 15 anos  445,9 446,5 -0,60 
  Dos 15 aos 24 anos  276,8 276,2  0,60 
  Dos 25 aos 34 anos  332,8 344,5  -11,70 

 Dos 35 aos 44 anos  442,5 443,3  -0,80 
  Dos 45 aos 64 anos  727,4 729,90 -2,50 
  Com 65 e mais anos  575,4 563,0 12,40 
População Ativa Total 1.386,5 1.388,0 -1,50 
  Dos 15 aos 24 anos  90,9 95,2 -4,30 
  Dos 25 aos 34 anos  293,7 309,0 -15,30 

 Dos 35 aos 44 anos  414,0 412,9 1,10 
  Com 45 e mais anos  587,9 570,9 17,00 
População Empregada Total 1.189,0 1.159,8 29,20 
  Dos 15 aos 24 anos  61,3 55,3 6,00 
  Dos 25 aos 34 anos  255,2 261,0 -5,80 

 Dos 35 aos 44 anos  360,6 357,6 2,90 
  Com 45 e mais anos  511,9 485,9 26,00 
População Desempregada Total  197,5 228,2 -30,70 
  Dos 15 aos 24 anos  29,5 39,9 -10,40 
  Dos 25 aos 34 anos  38,5 48,0 -9,50 
  Dos 35 aos 44 anos  53,5 55,3 -1,80 
  Com 45 e mais anos  76,0 85,0 -9,00 
População Inativa Total 1.414,2 1.415,5 -1,30 
 < 15 anos  446,1 446,5 -0,40 
  Dos 15 aos 24 anos  185,9 181,0  4,90 
  Dos 25 aos 34 anos  39,0 35,6  3,40 
  Dos 35 aos 44 anos  28,4 30,4  -2,00 
  Com 45 e mais anos  714,8 722,0  -7,20 

Quadro 29 - População total, por grupo etário, da Região de Lisboa 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População ativa, da Região de Lisboa, por nível de escolaridade completo 

(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Nível de escolaridade completo  
Lisboa Lisboa  

População ativa   1.386,5 1.388,0 -1,50 
Nenhum    16,8 15,3 1,50 
Básico - 1º ciclo    119,7 135,2 -15,50 
Básico - 2º ciclo    123,2 126,9 -3,70 
Básico - 3º ciclo    274,5 294,8 -20,30 
Secundário e pós-secundário    385,3 380,9 4,40 
Superior    467,0 434,8 32,20 

Quadro 30 - População ativa, por nível de escolaridade completo, da Região de Lisboa 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População inativa, da Região de Lisboa, por categoria de inatividade 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Categoria de inatividade  
Lisboa Lisboa  

População inativa   1.414,2 1.415,5 -1,30 
Estudante (15 e mais anos)   228,8 214,9 13,90 
Doméstico   85,9 105,2 -19,30 
Reformado   502,9 489,2 13,70 
Outro (inclui a população com menos de 15 anos)   596,6 606,2 -9,60 

Quadro 31 - População inativa, por categoria de inatividade, da Região de Lisboa 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População empregada, da Região de Lisboa, por atividade principal (CAE-Rev. 3) 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 GAP 

Atividade principal  
Lisboa Lisboa 

 

 QT 27 (2)       
População empregada  1.189,0 1.159,8  29,2 

A: Agricultura, produção animal, caça e floresta - (Setor Primário)   15,7 21,0 - 5,3 

B a F: Indústria, construção, energia e água - (Setor Secundário)   161,2 168,1 - 6,9 

C: Indústrias transformadoras   94,0 95,4 - 1,4 
F: Construção   54,2 61,9 - 7,7 

G a U: Serviços - (Setor Terciário)  1.012,1 970,7  41,4 
G e I: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração   263,9 257,1  6,8 
H e J: Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação   113,2 121,8 - 8,6 
K e L: Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias   63,9 194,8 - 130,9 
O a Q: Administração pública e defesa; segurança social; educação; saúde e  
atividades  de apoio social   325,8 322,5  3,3 

M, N e R a U: Outras atividades de serviços   245,3 74,5  170,8 
Quadro 32 - População empregada, por atividade principal, da Região de Lisboa 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População empregada, na Região de Lisboa por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Profissão principal 
Lisboa Lisboa  

População empregada  1.189,0 1.159,8 29,20 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos   100,7 99,7 1,00 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas   316,6 279,1 37,50 

Técnicos e profissionais de nível intermédio   171,0 139,7 31,30 

Pessoal administrativo    111,2 127,3 -16,10 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores   195,0 204,4 -9,40 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta   20,3 21,7 -1,40 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices   85,9 95,5 -9,60 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem   49,9 51,0 -1,10 

Trabalhadores não qualificados   120,6 132,1 -11,50 

Forças Armadas   17,8 9,3 8,50 
Quadro 33 - População empregada, por profissão principal, na Região de Lisboa 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
 
 

População empregada, na Região de Lisboa, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Situação na profissão principal   
Lisboa Lisboa  

População empregada   1.189,0 1.159,8 29,20 

Trabalhador por conta de outrem   1.023,1 998,6 24,50 

Contrato sem termo    803,6 794,2 9,40 

Contrato com termo    176,2 161,9 14,30 

Outro tipo de contrato de trabalho    43,4 42,6 0,80 

Trabalhador por conta própria    161,9 155,0 6,90 

Trabalhador familiar não remunerado   4,0 6,2 -2,20 
Quadro 34 - População empregada, por situação na profissão principal, na Região de Lisboa 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População desempregada, na Região de Lisboa, por tipo de desemprego e duração da procura de 
emprego - (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Tipo de desemprego e duração da procura de emprego  Lisboa Lisboa  

População desempregada   197,5 228,2 -30,70 
À procura de primeiro emprego   15,0 19,7 -4,70 
À procura de novo emprego   182,5 208,4 -25,90 
À procura de emprego há menos de 12 meses   65,0 83,1 -18,10 
À procura de emprego há 12 e mais meses   132,5 145,0 -12,50 

Quadro 35 - População desempregada, por tipo de desemprego e duração da procura de emprego, na Região de 
Lisboa 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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3.4.4. Alentejo 
 

• Alentejo Central 
• Alentejo Litoral 
• Alto Alentejo 
• Baixo Alentejo 
• Lezíria do Tejo 

 
 
 
 
 
 
 
Caracterização económica da Região do Alentejo, 
A nível Geral7: 
No contexto europeu, a Região Alentejo apresenta um nível de vida, aferido pelos níveis de PIB per 
capita, consideravelmente inferior a média da UE, os dados disponíveis, para o período 1995-2012, 
mostram que o PIB per capita do Alentejo representa cerca de 70% da média comunitária. A nível 
nacional, o Alentejo apresenta igualmente um posicionamento desfavorável. 
A base económica da Região assenta em atividades agrícolas, agroindustriais, pecuárias e florestais, em 
atividades associadas à exploração de recursos geológicos e minerais (pirites, mármores, aguas, 
granitos, entre outros) e no turismo (assente no património natural, paisagístico e cultural). Estas 
atividades, são complementadas por dinâmicas empresariais em novos setores produtivos, com 
destaque para: 

• A indústria aeronáutica (que representa uma relevância estratégica e tecnológica dotada de 
potencial de clusterização); 

• As indústrias criativas e da cultura (como meio de dinamização de equipamentos e zonas 
particularmente sensíveis, em termos patrimoniais e arquitetónicos); 

• A economia do mar (pela extensa faixa atlântica e pelo desenvolvimento das tradicionais 
atividades pesqueira e turística); 

• As novas atividades emergentes e socialmente necessárias (produção de energia, biotecnologia 
e química); e 

• A energia (pela exploração dos recursos hídricos e solares existentes no território). 
O perfil exportador da Região assenta fortemente nas atividades da exploração dos seus recursos 
naturais e da atividade gerada pelo complexo industrial de Sines. Os principais produtos exportados são 
os produtos minerais (20%), agropecuários e das indústrias alimentares (22%) e das indústrias químicas 
(29%). 
Quanto aos principais mercados, destacam-se as trocas comerciais intracomunitárias, responsáveis por 
cerca de 82% das importações e 76% das exportações regionais (PT 72% e 71%; 2012). Dentro deste 
mercado, mais de metade (51%) das exportações são canalizadas para 4 países (Espanha, França, Países 
Baixos e Alemanha), que são simultaneamente os principais fornecedores da Região, representando 
71% do volume de importações regionais. 
Em termos prospetivos, as estimativas do INE apontam para a continuação do decréscimo populacional 
no Alentejo nos próximos anos. 
A continuidade das dinâmicas populacionais regressivas e as dinâmicas recentes de estruturação e 
concentração das redes públicas de serviços básicos, num contexto de reduzida mobilidade das 
populações por ausência de transporte público e de condições de acesso aos serviços, poderão alterar o 
padrão de povoamento e agravar as situações de abandono dos lugares de menor dimensão. A 

                                                           
7 (Dados, de 2012 do INE) 

Mapa 9 - Região do Alentejo Mapa 10 - Sub-Regiões do Alentejo 



Plano de Atividades e Orçamento 2016 
 

 

 45 
DI01.2 

progressiva recessão das dinâmicas económicas, com o consequente declínio de funções 
administrativas, de comércio e de serviços conduzem ao abandono dos centros mais pequenos, 
enfraquecendo os centros urbanos de forma geral, o que pode colocar em causa a coerência do sistema 
urbano existente e característico da Região. 
Esta conjuntura de um decréscimo acentuado da população jovem com o aumento da população idosa, 
trará efeitos, tanto nas dotações regionais de população ativa (uma quebra acentuada) como produzirá 
uma grande pressão nos serviços de ação social e de saúde. 
No contexto da coesão social, a população residente no Alentejo tem níveis de rendimento inferiores a 
média nacional. 

Por Setores económicos: 
Serviços: 
Este Sector reveste-se da maior importância para a competitividade (dos outros sectores), fruto da 
prestação de serviços de conhecimento intensivo, como consultoria em tecnologias da informação (TIC), 
no campo da inovação (I&D), consultoria de gestão, publicidade e formação profissional, bem como os 
serviços operacionais, designadamente limpeza industrial, serviços sociais, de segurança e serviços de 
secretariado. 
O sector não é apenas a mais importante fonte de criação de emprego, produz também mais valor 
acrescentado para a economia do que qualquer outro sector macroeconómico, apresenta o mais 
elevado potencial de crescimento, o maior número de empresas criadas e proporciona os fundamentos 
para a economia baseada no conhecimento. 
O Sector Terciário (na área dos transportes, das comunicações, das TIC e principalmente na área do 
turismo - fruto de um território com rico património natural e cultural envolvendo importantes recursos 
naturais, paisagísticos com valor estético, lúdico e científico), foi o que registou maior crescimento (à 
semelhança do que tem sucedido na generalidade dos países da UE). 
Relativamente ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, em matéria de acesso e ligação a 
internet nos agregados domésticos, o Alentejo apresenta valores inferiores à média nacional. Nos anos 
mais recentes tem sido reforçado o investimento em infraestruturas e redes de comunicações. 
O desempenho da Região continua a revelar uma baixa intensidade em I&DT e Inovação, com o 
investimento em inovação (proporção de despesa em I&D no PIB), em 2011, a atingir apenas 0,5% do 
PIB (um sexto da meta de 3% prevista para 2020). 
Nas condições estruturais de educação e formação, os níveis de conclusão e permanência no sistema de 
ensino e formação, registam ainda afastamentos face as metas europeias para o horizonte 2020. 
O indicador relativo ao Abandono Escolar Precoce segue de perto a média nacional (+ 1 ponto 
percentual), regista valores próximos de 20% desde 2011, mas corresponde a mais de 2 vezes a meta de 
10%, objetivo do PNR e da Estratégia Europa 2020. 
O indicador de escolarização superior da população revela um acentuado afastamento da média 
nacional. 

Industria: 
Baseada num modelo económico de baixos salários e na fraca incorporação científica e tecnológica do 
processo produtivo, a Indústria alicerçou-se numa estrutura frágil, deficitária dependente e 
subordinada, situação que é/será necessária reverter… 
 A Região é rica em recursos energéticos (energia solar) e com capacidade de produzir biomassa e 
biocombustíveis e a indústria extrativa tem no Alentejo uma das mais ricas reservas mundiais de 
sulfuretos polimetálicos. 
O ramo mais importante é o das indústrias alimentares (café, vinho, transformação do tomate, moagem 
de óleos, queijos, doçaria), porém destacam-se outra industrias tais como; a química, a produção de 
metálicos e minerais não metálicos, a de borracha e plástico, a da madeira e cortiça e o turismo 
(principalmente o rural, dado a excelência da costa alentejana, conjugada com um valioso património 
edificado e os espaços naturais envolventes, dos quais destacamos o projeto Alqueva). 
A atividade turística tem registado uma dinâmica positiva, com aumento considerável do número de 
dormidas, em especial de turistas de nacionalidade portuguesa, e dos proveitos de aposentos, com 
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crescimento acima da média nacional, o potencial para as atividades turísticas resulta das condições 
naturais da Região. 
Está a emergir com algumas potencialidades o investimento em algumas novas áreas, tais como a 
indústria aeronáutica com o projeto Embraer e a indústria das energias alternativas (fruto da 
implantação da maior central fotovoltaica da Europa na Amareleja). 
A Industria Transformadora foi responsável por cerca de 21 % do VAB Regional, com preponderância 
para as indústrias alimentares que representam cerca de 30% do total de empresas industriais da Região 
e 34% do total do pessoal ao serviço. A indústria extrativa do Alentejo tem uma proporção de 9% no 
total do VAB regional e mais de 60% do total sectorial nacional, com destaque para a extração de 
mármore, outro calcário e granito (30% do emprego e 67% das empresas deste setor na Região). A 
atividade mineira tem expressão produtiva no Baixo Alentejo, com contributos determinantes da 
atividade desenvolvida em Castro Verde e Aljustrel. 

Agricultura e Pescas:  
A agricultura ainda constitui uma das principais componentes da economia da região Alentejana, 
contudo, a dimensão das explorações e a fraca dinâmica empresarial são duas fragilidades que não 
podem deixar de ser considerados num processo que requer a adoção de profundas alterações. 
A estrutura produtiva agrícola tem dependido fundamentalmente, das culturas arvenses (sobreiro, 
olival, vinha, …), de sequeiro (trigo, favas, ervilha, girassóis, …) e da pecuária extensiva. 
Porém o projeto Alqueva (com a água proporcionada pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva, que abastece 25 aproveitamentos hidroagrícolas e beneficia uma área de cerca de 120.000 
hectares) introduziu novas valências à Região, permitindo (para além da indústria e do turismo) que a 
agricultura de uma forma progressiva se possa adaptar a um novo/moderno modelo cultural, induzido 
pelo câmbio do sistema “sequeiro versus regadio”, alicerçado empresarialmente/tecnologicamente 
(métodos intensivos, policulturais, formas de proteção e condicionamento, …), de forma a garantir a 
introdução de novas culturas (milho, arroz, vegetais, fruta floricultura. …), mais exigentes (em água), 
mas também com maiores opções produtivas e de maior rentabilidade. 
As atividades integradas na Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca, representam cerca de 
9% da estrutura do VAB regional e 10% do emprego da Região. 

A considerar: 
Para um desenvolvimento regional sustentado, as linhas estruturantes deverão considerar os seguintes 
objetivos: 
Aumentar o valor do PIB Regional, através: 

• Do aumento das habilitações/competências profissionais e escolares, fruto de uma integração 
de objetivos, pelas Instituições de Ensino com o tecido social e empresarial e de uma 
construção de parcerias/consórcios entre Instituições do Ensino Superior e empresas e 
entidades de interface do tecido económico; 

• Da inovação e dinamização de uma base produtiva que potencie económica e socialmente a 
excelência ambiental e patrimonial, visando a melhoria da competitividade e o reforço da 
capacidade produtiva e exportadora da Região; 

• Da valorização das atividades regionais competitivas no Complexo de Atividades Agroindustrial 
e Alimentar; 

• Da dinamização de pequenas fileiras produtivas de base florestal e natural; 
• Da afirmação de mercado (a nível interno e externo) de produtos turísticos (enoturismo, 

turismo cultural, turismo de natureza, turismo ativo e de aventura, entre outros); 
• Do desenvolvimento e dinamização de “Clusters” económicos, como os tradicionais vinho e 

azeite, a pedra natural que poderá evoluir para um polo de recursos minerais e a aposta nas 
energias renováveis (biomassa, fotovoltaica, eólica …).  

Atenuar as assimetrias territoriais (em particular entre as zonas urbanas e rurais, o que equivale a 
reduzir o desvio padrão do PIB por habitante). 
Dinamizar funções diferenciadoras que atraiam ou fixem residentes preferencialmente dotados de 
qualificações, a fim de diminuir a migração e simultaneamente a taxa de desemprego (passando de 16% 
em 2012 para 10,0% em 2020). 
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Reduzir/otimizar o consumo de energia elétrica doméstico, não doméstico (comercio e serviços) e 
público (iluminação das vias publicas e iluminação interior dos edifícios do Estado). 
 

Dados estatísticos8 
Com uma população total de 731,3 milhares de indivíduos, esta em relação ao período homólogo 
diminuiu cerca de 1,32 % (ou seja, menos 9,8 mil pessoas). A Região do Alentejo apresenta/apresentou, 
de acordo com os resultados do 1º trimestre de 2015, os seguintes indicadores: 

• A população ativa foi estimada em cerca de 351,8 milhares de indivíduos. Em relação ao 
trimestre homólogo de 2014 esta diminuiu 1,26 % (ou seja menos 4,5 mil indivíduos); 

• A Taxa de Atividade da população total (População Ativa/Total da População)x100 foi de 48,1%, 
valor idêntico ao registado no trimestre homólogo de 2014. 

Em termos médios e até ao ensino básico - do 3º Ciclo está sensivelmente igual aos valores de Portugal 
Continental, no nível Secundário e pós-secundário a Região apresenta o melhor registo do país (28,23%), 
mas quanto a população ativa com nível superior, o valor apurado foi o mais baixo de Portugal 
Continental, esta “debilidade” coloca algumas fragilidades em termos da obtenção de maiores níveis de 
produtividade da mão-de-obra, bem como ao nível da adaptação das empresas a novas realidades, em 
alteração constante e acelerada. 
A população ativa com um total de 351,8 mil pessoas (menos 4,5 mil pessoas que 2014), a nível 
habilitacional, registou (em relação ao período homólogo) as seguintes variações: 

• Um decréscimo em quase todos os níveis inferiores até ao ensino Básico - 3º ciclo (exceção aos 
ativos com nenhuma escolaridade); 

• Um acréscimo nos níveis “superiores”, nomeadamente no ensino Secundário e pós-secundário 
e no ensino Superior. 

A população empregada teve um registo de 297,4 milhares de indivíduos. Concernente ao registo do 
trimestre homólogo (299,1 mil pessoas), esta diminuiu 0,57 % (em valor, menos 1,7 mil indivíduos). 
A Taxa de Emprego [(População Empregada/População Total)x100%] teve um registo de 46,8 % mais 0,2 
% que o trimestre homólogo  (a qual teve um registo de 46,6 %).   
Em 2015, o principal contributo para o emprego na Região do Alentejo foi assegurado pelo: 

• Sector Terciário com 68,22 % (tendo maior incidência nas seguintes atividades principais: 
Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória e por Outras Atividades e 
Serviços) com 28,58 % e Comércio e reparação de veículos; o alojamento e restauração com 
20,91 %; e 

• Setor Secundário com 19,13 % (tendo maior incidência na seguinte atividade principal, as 
indústrias transformadoras com 11,5 %). 

O número de desempregados foi quantificado em 54,5 mil indivíduos. Comparativamente ao trimestre 
homólogo de 2014 (57,2 mil pessoas), este registo teve uma diminuição de 4,72% (ou seja, menos 2,7 
mil indivíduos). 
Concernente à formação, em 2014, 8,6 % da população com idade entre os 25 e os 64 anos da Região 
participou em atividades de educação e formação, estando um pouco abaixo da média nacional. No 
entanto, a tendência dos últimos anos tem sido decrescente. 
A indicar que em 2014, 24,9% da população com idade entre os 30 e os 34 anos da Região do Alentejo 
tinha o ensino superior completo (valor que corresponde ao segundo pior registo de Portugal 
Continental). Apesar de se ter verificado uma evolução positiva, a proporção é ainda significativamente 
inferior à média do país (31,3 %) e situa-se muito aquém da meta estabelecida pela UE para 2020 (40%). 

 
 

                                                           
8 Estatísticas do Mercado de Trabalho - 1º trimestre de 2015 
Unidade: Milhares de indivíduos 
Fonte: INE 
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População, total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região do Alentejo, 
por sexo   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Condição perante o trabalho Sexo Alentejo Alentejo  

População Total HM  731,3 741,1 -9,8 
  H  353,2 357,8 -4,6 

  M  378,1 383,2 -5,1 

População Ativa HM  351,8 356,3 -4,5 

  H  185,4 189,6 -4,2 

  M  166,5 166,7 -0,2 

População Empregada HM  297,4 299,1 -1,7 

  H  160,5 158,0 2,5 

  M  136,8 141,1 -4,3 

População Desempregada HM  54,5 57,2 -2,7 

  H  24,8 31,6 -6,8 

  M  29,6 25,6 4,0 

População Inativa HM  379,4 384,8 -5,4 

  H  167,8 168,2 -0,4 

  M  211,6 216,6 -5,0 

Quadro 36 - População, por sexo, da Região do Alentejo 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região do Alentejo, 
por grupo etário   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri. 2015 Iº Tri. 2014 GAP 

Condição perante o trabalho Grupo etário Alentejo Alentejo  

População Total Total  731,3 741,1 -9,80 

 Com menos de 15 anos  95,7 98,8 -3,10 
  Dos 15 aos 24 anos  71,3 72,0 -0,70 
  Dos 25 aos 34 anos  81,0 84,6 -3,60 
  Dos 35 aos 44 anos  104,4 106,2 -1,80 

 Dos 45 aos 64 anos  199,9 200,60 -0,70 
  Com 65 e mais anos  179,0 178,9 0,10 
População Ativa Total  351,8 356,3 -4,50 
  Dos 15 aos 24 anos  23,3 24,0 -0,70 
  Dos 25 aos 34 anos  74,6 78,0 -3,40 
  Dos 35 aos 44 anos  96,6 98,2 -1,60 
  Com 45 e mais anos  157,3 156,1 1,20 
População Empregada Total  297,4 299,1 -1,70 
  Dos 15 aos 24 anos  13,8 14,5 -0,70 
  Dos 25 aos 34 anos  61,1 61,1 0,00 
  Dos 35 aos 44 anos  83,3 85,6 -2,30 
  Com 45 e mais anos  139,2 137,9 1,30 
População Desempregada Total  54,5 57,2 -2,70 
  Dos 15 aos 24 anos  9,5 9,5 0,00 
  Dos 25 aos 34 anos  13,5 16,9 -3,40 
  Dos 35 aos 44 anos  13,3 12,7 0,60 
  Com 45 e mais anos  18,2 18,1 0,10 
População Inativa Total  379,4 384,8 - 5,4 

 Com menos de 15 anos  95,7 98,8 - 3,1 

  Dos 15 aos 24 anos  48,0 48,1 - 0,1 

  Dos 25 aos 34 anos  6,3 6,6 - 0,3 

  Dos 35 aos 44 anos  7,9 7,9  0,0 

  Com 45 e mais anos  221,5 223,4 - 1,9 
Quadro 37 - População, por grupo etário, da Região do Alentejo 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População ativa, da Região do Alentejo, por nível de escolaridade completo 

(Unidade: Milhares de indivíduos)  Iº Tri 2015 Iº Tri. 2014 
GAP 

Nível de escolaridade completo Alentejo Alentejo  

População ativa    351,8 356,3 -4,5 

Nenhum    9,8 7,1 2,7 

Básico - 1º ciclo    53,0 60,0 -7,0 

Básico - 2º ciclo    43,1 51,6 -8,5 

Básico - 3º ciclo    80,0 85,4 -5,4 

Secundário e pós-secundário    99,3 91,1 8,2 

Superior    66,6 61,0 5,6 

Quadro 38 - População ativa, por nível de escolaridade completo, da Região do Alentejo 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População inativa, da Região do Alentejo, por categoria de inatividade 
(Unidade: Milhares de indivíduos)  Iº Tri 2015 Iº Tri. 2014 

GAP 
Categoria de inatividade Alentejo Alentejo  

População inativa   379,4 384,8 -5,4  

Estudante (15 e mais anos)   54,4 51,4 3,0  

Doméstico   28,5 25,9 2,6  

Reformado   145,9 154,2 -8,3  

Outro (inclui a população com menos de 15 anos)   150,7 153,3 -2,6  

Quadro 39 - População inativa, por categoria de inatividade, da Região do Alentejo 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População empregada, da Região do Alentejo, por atividade principal (CAE-Rev. 3) 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Atividade principal  Alentejo Alentejo   

População empregada   297,4 299,1 - 1,7 

A: Agricultura, produção animal, caça e floresta - (Setor Primário)   37,6 37,8 - 0,2 

B a F: Indústria, construção, energia e água - (Setor Secundário)   56,9 65,5 - 8,6 

C: Indústrias transformadoras   34,2 38,6 - 4,4 

F: Construção   15,7 16,4 - 0,7 

G a U: Serviços - (Setor Terciário)   202,9 195,7  7,2 

G e I: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração   62,2 60,5  1,7 

H e J: Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação   15,5 13,5  2,0 

K e L: Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias   7,8 23,8 - 16,0 

O a Q: Administração pública e defesa; segurança social; educação; saúde e  
atividades  de apoio social   85,0 86,1 - 1,1 

M, N e R a U: Outras atividades de serviços   32,4 11,9  20,5 

Quadro 40 - População empregada, por atividade principal, da região do Alentejo 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População empregada, na Região do Alentejo, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Tri. 
2015 

Iº Tri. 
2014 GAP 

Profissão principal   Alentejo Alentejo  

População empregada    297,4 299,1 -1,70 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos    21,2 20,8 0,40 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas    41,5 39,6 1,90 

Técnicos e profissionais de nível intermédio    36,9 32,5 4,40 

Pessoal administrativo     22,6 19,2 3,40 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores    49,4 50,0 -0,60 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta    22,3 23,3 -1,00 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices    34,4 34,3 0,10 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem    26,7 31,6 -4,90 

Trabalhadores não qualificados    40,5 45,2 -4,70 

Forças Armadas   1,9 2,6 -0,70 
Quadro 41 - População empregada, na profissão principal, na Região do Alentejo 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População empregada, na Região do Alentejo, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Tri. 
2015 

Iº Tri. 
2014 GAP 

Situação na profissão principal   Alentejo Alentejo  

População empregada    297,4 299,1 -1,70 
Trabalhador por conta de outrem    246,5 241,2 5,30 

Contrato sem termo    186,5 186,4 0,10 
Contrato com termo    51,0 49,8 1,20 
Outro tipo de contrato de trabalho    9,0 5,0 4,00 

Trabalhador por conta própria    49,4 55,5 -6,10 
Trabalhador familiar não remunerado    1,5 2,4 -0,90 

Quadro 42 - População empregada, por situação na profissão principal, na Região do Alentejo 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População desempregada, na Região do Alentejo, por tipo de desemprego e duração da procura 
de emprego   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) 

Iº Tri. 
2015 

Iº Tri. 
2014 GAP 

Tipo de desemprego e duração da procura de emprego   Alentejo Alentejo  

População desempregada   54,5 57,2 -2,70 
À procura de primeiro emprego   6,5 5,4 1,10 
À procura de novo emprego   48,0 51,8 -3,80 
À procura de emprego há menos de 12 meses   24,9 25,5 -0,60 
À procura de emprego há 12 e mais meses   29,6 31,7 -2,10 

Quadro 43 - População desempregada, por tipo de desemprego e duração da procura de emprego, na Região do 
Alentejo 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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3.4.5. Algarve 
 

• Algarve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização da Região do Algarve: 
A Região apresenta um perfil altamente dependente de sectores de baixa intensidade tecnológica e a 
estrutura empresarial do Algarve é composta essencialmente por microempresas com menos de 10 
empregados. 
O tecido económico da Região está assente em três sectores-chave, quer pelo pessoal que empregam, 
quer pela riqueza que geram: o turismo (alojamento e restauração), a construção civil e o comércio por 
grosso e a retalho. 
Cerca de 70 % do volume de negócios total gerado pelas empresas do Algarve está concentrado no 
comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (G), na Construção (F), 
e nas atividades de alojamento e alimentação 
Mais de 50 % do VAB total gerado pelas empresas do Algarve está concentrado nos serviços de 
Alojamento e restauração (I), no comércio por grosso e a retalho (G), e na Construção (F). 
Durante o período de 2000-2006 (3º Quadro Comunitário de Apoio - QCA III), o Algarve fazia ainda parte 
do grupo das regiões menos desenvolvidas dos países da UE, no entanto, devido ao processo de 
desenvolvimento acima mencionado, e ao enviesamento estatístico induzido pela atividade turística, em 
2007-2013, o Algarve ultrapassou os 75 % do PIBpc médio da UE, tornando-se uma região em “phasing-
out”. Este novo enquadramento, resultou numa diminuição significativa das transferências dos fundos 
estruturais. 

O Turismo e a sua dualidade: 
Para além da atratividade interna, as diversas acessibilidades deram à Região uma projeção 
internacional como destino turístico de “excelência”… Contudo e fruto das dinâmicas resultantes o 
Turismo, induziu na Região uma dualidade: 

• Se por um lado, o turismo foi e é o principal motor económico da região, estimulando outras 
atividades (por exemplo, construção e imobiliário), que foram essenciais para o processo de 
desenvolvimento da região, em termos de emprego, de criação de riqueza, qualificação, 
competências e qualidade de vida; 

• Por outro, a/esta forte especialização no Turismo, condicionou a Região em várias frentes: (i) a 
inovação e a diversificação da economia regional, (ii) outras atividades económicas (algumas 
delas com vitalidade, como foi o caso da agricultura e do mar), (iii) os recursos humanos e (iiii) 
a disponibilidade de investimentos. Também produziu (como referido) sinais errados sobre o 
nível de riqueza real da região. 

Quanto aos setores de atividades, a Região está estruturada da seguinte forma: 
Serviços: 
Este Sector reveste-se da maior importância pelo efeito multiplicador/competitividade nos outros 
sectores, fruto da prestação de serviços de conhecimento intensivo, como consultoria em tecnologias da 
informação (TIC), no campo da inovação (I&D), consultoria de gestão, publicidade e formação 
profissional, bem como os serviços operacionais, designadamente limpeza industrial, serviços sociais, de 
segurança e serviços de secretariado. 

Mapa 12 - Região do Algarve 

Mapa 11 - Sub-Regiões do Algarve 
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O Algarve graças ao seu valioso património humano, cultural e paisagístico, carateriza-se por ser uma 
região especialmente vocacionada para o sector terciário, com forte concentração de serviços dedicados 
à atividade turística e ao lazer. 
O turismo tem sido o motor económico do Algarve, pelo que os serviços (agências de viagens, 
operadores/promotores de eventos e feiras restauração, hospedagem, comunicações, …) e a indústria 
(construção, hotelaria, transportes, agro-alimentar,…) ligada ao turismo são as áreas de maio impacto 
económico. 

Indústria: 
A indústria transformadora (na qual se destaca a transformação de produtos metálicos, a alimentar, a 
da Madeira e Cortiça e a dos Minerais não Metálicos) continua a não ter grande representatividade, 
bem como o comércio inter-regional (que revela valores deficitários, nomeadamente quanto às 
necessidades em materiais para o sector da construção civil). 
O sector agro-alimentar e aquicultura com a ligação deste último à biotecnologia são importantes na 
economia da Região e assumem uma vertente marcadamente exportadora. 

Agricultura e Pescas: 
O sector primário continua a revelar ainda alguma importância, nomeadamente quando se consideram 
alguns segmentos da produção agrícola (Sector que tem vindo a perder relevância em termos de 
emprego, em número de explorações e na superfície agrícola cultivada), das pescas e da aquicultura.  
Porém surge agora uma nova oportunidade (talvez a ultima), que poderá impulsionar o mundo rural e 
reverter a atual situação, esta tem por base o reconhecimento do sector como uma fonte de riqueza 
sustentável e de melhoria na qualidade de vida de muitas populações (fruto do devido reconhecimento 
de fatores de competitividade regional na produção de outros produtos tradicionais de qualidade: 
amêndoa, citrinos, alfarroba, figo, mel, flor-do-sal, azeitona/azeite, uva/vinho, medronho, cortiça; 
exploração de nichos de mercado tais como a agricultura biológica, a floricultura, as culturas em estufas. 

A considerar: 
Para a definição das prioridades para um crescimento e bem-estar económico e social sustentado: 

• O reforço das capacidades individuais e coletivas com vista a atingir dimensão crítica, dinâmica 
de conhecimento (dos RH) e dinâmica empresarial capaz de acrescentar valor aos produtos e 
serviços regionais, de forma a promover capacidade de competir à escala global. Este reforço 
será possível pela realização de parcerias reais entre empresas, universidades, instituições e 
utilizadores na busca de consensos e na definição de novas prioridades (evitando assim 
fragmentações e desarticulações entre atores e iniciativas, fragilidades estas que implicam 
menor eficiência e eficácia na inovação). 

• O aproveitamento do potencial (de inovação e a competitividade) dos recursos naturais da 
região potenciado pela variedade relacionada entre os diversos setores de especialização 
regional, reforçando as cadeias de valor promovidas pela dinâmica do setor turístico. Assim, 
apostar no que a região faz bem e “Fazer Novo com o Velho”, passa por apostar nos principais 
setores e nos recursos da Região (naturais e construídos) de forma a assegurar uma Região 
mais competitiva e que funciona todo o ano, sem que se perca a sua capacidade de continuar 
territorialmente e paisagisticamente atrativa; 

• A promoção da diversificação da base económica regional; 
• A promoção de redes de cooperação e reforço da transferência de conhecimento entre o 

sistema de investigação, e o meio empresarial e o mercado; 
• O incremento do foco na investigação aplicada e na inovação com ênfase nos resultados, 

nomeadamente, com vista à melhoria da competitividade, da incorporação e captura de mais 
valor, mais e melhor emprego e do incremento de mais produtividade no setor empresarial; 

• A promoção da (re)industrialização associada aos setores tradicionais da economia regional; 
• Promoção da atratividade internacional (tanto para o turismo como outro tipo de 

investimento). 
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Dados estatísticos9 
Com uma população total de cerca de 440,7 milhares de indivíduos (menos 0,2 % que 2014, ou seja 
cerca de menos 0,9 mil indivíduos), a Região do Algarve, apresenta/apresentou, de acordo com os 
resultados do 1º trimestre de 2015, os seguintes indicadores: 

• A população ativa foi estimada em cerca de 218,8 milhares de indivíduos. Em relação ao 
trimestre homólogo de 2014 esta diminuiu 3,1 % (ou seja cerca de menos 7,0 mil indivíduos); 

• A Taxa de Atividade da população total (População Ativa/Total da População)x100 foi de 49,7 
%, diminui cerca de 1,4 % em relação ao trimestre homólogo de 2014 (51,1 %). 

Em termos médios a Região (como o país) tem uma população com um nível de formação abaixo da 
média europeia. Em 2011 população ativa e empregada apresentava quase 60 % dos empregados 
(sobretudo a população ativa de mais idade) com níveis de habilitações até ao 3.º Ciclo do Ensino Básico 
(CEB), o triplo da média europeia e o pior resultado da UE27 (a situação habilitacional apesar de tudo 
melhorou um pouco, atualmente o valor dos ativos até ao 3.º Ciclo do Ensino Básico é de 51,74 %). 
Ter-se-á que ter sempre em conta que um baixo nível de formação, colocará sempre sérias questões em 
termos: (i) da obtenção de maiores níveis de produtividade da mão-de-obra; e (ii) da adaptação dos 
trabalhadores, empresários e das empresas a novas realidades, em alteração constante e acelerada. 
A população ativa com um total de 1.819,1 mil pessoas (menos 15,7 mil pessoas que 2014), a nível 
habilitacional, registou (em relação ao período homólogo), as seguintes alterações: 

• Um decréscimo, dos níveis inferiores a indicar: a) com nenhuma escolaridade; b) com o ensino 
Básico - 1º ciclo; e c) com o ensino Básico - 2º ciclo. Verificou-se também uma ligeira descida ao 
nível das Habilitações de ensino Superiores; 

• Um acréscimo nos seguintes níveis: a)no ensino Básico - 3º ciclo, com o ensino Secundário; e 
b)pós-secundário. 

A população empregada teve um registo de 183,0 milhares de indivíduos). Concernente ao registo do 
trimestre homólogo (de 184,3 mil pessoas), esta diminuiu 0,71 % (em valor, menos 1,3 milhares de 
pessoas). 
A Taxa de Emprego, [(População Empregada/População Total)x100%] teve um registo de 49,0 % menos 
0,3 % que o trimestre homólogo  (a qual teve um registo de 49,3 %). 
Em 2015, o principal contributo para o emprego na região do Algarve foi assegurado pelo: 

• Sector Terciário com 83,55 % (o maior valor de Portugal, tendo maior incidência nas seguintes 
atividades principais: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração com 34,48 
%) e Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória e por Outras Atividades e 
Serviços, com 24,26%; 

• Setor Secundário com 10,06 % (o mais baixo valor de Portugal, tendo maior incidência na 
seguinte atividade principal a construção com 6,07 %). 

O número de desempregados foi quantificado em 35,9 mil indivíduos. Comparativamente ao trimestre 
homólogo de 2014 (41,4 mil pessoas), este registo teve uma diminuição de 13,29 % (ou seja menos 5,5 
mil indivíduos). 
A Taxa de Desemprego (População Desempregada/População Ativa) foi de 16,4 % (menos 1,9 % que o 
período homologo o qual registou 18,3 %). 
Concernente à formação, em 2014, 8,7% da população com idade entre os 25 e os 64 anos da Região 
participou em atividades de educação e formação, estando um pouco abaixo da média nacional.  
A indicar que em 2014 23,7% da população com idade entre os 30 e os 34 anos da Região do Algarve 
tinha o ensino superior completo, em relação a 2011, foi a única Região de Portugal continental que 
diminuiu de %. A proporção é inferior à média do país, 31,3 % (é a mais baixa de Portugal continental) e 
situa-se muito aquém da meta estabelecida pela UE para 2020 (40 %). 

                                                           
9 Estatísticas do Mercado de Trabalho - 1º trimestre de 2015 
Unidade: Milhares de indivíduos 
Fonte: INE 
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População, total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região do Algarve, 
por sexo   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Condição perante o trabalho Sexo Algarve Algarve 

População Total HM 440,7 441,6 -0,9 

  H 212,3 213,0 -0,7 

  M 228,4 228,6 -0,2 

População Ativa HM 218,8 225,8 -7,0 

  H 112,7 116,9 -4,2 

  M 106,1 108,9 -2,8 

População Empregada HM 183,0 184,3 -1,3 

  H 94,5 94,5 0,0 

  M 88,5 89,8 -1,3 

População Desempregada HM 35,9 41,4 -5,5 

  H 18,3 22,3 -4,0 

  M 17,6 19,1 -1,5 

População Inativa HM 221,9 215,8 6,1 

  H 99,6 96,1 3,5 
  M 122,3 119,7 2,6 

Quadro 44 - População, total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região do Algarve 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

População total, ativa, empregada, desempregada e inativa, da Região do Algarve, 
por grupo etário   -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Condição perante o trabalho Grupo etário Algarve Algarve 

População Total Total 440,7 441,6 -0,9 

 Com menos de 15 anos 67 67,9 -0,9 
  Dos 15 aos 24 anos 44,8 44,4 0,4 
  Dos 25 aos 34 anos 51,6 53,3 -1,7 
  Dos 35 aos 44 anos 69 69,3 -0,3 

 Dos 45 aos 64 anos 117,2 116,9 0,3 
  Com 65 e mais anos 91,1 89,8 1,3 
População Ativa Total 218,8 225,8 -7,0 
  Dos 15 aos 24 anos 16,2 15,3 0,9 
  Dos 25 aos 34 anos 43,8 47,3 -3,5 
  Dos 35 aos 44 anos 64,1 64,1 0 
  Com 45 e mais anos 94,7 99,1 -4,4 
População Empregada Total 183,0 184,3 -1,3 
  Dos 15 aos 24 anos 8,6 9,4 -0,8 
  Dos 25 aos 34 anos 37,8 36,6 1,2 
  Dos 35 aos 44 anos 54,5 52,6 1,9 
  Com 45 e mais anos 82,1 85,7 -3,6 
População Desempregada Total 35,9 41,4 -5,5 
  Dos 15 aos 24 anos 7,5 5,9 1,6 
  Dos 25 aos 34 anos 6,2 10,7 -4,5 
  Dos 35 aos 44 anos 9,6 11,4 -1,8 
  Com 45 e mais anos 12,6 13,4 -0,8 
População Inativa Total 221,9 215,8 6,1 

 Com menos de 15 anos 67,1 67,8 -0,7 
  Dos 15 aos 24 anos 28,6 29,1 -0,5 
  Dos 25 aos 34 anos 7,7 6,1 1,6 
  Dos 35 aos 44 anos 4,9 5,3 -0,4 
  Com 45 e mais anos 113,6 107,5 6,1 

Quadro 45 - População, por grupo etário, da Região do Algarve. 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População ativa, da Região do Algarve, por nível de escolaridade completo 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Nível de escolaridade completo  Algarve Algarve 

População ativa    218,8 225,8 -7,0 

Nenhum    3,6 4,3 -0,7 

Básico - 1º ciclo    28,3 33,2 -4,9 

Básico - 2º ciclo    23,7 26,0 -2,3 

Básico - 3º ciclo    57,6 53,7 3,9 

Secundário e pós-secundário    62,6 63,6 -1,0 

Superior    43,0 44,9 -1,9 

Quadro 46 - População ativa, por nível de escolaridade completo, da Região do Algarve 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População inativa, da Região do Algarve, por categoria de inatividade 
(Unidade: Milhares de indivíduos)  Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Categoria de inatividade  Algarve Algarve 

População inativa   221,9 215,8 6,1 

Estudante (15 e mais anos)   31,1 33,2 -2,1 

Doméstico   17,4 18,6 -1,2 

Reformado   72,2 70,2 2 

Outro   101,3 93,8 7,5 

Quadro 47 - População inativa, por categoria de inatividade, da região do Algarve 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População empregada, da Região do Algarve, por atividade principal (CAE-Rev. 3) 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Atividade principal  Algarve Algarve 

 QT 27 (2)       

População empregada   
183,0 184,3 -1,3 

A: Agricultura, produção animal, caça e floresta - (Setor Primário)   11,7 14,5 -2,8 

B a F: Indústria, construção, energia e água - (Setor Secundário)   18,4 19,4 -1,0 

C: Indústrias transformadoras   4,9 6,1 -1,2 

F: Construção   11,1 10,8 0,3 

G a U: Serviços - (Setor Terciário)   152,9 150,4 2,5 

G e I: Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração   63,1 62,6 0,5 

H e J: Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação   10,7 9,6 1,1 

K e L: Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias   7,6 23,8 -16,2 
O a Q: Administração pública e defesa; segurança social; educação; saúde e  
atividades  de apoio social   44,4 46,3 -1,9 

M, N e R a U: Outras atividades de serviços   27,1 8,1 19,0 
Quadro 48 - População empregada, por atividade principal, da Região do Algarve 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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População empregada, na Região do Algarve, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Profissão principal  Algarve Algarve 

População empregada   183,0 184,3 -1,3 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivo   14,5 15,1 -0,6 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas   24,8 24,2 0,6 

Técnicos e profissionais de nível intermédio   16,8 15,4 1,4 

Pessoal administrativo    12,8 19,2 -6,4 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores   45,4 41,5 3,9 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta   13,2 15,1 -1,9 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices   17,0 15,7 1,3 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem   8,7 6,2 2,5 

Trabalhadores não qualificados   29,8 31,6 -1,8 

Forças Armadas   0,0 0,3 -0,3 
Quadro 49 - População empregada, na profissão principal, na Região do Algarve 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

População empregada, na Região do Algarve, por situação na profissão principal 
(Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Situação na profissão principal   Algarve Algarve 

População empregada    183,0 184,3 -1,3 
Trabalhador por conta de outrem    144,4 142,9 1,5 

Contrato sem termo    107,6 108,6 -1 
Contrato com termo    32,4 29,9 2,5 
Outro tipo de contrato de trabalho    4,4 4,4 0 

Trabalhador por conta própria    37,5 40,5 -3 
Trabalhador familiar não remunerado    1,1 0,9 0,2 

Quadro 50 - População empregada, por situação na profissão principal, na Região do Algarve 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 

 

 População desempregada, na Região do Algarve, por tipo de desemprego e duração da procura de 
emprego  -   (Unidade: Milhares de indivíduos) Iº Tri 2015 Iº Tri 2014 

GAP 
Tipo de desemprego e duração da procura de emprego 

  Algarve Algarve  

População desempregada 35,9 41,4 -5,5 
À procura de primeiro emprego 2,6 2,6 0,0 
À procura de novo emprego 33,3 38,8 -5,5 
À procura de emprego há menos de 12 meses 17,4 16,9 0,5 
À procura de emprego há 12 e mais meses 18,5 24,5 -6,0 

Quadro 51 - População desempregada, na Região do Algarve, por tipo de desemprego e duração da procura de 
emprego 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1º trimestre de 2015. 
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4. Recursos Humanos 

Repartição de Efetivos 
A estrutura de ativos humanos do Inovinter registou uma quebra na ordem dos 6,98 pontos percentuais 
no período compreendido entre 2014 e 2015, isto é, totalizava 43 trabalhadores/as em Junho de 2014 
passando a 40 colaboradores/as em Junho de 2015. Observando os dados referentes aos movimentos 
de entradas e saídas verificadas no triénio 2012-2015 denota-se uma tendência contínua de decréscimo 
do número de efetivos afetos ao Centro, registando-se um efeito combinado decrescente na ordem dos 
23,08% (12 elementos) na estrutura total. O número de efetivos atingido à data é o corolário dos 
constrangimentos determinados pela Tutela, no que concerne à contratação de trabalhadores e 
renovação de vínculos existentes. 
A representação gráfica da repartição de efetivos, afetos ao Centro, assume a seguinte composição por 
género e grupo profissional: 

 
Gráfico 2 - Repartição de efetivos por Género e Grupo Profissional 

A estrutura global de efetivos contabiliza 40 elementos, da qual resulta a seguinte distribuição por 
género; 15 trabalhadores (37,50% do total) e 25 trabalhadoras (62,50% do total). Analisando as quebras 
verificadas nas composições por género tem-se que, estas registaram uma maior incidência na estrutura 
feminina em termos absolutos e relativos, a saber, 2 elementos que se traduziu num decréscimo de 
7,41% da partição e de 1 efetivo na estrutura masculina manifestando uma diminuição de 6,25%. 
Decompondo a análise por denominações profissionais e correspondente representatividade na 
estrutura organizacional tem-se que, os dirigentes intermédios de 1º grau, os assistentes operacionais, 
operários e auxiliares, e os informáticos representam 2,50% da estrutura, registando 1 trabalhador cada, 
espelhando em termos absolutos caracterizações anteriores. A nomenclatura profissional de dirigente 
intermédio do 3º grau também se manteve inalterável na sua composição absoluta comparativamente a 
período análogo, agregando 5 colaboradores/as e exprimindo 12,50% do total. A designação profissional 
de técnico superior exprime 35,00% da estrutura total dos ativos humanos da instituição, contendo 14 
trabalhadores/as, permanecendo constante o número de elementos agregados relativamente aos 
exercícios transatos. O grupo profissional de assistente técnico, técnico de nível intermédio e pessoal 
administrativo regista uma quebra na ordem dos 14,29 pontos percentuais na composição, a saber, de 
21 para 18 trabalhadores/as no período em análise, registando exclusivamente o efeito do movimento 
de saídas do Centro enunciado anteriormente. A denominação profissional supracitada representa 
45,00% do total, confirmando a tendência de ser a designação mais expressiva na estrutura de recursos 
humanos do Inovinter, contendo 18 observações. 
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A distribuição dos ativos humanos do Inovinter por tipologia de vínculo contratual assume a seguinte 
disposição; 39 trabalhadores/as com contrato de trabalho a termo indeterminado (97,50% da estrutura 
contratual) e 1 colaborador com contrato de comissão de serviço (2,50% da estrutura contratual). As 
tipologias de contrato de trabalho a termo indeterminado e em comissão de serviço no âmbito do 
Código do Trabalho permaneceram inalteradas comparativamente à caracterização anterior. Denota-se 
a inexistência de contratados a termo certo e/ou incerto na composição contratual da instituição, esta 
tipologia sofreu uma quebra total no período em análise, mantendo a tendência evidenciada, de 
decréscimos abruptos, nos últimos exercícios. Na analise do triénio 2012-2015 observa-se que a redução 
de efetivos referida anteriormente no início da caracterização da estrutura organizacional, de 12 
colaboradores/as, diz respeito exclusivamente a esta tipologia de vínculo contratual. 
Analogamente ao perspetivado no Plano de Atividades e Orçamento referente ao ano de 2015, prevê-se 
que para o exercício de 2016 se registe um reforço do efetivo afeto ao Inovinter até ao nível atingido em 
2013, representando um diferencial positivo de 5 trabalhadores/as, permitindo assim que se reponha 
um total de 45 elementos. O deferimento da solicitação para contratação por parte da Tutela reveste-se 
de uma relevância fundamental, no intuito de sanar diversas incongruências contratuais e potenciar a 
capacidade instalada localmente, implicando uma intervenção geográfica superior. 

Níveis de Habilitação 

A estrutura de níveis de habilitação por género assume graficamente do seguinte disposição: 

 
Gráfico 3 - Estrutura de Níveis de Habilitação por Género 

O nível de habilitação com maior representatividade na Instituição é o ensino superior universitário que 
exprime 42,50% da composição total e regista 17 observações. Comparativamente ao ano transato, e 
apesar de se manter como o grau de habilitação mais expressivo na estrutura global, registou uma 
quebra de 10,53% em termos absolutos. Os habilitados com ensino secundário ou equivalente traduzem 
40,00% da estrutura global, englobando 16 trabalhadores/as. Efetuando um paralelismo com o número 
de habilitados com o ensino secundário atingido no ano anterior, verifica-se que ocorreu um decréscimo 
na ordem dos 5,88% nos elementos que compõem este grau de habilitação. Os níveis de habilitação de 
3º ciclo do ensino básico e mestrado, comparativamente ao exercício transato, mantiveram-se 
constantes no que concerne á sua composição absoluta, isto é, o primeiro representa 12,50% do 
universo e regista 5 observações, enquanto que o segundo traduz 5,00% da estrutura de habilitação e 
evidencia 2 anotações. 
Através da observação da estrutura de níveis de habilitação do Inovinter é seguro afirmar, com um grau 
de significância elevado, que os recursos humanos afetos ao Centro são predominantemente 
qualificados, sendo as suas competências estimuladas para que traduzam o desempenho e flexibilidade 
expectáveis, imprescindíveis à prossecução da missão do Inovinter numa envolvente em constante 
mutação. 
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Políticas Organizacionais e Práticas de Melhoria Contínua 

A consolidação e otimização das políticas organizacionais ao nível dos recursos humanos têm produzido 
os resultados motivacionais desejados, gerando envolvimento, pró-atividade e desempenhos 
imprescindíveis para a prossecução da missão e objetivos estratégicos do Inovinter. As práticas e 
instrumentos estabelecidos a este nível, com o intuito de promover estádios superiores de maturidade 
organizacional e uma maior identificação com a matriz de valores e cultura institucional, têm 
possibilitando o fortalecimento dos conhecimentos e competências dos ativos humanos da instituição.  
O sistema de avaliação de desempenho registou alterações estruturais em 2014, a saber, ao nível da 
matriz de ponderação de critérios e da ficha de avaliação propriamente dita. As transformações 
operadas no sistema tiveram como propósito a necessidade de espelhar com maior fidelidade os 
desempenho dos/as trabalhadores/as através da inclusão de critérios objetivos, mensuráveis e não 
penalizadores, permitindo uma aderência superior à realidade, potenciando a equidade e transparência 
desejadas neste tipo de instrumentos de aferição. 
O aprofundamento do conhecimento e estruturas internas relativamente à matéria da segurança e 
higiene no trabalho, proporcionado através da implementação de medidas de autoproteção no âmbito 
da organização de emergência, evacuação e combate a incêndio, e da formação facultada aos/às 
trabalhadores/as, possibilitaram um salto qualitativo relevante nesta temática, implicando o 
envolvimento e esforço coletivos na melhoria das condições de trabalho. Derivado das consultas aos/às 
colaboradores/as relativamente às condições de trabalho, incorporaram-se no plano de investimentos 
para o ano em curso, melhoramentos a efetuar nas instalações, no intuito de suprir as 
necessidades/lacunas diagnosticadas. Perspetiva-se para o exercício de 2016, a manutenção deste 
processo dinâmico de aperfeiçoamento de infraestruturas e competências, sendo este de interesse 
fundamental para todos os agentes envolvidos, internos e externos. 
No que concerne à política de formação manteve-se inalterável ao nível do incentivo da participação dos 
colaboradores em formações, conferências e seminários, nacionais e transnacionais, por forma a 
potenciar os ativos humanos da instituição, nas dimensões pessoal e profissional. No decurso do 
exercício de 2015 evidencia-se um incremento no volume de formação, perspetivando-se a manutenção 
deste crescimento em 2016, derivado não só das necessidades diagnosticadas na avaliação de 
desempenho, como também dos desafios que se apresentam, tendo-se registado uma maior incidência 
nas temáticas de segurança e higiene no trabalho e sistema de gestão da qualidade. 
Os progressos alcançados na área comunicacional, revestem-se de importância fulcral no quadro 
motivacional e na disseminação de políticas organizacionais, através dos fluxos/circuitos estabelecidos, 
que devem ser continuamente atualizados e aperfeiçoados, no intuito de se manterem assertivos e 
concisos para transmitirem de uma forma evidente o alinhamento e objetivos do Inovinter. 
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5. Capacidade Formativa 
Sempre assumiu uma relevância estratégica a capacidade do Inovinter em promover um plano de 
formação profissional, numa perspetiva transversal a todas as atividades económicas e ajustado às reais 
necessidades regionais e locais, com uma intervenção que não se cinge exclusivamente à esfera dos 
grandes centros urbanos. 
Deste modo, com uma distribuição geográfica equitativa e uma cultura de proximidade e de trabalho 
em parceria, contribuindo assim para a deslocalização da formação para os locais onde existam 
necessidades formativas diagnosticadas, o Inovinter garante uma cobertura geográfica de todo o 
Portugal Continental a partir das suas estruturas fixas denominadas por Delegações e Polos. 
Reconhecendo a importância dos recursos físicos e materiais disponíveis para a organização e a 
execução, qualitativa e quantitativa, dos seus projetos, asseguramos os requisitos necessários e 
adequados ao pleno funcionamento da atividade formativa. 
Nas suas instalações, o Inovinter tem diligenciado no sentido de assegurar as condições de 
acessibilidade requeridas às pessoas com necessidades especiais, as condições ambientais adequadas 
(luz, temperatura, ventilação, insonorização) e as condições de higiene e segurança. Dispomos nas 
Delegações e Polos, de um local de atendimento devidamente identificado, observando uma imagem 
institucional atual e adotada transversalmente, bem como de áreas destinadas a salas de reuniões, 
auditórios, salas de estudo e biblioteca/mediateca e os espaços de convívio e de refeição. 
A existência de salas de formação teórica e de formação no domínio das novas tecnologias permite a 
realização em simultâneo de diversas ações uma vez que, estes espaços se encontram 
permanentemente dotados de mobiliário indispensável ao desenvolvimento da formação e de meios 
informáticos e didáticos (como computadores e respetivos periféricos, impressoras, quadros interativos, 
videoprojectores, telas de projeção e quadros brancos).  
Salvaguardando-se algumas exceções devidamente enquadradas e requeridas com a finalidade de 
assegurar as melhores condições ambientais, de conforto, segurança e higiene dos/as utentes, quer as 
salas de formação teórica, quer as salas destinadas à formação em informática possuem uma 
capacidade formativa instalada para um mínimo de 20 formandos/as, permitindo promover sessões de 
formação de índole teórica e prática, na vertente simulada.  
Simultaneamente, o Inovinter disponibiliza no âmbito do projeto de “Formação nas Aldeias”, salas de 
formação teóricas e salas de formação de informática itinerantes, devidamente equipadas com 
computadores de secretária ou portáteis (no máximo um computador por cada dois formandos/as e um 
computador para o/a formador/a), cavalete, vídeo projetor e tela de projeção, permitindo assim 
garantir às parcerias constituídas, as condições pedagógicas requeridas para a realização de ações de 
formação fora das suas estruturas fixas. 
Tendo como objetivo essencial a promoção da atividade formativa para a valorização dos recursos 
humanos numa perspetiva transversal a todas as atividades económicas, o Inovinter reconhece a 
exigência de investimento em materiais, software e equipamentos nas áreas de formação técnica, 
particularmente as de cariz mais prático. 
Deste modo, e em articulação com a equipa pedagógica, procura-se assegurar atempadamente as 
condições requeridas à realização da ação de formação dentro dos parâmetros de qualidade exigidos, 
realizando todos os investimentos necessários e/ou estabelecendo protocolos de parcerias com Escolas, 
Empresas ou outras Instituições, sempre que se diagnostiquem necessidades de recursos que careçam 
de ser colmatadas. 
Fica deste modo assegurada a capacidade formativa do Inovinter na realização de ações em diversas 
áreas de formação e de proporcionar esses serviços nos locais onde as necessidades são diagnosticadas. 
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6. Constrangimentos e Potencialidades 
A constituição e manutenção de uma equipa de recursos humanos coesa, empreendedora e 
devidamente qualificada e empenhada na missão e nos objetivos organizacionais, foi sempre uma das 
prioridades estratégicas, assumindo-se como uma mais-valia organizacional.  
Paralelamente, evidencia-se todo o investimento efetuado para criar as melhores condições de trabalho 
aos/às seus/suas trabalhadores/as, nomeadamente os investimentos nas novas tecnologias de 
informação e comunicação, procurando com os mesmos, a simplificação de processos e procedimentos.  
Assumindo como fator determinante da sua cultura organizacional a melhoria contínua dos serviços 
prestados aos/às seus/suas clientes e às partes interessadas e reconhecendo as potencialidades 
intrínsecas das medidas operacionalizadas que visem a concretização desse objetivo, o Inovinter 
implementou um Sistema de Gestão da Qualidade, encontrando-se certificado pela APCER, de acordo 
com a norma NP EN ISO 9001:2008, na promoção e realização de projetos de formação, de intervenção 
social e prestação de serviços de consultadoria e desenvolvimento organizacional. 
Foi deste modo “edificada” uma estrutura organizacional que acautelasse todas as condições técnicas 
de forma a garantir a eficiência e a eficácia na materialização dos seus objetivos. 
Em termos práticos isto significa que o Inovinter tem as potencialidades técnicas para responder 
quantitativamente e qualitativamente às mais diversas solicitações que se enquadrem na sua área de 
atuação e que não se esgotam em projetos exclusivamente de promoção de ações de formação 
cofinanciadas. 
Toda a atividade do Inovinter é assegurada e simultaneamente potencializada, por uma rede de 
Delegações e Polos dispersos de Norte a Sul de Portugal Continental, que, com uma intervenção 
descentralizada e privilegiando a proximidade com os/as nossos/as destinatários/as, garante uma 
intervenção em todo o território. 
Os resultados desse trabalho de proximidade são reforçados pela orientação estratégica de estabelecer 
e cimentar parcerias com os principais “atores”, quer tenham abrangência de índole nacional, regional 
e/ou local, como Sindicatos, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Associações de Desenvolvimento 
Local, Organizações de Economia Social, Empresas e outras Instituições, com o objetivo de promover 
dinâmicas de cooperação com todos os agentes económicos e sociais. 
Para além de potenciar proactivamente as atuais e as novas parcerias, não só na intervenção nacional, 
mas também na área da cooperação para o desenvolvimento nos PALOP ou em projetos de índole 
Comunitária, o Inovinter, enquanto Centro de Formação Protocolar, reconhece e procura valorizar todas 
as potencialidades associadas ao facto de ter sido constituído pelos parceiros institucionais IEFP,IP e 
CGTP-IN. 
A degradação da situação económica e financeira de Portugal ocorrida nos últimos anos, com o débil 
crescimento do Produto Interno Bruto, o elevado endividamento público, as constantes medidas de 
austeridade e de contenção do orçamento público, o elevado número de empresas que entraram em 
falência ou que se deparam com dificuldades financeiras, a elevada taxa de desemprego mais relevante 
ao nível dos jovens e o elevado número de pessoas/famílias com dificuldades económicas e financeiras, 
são fatores que originam um contexto externo instável e complexo, com implicações na atuação do 
Inovinter. 
Há deste modo, todo um conjunto de constrangimentos latentes, evidenciando-se: 

• Os associados ao orçamento do Inovinter e as respetivas implicações na execução do plano de 
formação, quer pelo facto de haver uma redução/ cativação de verbas e a consequente 
redução no número de horas de formação, quer por indefinições orçamentais que possam 
condicionar a operacionalização da formação;  

• A crescente relevância de fatores exógenos às ações de formação, particularmente as 
relacionadas com a situação económica e financeira descrita anteriormente, que influenciam as 
atitudes e os comportamentos dos/as formandos/as e formadores/as em “contexto formativo”;  

• As orientações para a maximização do volume de formação fomentando a constituição de 
grupos de formação com um elevado número de participantes, exigindo ajustamentos nas 
estratégias pedagógicas por forma a minimizar os respetivos impactos desta medida; 
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• Os relacionados com a tendência de diminuição dos apoios sociais pagos aos/às formandos/as, 
fator que se torna mais crítico quando se verifica o acréscimo do número de candidatos/as em 
situação de desemprego, encaminhados/as ou não pelos Centros de Emprego, a frequentarem 
as ações de formação. 

A transição para o novo Quadro Comunitário e as respetivas alterações nos normativos legais e nos 
respetivos Programas Operacionais traduziram-se em significativas transformações no contexto nacional 
e nas regras e nos regulamentos que enquadram a operacionalização das atividades formativas, no 
CQEP ou em projetos. 
Conscientes dessa realidade, compete ao Inovinter, com flexibilidade técnica e estrutural, reunir as 
condições que permitam promover os ajustamentos necessários que potencializem a sua atividade no 
atual contexto e minimizar os constrangimentos latentes subjacentes às alterações externas verificadas. 
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7. Principais Indicadores da Atividade 
 Formação Profissional 7.1.

Em 2013 executaram-se, no Inovinter, 474 ações de formação, havendo registo de 9.105 formandos/as, 
40.096 horas de formação e um volume de formação de 665.094 horas.  
Em 2014 registou-se uma execução de 530 ações de formação, 10.041 formandos/as, 43.863 horas e um 
volume de formação de 690.689 horas. Face a 2013, constata-se um aumento em todos os indicadores 
em análise isto é, mais 12% no número de ações realizadas, 10% no número de formandos/as 
abrangidos/as, 9% no número de horas executadas e 4% no volume realizado. 
No primeiro semestre de 2015, realizaram-se 280 ações de formação e 19.925 horas que correspondem 
a um volume de formação de 335.975 horas e a um total de 4.612 formandos/as.  
Tendo como base de análise o volume de formação realizado verificou-se, em 2013, que quatro áreas de 
formação (Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, Comércio, Audiovisuais e Produção dos Media e 
Ciências Informáticas) representaram cerca de 45% do volume de formação total. 

 

Gráfico 4 - Volume por áreas de formação 2013 

Em 2014 verificou-se uma maior diversidade nas áreas de formação ministradas, sendo a área do 
comércio a que obteve maior expressão com um peso de 14%. 

 

Gráfico 5 - Volume por áreas de formação 2014 
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Relativamente aos dados do primeiro semestre de 2015, verifica-se que a área de Comércio tem a maior 
representação com um peso de 14% do volume de formação total, consolidando-se a tendência de 
maior diversidade nas áreas de formação ministradas. 

 

Gráfico 6 - Volume por áreas de Formação 1.º Semestre 2015 

Os seguintes quadros apresentam os principais indicadores de execução física, relativos ao período em 
análise e estruturados de acordo com a modalidade de formação. 

Ano 2013 

  Aprend. EFA F.C. F.F.P F.M. F.I. Totais 

Nº de Ações 5 10 36 5 418   474 

Nº de Horas 6.778 6.920 640 433 25.325   40.096 

Volume 79.432,5 107.974 10.909,5 5.406 461.372   665.094 

Homens 57 107 320 23 2.380   2.887 

Mulheres 37 100 308 40 5.733   6.218 

Total Formandos/as 94 207 628 63 8.113   9.105 

Quadro 52 - Principais indicadores de Execução Física 2013 

 

Ano 2014 

  Aprend. EFA F.C. F.F.P F.M. F.I. Totais 

Nº de Ações 5 9 32 2 480 2 530 

Nº de Horas 7.223 6.257 472 186 29.375 350 43.863 

Volume 64.577 79.736 6.534 2.232 530.954 6.657 690.689 

Homens 33 88 175 13 2.724 17 3.050 

Mulheres 21 49 285 11 6.592 33 6.991 

Total Formandos/as 54 137 460 24 9.316 50 10.041 

Quadro 53 - Principais indicadores de Execução Física 2013 

Legenda: Aprend. – Cursos de Aprendizagem; EFA – Educação e Formação de Adultos / F.C. – Formação Continua (Extra CNQ) / 
F.F.P. – Formação de Formadores e Professores / F.M. – Formação Modular / F.I. – Formação para Inclusão.  
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1º Semestre 2015 

  Aprend. EFA F.C. F.F.P F.M. F.I. Totais 
Nº de Ações 6 5 14   253 2 280 

Nº de Horas 1.342 2.320 251   15.650 362 19.925 

Volume 11.207,5 34.458 2.416   279.896,5 7.997 335.975 

Homens 28 34 56   1.347 16 1.481 

Mulheres 16 63 107   2.911 34 3.131 

Total Formandos/as 44 97 163   4.258 50 4.612 

Quadro 54 - Principais indicadores de Execução Física 1.º semestre 2015 

Legenda: Aprend. – Cursos de Aprendizagem; EFA – Educação e Formação de Adultos / F.C. – Formação Continua (Extra CNQ) / 
F.F.P. – Formação de Formadores e Professores / F.M. – Formação Modular / F.I. – Formação para Inclusão.  

As ações enquadradas na Formação Modular tiveram, em 2013 e 2014, maior expressão na execução do 
volume de formação total do Inovinter, observando-se uma representatividade de 69% e 77%, 
respetivamente, verificando-se uma situação análoga no primeiro semestre de 2015 com 83% do 
volume total. 

 
Gráfico 7 - Volume de formação por modalidade em 2013 e 2014 
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Gráfico 8 - Volume de formação por modalidade 1.º semestre 2015 

Analisando a distribuição dos/as formandos/as por sexo constata-se uma maior representatividade do 
sexo feminino, com uma percentagem de 68% em 2013 e de 70% em 2014. 
Nos dados apurados no primeiro semestre de 2015, esta representatividade mantém-se, representando 
o sexo feminino 68%. 

 
Gráfico 9 - Caracterização dos/as formandos/as por sexo 

Tendo em conta o nível de escolaridade, em 2013 e 2014, cerca de 50% dos/as formandos/as que 
frequentaram as ações de formação no Inovinter possuíam o Ensino Secundário, não se verificando 
diferenças significativas na caracterização dos/as formandos/as por nível de escolaridade nos anos em 
análise. 
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Gráfico 10 - Caracterização dos/das formandos/as por nível de escolaridade 

Comparando os dados apurados no primeiro semestre de 2015 com os dois anos anteriores, evidencia-
se o facto de ter diminuído a representatividade dos/as formandos/as com o Ensino Secundário de cerca 
de 50%, para os 45,6% em 2015 e, com menor expressão, a diminuição de formandos/as enquadrados 
com o Ensino Superior.  
Em sentido contrário, constata-se um aumento da representatividade dos/as formandos/as com 
habilitações escolares inferiores ao Ensino Secundário, com maior expressão no nível de ensino igual ou 
inferior ao 4º ano que, de um peso de 2,5% em 2014 passa para os 5,4% no primeiro semestre de 2015, 
duplicando assim a sua representatividade. 

 
Gráfico 11 - Caracterização dos/as formandos/as por nível de escolaridade 1.º semestre 2015 

No que se refere à caracterização dos/as formandos/as por estratos etários, observa-se que os escalões 
predominantes são os das idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos e os 35 e os 44 anos, com 
mais de metade dos/as formandos/as em ambos os anos, verificando-se uma tendência crescente 
nestes dois escalões, passando de um peso conjunto de 52,8% em 2013, para 58,6% em 2014.  
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Gráfico 12 - Caracterização dos/as formandos/as por Estratos etários 

A caracterização dos/as formandos/as por estratos etários, relativa ao primeiro semestre de 2015, 
observa uma distribuição semelhante aos dois anos anteriores. 
De evidenciar no entanto o facto de haver uma diminuição significativa, na percentagem de 
formandos/as com menos de 35 anos, passando de 44,1% em 2014 para um peso total de 37,1% no 
primeiro semestre de 2015. 

 
Gráfico 13 – Caracterização dos/as formandos/as por estratos etários – 1.º Semestre 2015 

No que diz respeito à caracterização dos/as formandos/as tendo em conta a sua situação face ao 
emprego, observa-se um maior peso nos/as formandos/as desempregados/as. Esta é uma tendência 
crescente, já que os/as desempregados representavam em 2013 cerca de 48% do total e, em 2014, 
cerca de 53%. Em sentido inverso, há uma diminuição no peso dos/as formandos/as empregados/as de 
cerca de 39% em 2013, para cerca de 33% em 2014. 
Os/ formandos/as classificados/as como “1º emprego”, representam em ambos os anos um peso 
percentual a rondar os 14%. 
No primeiro semestre de 2015 registaram-se 56% de formandos/as classificados/as como 
desempregados/as, cerca de 30% de empregados/as e 14% classificados como “1º emprego”, o que 
confirma a tendência supracitada. 
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  Centro de Qualificação e Ensino Profissional 7.2.
O CQEP iniciou formalmente a sua atividade em Fevereiro de 2014 e, a partir dessa altura, foi iniciada a 
divulgação do centro e recebidas inscrições. A intervenção concreta junto dos/as candidatos/as, através 
da realização de sessões, apenas teve início no mês de Maio. 
O primeiro ano da atividade do CQEP foi marcado por algumas dificuldades iniciais devido a falta de 
orientações técnicas da entidade de tutela (ANQEP) e também por uma ausência de promoção de 
imagem e de divulgação institucional das entidades públicas. Acresceu ainda outra contrariedade para o 
desenvolvimento integral da atividade devido ao impedimento de o CQEP do Inovinter poder realizar 
processos RVCC com vista à certificação escolar. Por estas razões, os resultados quantitativos atingidos 
até final do ano ficaram muito aquém dos resultados contratualizados e estabelecidos no Plano 
Estratégico de Intervenção (PEI).  
Ressalva-se ainda que estes resultados anuais contratualizados foram estabelecidos no pressuposto de 
que seria possível a realização de processos de certificação escolar e, como após a aprovação do âmbito 
da atividade por parte da ANQEP, não se verificou o devido ajustamento a esses resultados anuais, a 
análise das taxas de execução terão forçosamente que ser relativizadas, já que o âmbito de intervenção 
aprovado para o CQEP deixou de ser coerente com os resultados previamente estabelecidos. 
É apreciável a taxa de execução ao nível dos/as inscritos/as, particularmente no que diz respeito ao 
público adulto, constatando-se que a procura de candidatos/as jovens foi praticamente nula face aos 
objetivos definidos. Os resultados obtidos nos restantes indicadores refletem em grande medida o que 
foi referido anteriormente, acrescendo ainda outro tipo de constrangimento que diz respeito às 
dificuldades de encaminhamentos para percursos educativos e formativos devido à escassez de ofertas 
que se verificou ao longo do ano, e que se evidenciou particularmente no caso dos adultos.  
No caso dos encaminhamentos para processo RVCC, também se verificaram dificuldades já que a 
maioria dos/as candidatos/as apresentaram como perfil e motivação, a obtenção de certificação por via 
de RVCC exclusivamente escolares – não sendo possível a realização desse tipo de processo no CQEP do 
Inovinter (e na generalidade dos CQEP em funcionamento) e não se verificando atividade nos CQEP com 
essa valência, não foi possível efetivar todos os encaminhamentos adequados. Não se considera crítico o 
resultado apresentado no indicador “Certificados RVCC”, já que os primeiros processos deste tipo 
tiveram início em Junho e não seria expectável a sua conclusão no ano de 2014. 
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  Objetivos 
PEI Execução Taxa 

Execução 

In
sc

riç
õe

s 

Jovens 100 5 5% 

Básico 200 150 75% 

Secundário 200 224 112% 

Profissional 200 224 112% 

Total 700 603 86% 

En
ca

m
in

ha
m

en
to

s -
 

of
er

ta
s e

xt
er

na
s 

Jovens 90 1 1% 

Básico 48 15 31% 

Secundário 76 20 26% 

Profissional 46 9 20% 

Total 260 45 17% 

En
ca

m
in

ha
m

en
to

s -
 

RV
CC

 

Básico 134 21 16% 

Secundário 114 30 26% 

Profissional 136 15 11% 

Total 384 66 17% 

Ce
rt

ifi
ca

do
s R

VC
C Básico 121 0 0% 

Secundário 103 0 0% 

Profissional 122 0 0% 

Total 346 0 0% 

Quadro 55 - CQEP - Execução dos objetivos PEI - 2014 

Comparativamente com os resultados da atividade atingidos no primeiro semestre de 2015, verifica-se 
uma diminuição muito significativa do número de inscrições, o que se atribui aos fatores atrás referidos 
e, no essencial, à falta de dinamismo da rede nacional CQEP, o que tem reflexos negativos na imagem e 
divulgação dos centros e desta vertente de atuação. 

Em contrapartida, verifica-se um aumento no número de encaminhamentos realizados tanto para 
ofertas externas ao CQEP, como para RVCC, o que resulta em particular da exploração de mais 
modalidades e ofertas formativas de entidades externas e, também, na dinamização de parcerias com 
entidades empregadoras que potenciem o desenvolvimento de processos RVCC de dupla certificação. 
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Indicadores / Tipo 
certificação 

Objetivos 
PEI Execução Taxa 

Execução 

In
sc

riç
õe

s 

Jovens 100 0 0% 

Básico 200 36 18% 

Secundário 200 72 36% 

Profissional 200 56 28% 

Total 700 164 23% 

En
ca

m
in

ha
m

en
to

s -
 

of
er

ta
s e

xt
er

na
s 

Jovens 90 0 0% 

Básico 48 12 25% 

Secundário 76 18 24% 

Profissional 46 17 37% 

Total 260 47 18% 

En
ca

m
in

ha
m

en
to

s -
 

RV
CC

 

Básico 134 10 7% 

Secundário 114 17 15% 

Profissional 136 12 9% 

Total 384 39 10% 

Ce
rt

ifi
ca

do
s R

VC
C Básico 121 0 0% 

Secundário 103 0 0% 

Profissional 122 0 0% 

Total 346 0 0% 

Quadro 56 - CQEP - Execução objetivos PEI - 2015 
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8. Áreas de Intervenção 
 Formação Profissional 8.1.

A atividade formativa prevista para o ano de 2016, procura contribuir positivamente para a 
implementação das políticas públicas de emprego e de formação profissional, privilegiando-se as ofertas 
de qualificação que respondam às prioridades estratégicas definidas a nível nacional e regional. 
Nesse sentido, procurámos que o Plano de Formação desse resposta às orientações atualmente 
existentes, nomeadamente: 

• Na distribuição da oferta formativa pelas diversas modalidades, com destaque para a medida 
de intervenção “Vida Ativa”, cursos de Aprendizagem, os Cursos de Especialização Tecnológica 
e na Formação Para a Inclusão; 

•  Na relevância atribuída às áreas de educação e formação e às respetivas saídas profissionais 
consideradas como prioritárias; 

•  Na construção de uma oferta formativa que possibilite aos/às candidatos/as a construção 
gradual de percursos de qualificação profissional, enquadrados com as necessidades do 
mercado de trabalho e que visem, no caso dos/as formandos/as desempregados/as ou 
candidatos/as ao primeiro emprego, complementar, aumentar e desenvolver competências 
pessoais, profissionais e relacionais, facilitando desta forma, a sua transição para o mercado de 
trabalho; 

• Na submissão de propostas formativas que respeitem os referenciais constantes no Catálogo 
Nacional de Qualificações; 

• Na constituição de grupos de formação, sempre que as condições logísticas e técnico-
pedagógicas o permitam, com um mínimo de 20 formandos/as. 

Com um Plano de Formação de âmbito nacional, mas elaborado a partir de um diagnóstico de 
necessidades de formação operacionalizado pelas estruturas locais do Inovinter, envolvendo a 
participação de diversas entidades parceiras, pretendemos proporcionar as respostas de formação 
ajustadas à qualificação da população, quer se tratem de jovens ou adultos, empregados ou 
desempregados. 
O Plano de Atividades contempla assim para o ano de 2016, a realização de 358 ações de formação 
enquadradas em diversas modalidades de formação, nomeadamente os cursos de Aprendizagem, 
cursos de Educação e Formação de Adultos, cursos de Especialização Tecnológica ou as Formações 
Modulares Certificadas, com destaque para a medida de intervenção “Vida Ativa”. 

8.1.1. Objetivos Globais 
As metas globais fixadas para o ano de 2016 são as seguintes: 

Modalidade 
Indicadores Físicos – Ano de 2016 

Ações Formandos/as Horas Volume 

Aprendizagem 4 72 5.511 99.198 
CET 3 58 2.180 42.000 
EFA 7 131 4.811 88.924 
Formação Modular 312 5.813 24.350 460.725 
Formação para a Inclusão 4 104 900 23.400 
Formação Contínua 22 319 463 7.008 
Formação de Formadores/as 6 77 490 6.356 

Total Geral 358 6.574 38.705 727.611 

Tabela 3 - Indicadores Físicos por modalidade - 2016 

O Plano de Formação contempla a execução de 358 ações de formação, às quais correspondem 6.574 
formandos/as, 38.705 horas e 727.611 horas de volume de formação. 
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O seguinte gráfico permite observar a distribuição das 358 ações de formação pelas diversas regiões.  

A região Centro é a que apresenta o maior número de ações (123), seguida das regiões do Norte e 
Alentejo com indicadores físicos muito próximos, 97 e 90 ações, respetivamente. 

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 22 ações previstas, e o Algarve com 20 ações, surgem como as 
regiões com menor número de ações previstas.  

Em São Tomé e Príncipe volta a estar prevista formação, desta vez com 6 ações de formação. 

 

Gráfico 14 - Distribuição das Ações de formação por região 

No que concerne à distribuição do volume de formação por região, destaca-se a região do Alentejo com 
um peso de 30%, seguida da região Norte com 29% e da Região Centro com um peso de 24% no volume 
de formação total previsto. 

 

Gráfico 15 - Volume de Formação por Região 

A distribuição do volume de formação pelas diversas modalidades formativas permite observar uma 
forte prevalência da Formação Modular Certificada, que representa cerca de 63% do volume total de 
formação previsto. As modalidades de Aprendizagem e de Educação e Formação de Adultos seguem-se 
com 14% e 12%, respetivamente. 
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Gráfico 16 - Volume de Formação por modalidade de Formação 

8.1.2. Cursos de Educação e Formação de Adultos 
Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) destinam-se a pessoas com idade igual ou superior 
a 18 anos, com baixas qualificações (escolares e/ou profissionais) que, prioritariamente, não tenham 
concluído o ensino básico ou o ensino secundário e que não detenham a qualificação adequada para 
efeitos de progressão ou inserção no mercado de trabalho.   
No decorrer do ano de 2016, o Inovinter terá em funcionamento sete cursos EFA, de Nível Secundário – 
Tipo A:  

• Quatro cursos que transitam de 2015 - dois na área do Turismo e Lazer (um a realizar-se na 
região do Alentejo e outro na região Centro), um na área dos Audiovisuais e Produção dos 
Media (na região do Alentejo), e um na área do Trabalho Social e Orientação (na região Norte); 

• Três novos cursos a iniciar em 2016 - um na área da Silvicultura e Caça (na região do Alentejo) e 
dois na área da Saúde (nas regiões Centro e Norte).  

Nos cursos EFA que se realizam em 2016, prevê-se a participação de 131 formandos/as, a realização de 
4.811 horas de formação e de 88.924 horas de volume de formação. 

Áreas de formação por Região - EFA 

Área de Formação 

Região 
Total 

Norte Centro Alentejo 

Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume 

Audiovisuais e Produção dos Media    20 8.000    20 8.000 

Silvicultura e Caça   
 

    20 19.460 20 19.460 

Saúde   
 

14 10.080 20 8.480 34 18.560 

Trabalho Social e Orientação 20 8.000        20 8.000 

Turismo e Lazer 21 19.320     16 15.584 37 34.904 

Total Geral 41 27.320 34 18.080 56 43.524 131 88.924 

Tabela 4 - EFA - Áreas de formação por Região 

8.1.3. Cursos de Aprendizagem 
Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional, de dupla certificação, que conferem o 
nível 4 de qualificação profissional e uma habilitação escolar de nível secundário, dirigidos a jovens, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, que tenham completado, com aproveitamento, o 3º 
ciclo do ensino básico e não tenham concluído o ensino secundário ou equivalente.   
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No decorrer do ano de 2016, o Inovinter terá em funcionamento quatro cursos de Aprendizagem, que 
transitam do ano 2015, contemplando um curso na área da Eletricidade e Energia (na região do 
Alentejo), um curso na área de Hotelaria e Restauração (na região do Algarve) e dois cursos 
pertencentes à área da Saúde (um a realizar-se na região Norte e outro na região Centro).  
Nos cursos de Aprendizagem que se realizam em 2016, prevê-se a participação de 72 formandos/as em 
5.511 horas de formação e com um volume de 99.198 horas de formação. 

Áreas de formação por Região - Aprendizagem 

Área de Formação 

Região 
Total 

Norte Centro Alentejo Algarve 

Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume 

Eletricidade e Energia         18 25.254     18 25.254 

Saúde  18 23.814 18 24.030         36 47.844 

Hotelaria e Restauração       
 

    18 26.100 18 26.100 

Total Geral 18 23.814 18 24.030 18 25.254 18 26.100 72 99.198 

Tabela 5 - Aprendizagem - Áreas de formação por Região 

8.1.4. Cursos de Especialização Tecnológica 
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) são cursos pós-secundários não superiores, de dupla 
certificação, que conferem uma qualificação profissional de nível 5. Destinam-se a jovens e adultos/as, 
preferencialmente titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação equivalente.  
Em 2016 o Inovinter terá em funcionamento três Cursos de Especialização Tecnológica, que transitam 
de 2015, dois cursos na área das Ciências Informáticas (nas regiões Norte e Centro) e um curso na área 
da Contabilidade e Fiscalidade (na região de Lisboa e Vale do Tejo), onde se prevê que participem 58 
formandos/as, num total de 2.180 horas de formação e de 42.000 horas de volume de formação. 

Áreas de formação por Região - CET 

Área de Formação 

Região 
Total 

Norte Centro LVT 

Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume 

Ciências Informáticas 20 13.800 20 13.800     40 27.600 

Contabilidade e Fiscalidade         18 14.400 18 14.400 

Total Geral 20 13.800 20 13.800 18 14.400 58 42.000 

Tabela 6 - CET - Áreas de formação por Região 

8.1.5. Formações Modulares Certificadas 
As formações modulares certificadas destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, sem 
qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e, 
prioritariamente, sem conclusão do ensino básico ou secundário. Estas ações de formação são 
capitalizáveis para a obtenção de uma ou mais qualificações constantes no Catálogo Nacional de 
Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada.  
A organização curricular das formações modulares realiza-se, para cada unidade de formação, de acordo 
com os respetivos referenciais de formação, com principal destaque para a componente de formação 
tecnológica.  
O Inovinter define como prioridade proporcionar uma oferta formativa que vise responder às 
necessidades concretas de ativos, empregados e desempregados, permitindo a construção gradual de 
percursos de qualificação por parte dos/as formandos/as. Pretende-se assim, responder às necessidades 
individuais de formação, estruturadas num projeto de obtenção de uma qualificação ou 
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atualização/aperfeiçoamento, com vista à ocupação de um posto de trabalho e/ou responder a 
necessidades concretas de formação e qualificação dos recursos humanos das empresas.  
O Inovinter integra na sua oferta formativa um conjunto de formações modulares de nível 2 e, com 
maior relevância, de nível 4, quase exclusivamente na vertente de formação tecnológica, que integram 
um amplo e diversificado conjunto de referenciais de formação constantes do Catálogo Nacional de 
Qualificações.  
Durante o ano de 2016 prevê-se que se realizem 312 ações, abrangendo 5.813 formandos/as, 24.350 
horas e 460.725 horas de volume de formação. Integram este plano: 

• 49 Percursos formativos (incluindo 10 percursos com FPCT, com uma duração prevista em cada 
percurso de 600 horas), com 13.375 horas de formação, 254.700 horas de volume de formação 
e 936 formandos/as; 

• 35 ações de formação de apoio ao CQEP, com 1.400 horas de formação, 26.550 horas de 
volume de formação e 666 formandos/as; 

• 228 UFCD (25 ou 50 horas), com 9.575 horas de formação, 179.475 horas de volume de 
formação e 4.211 formandos/as. 

Áreas de formação por Região – Formações Modulares 

Área de Formação 
Região 

Total 
Norte Centro LVT Alentejo Algarve 

Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume Formandos Volume 
Audiovisuais e Produção dos 
Media     159 5.575     20 1.000     179 6.575 

Línguas e Literaturas 
Estrangeiras         52 7.800         52 7.800 

História e Arqueologia     16 400 18 450         34 850 

Comércio 300 34.000 198 25.600 18 3.600 98 15.600     614 78.800 

Marketing e Publicidade     16 400 18 450         34 850 

Finanças, Banca e Seguros 20 1.000 112 5.200         20 1.000 152 7.200 

Contabilidade e Fiscalidade     162 5.850             162 5.850 

Gestão e Administração     18 3.600     20 1.000     38 4.600 
Secretariado e Trabalho 
Administrativo 80 3.000 56 1.900 54 4.500         190 9.400 

Enquadramento na 
Organização/Empresa     20 4.000     16 800     36 4.800 

Ciências Informáticas 180 8.500 480 19.250 130 19.000 188 13.750     978 60.500 
Metalurgia e 
Metalomecânica                 20 500 20 500 

Eletricidade e Energia     16 400 18 450 76 5.400 20 500 130 6.750 

Eletrónica e Automação         18 450         18 450 
Construção e Reparação de 
Veículos a Motor                 60 12.000 60 12.000 

Indústrias Alimentares     16 400             16 400 
Indústria do Têxtil, 
Vestuário, Calçado e Couro 40 4.000 16 800     88 18.600 20 1.000 164 24.400 

Materiais         18 450 20 12.000     38 12.450 
Construção Civil e 
Engenharia Civil             96 9.200     96 9.200 

Produção Agrícola e Animal 120 11.000         58 11.600     178 22.600 

Floricultura e Jardinagem 20 1.000         20 1.000     40 2.000 

Silvicultura e Caça 20 500                 20 500 

Saúde  180 14.000 438 19.450     210 9.600 20 1.000 848 44.050 
Serviços de Apoio a Crianças 
e Jovens     20 500     16 800     36 1.300 

Trabalho Social e Orientação 460 44.000 140 13.800     290 11.600     890 69.400 

Hotelaria e Restauração 52 2.600 18 3.600     116 17.100 40 13.000 226 36.300 

Turismo e Lazer 60 3.000 160 6.000     80 3.000 100 5.000 400 17.000 

Cuidados de Beleza             12 600     12 600 

Proteção de Pessoas e Bens             76 3.800     76 3.800 

Várias, a especificar 40 8.000     36 1.800         76 9.800 

Total Geral 1.572 134.600 2.061 116.725 380 38.950 1.500 136.450 300 34.000 5.813 460.725 

Tabela 7 - Formações Modulares - Áreas de formação por Região 
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8.1.6. Vida Ativa – Formar e Integrar 
A modalidade “Vida Ativa” pretende materializar um conjunto de intervenções orientadas para os/as 
desempregados/as, favorecendo a aprendizagem ao longo da vida, o reforço da empregabilidade e a 
procura ativa de emprego, através do desenvolvimento de percursos de formação modular, 
oportunidades de formação prática em contexto de trabalho e processos de reconhecimento, validação 
e certificação de competências, adquiridas ao longo da vida, que permitam a aquisição de competências 
tecnológicas de natureza específica ou transversal, bem como de competências pessoais e 
empreendedoras e que capitalizem para a obtenção de uma qualificação.   
São destinatários/as deste medida todos/as os/as desempregados/as, subsidiados/as ou não, maiores 
de 18 anos, registados/as nos Serviços de Emprego do IEFP, IP.  
Durante o ano de 2016 prevê-se que se realizem 51 ações de formação, abrangendo 974 formandos/as, 
13.450 horas e 256.150 horas de volume de formação. Integram este plano: 

• 2 UFCD isoladas, totalizando 75 horas e 1.450 horas de volume de formação, abrangendo 38 
formandos/as; 

• 39 Percursos formativos, que integram 7.375 horas e 140.700 de volume de formação, 
contemplando 746 formandos/as;  

• 10 Percursos com FPCT, integrando 6.000 horas formação, 114.000 horas de volume de 
formação e 190 formandos/as.  

8.1.7. Formação nas Aldeais 
Tendo como objetivo a deslocalização da atividade formativa para localidades distantes dos grandes 
centros urbanos, através da celebração de parcerias junto de entidades com relevância local (Juntas de 
Freguesia, Câmaras Municipais, PME, entre outras entidades), este projeto tem procurado combater as 
assimetrias regionais, proporcionando igualdade de oportunidades no acesso à formação profissional, 
de norte a sul e do litoral ao interior do país.  
No ano de 2016, o projeto “Formação nas Aldeias” prevê abranger 1.342 formandos/as, inseridos em 68 
ações de formação dispersas em 32 localidades de norte a sul de Portugal Continental, entre 59 
formações modulares certificadas de 25 e 50 horas e 9 percursos formativos, perfazendo 4.175 horas e 
um volume de formação de 83.150 horas. 

8.1.8. Português Para Todos - PPT 
O Programa “Português para Todos” (PPT) destina-se à população imigrante, legalmente residente em 
território português e tem como principal objetivo proporcionar o acesso a um conjunto de 
conhecimentos indispensáveis a uma inserção de pleno direito na sociedade portuguesa, promovendo a 
capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa e o conhecimento dos direitos básicos de 
cidadania, entendidos como componentes essenciais a um adequado processo de integração.   
Os cursos de “Português para Falantes de Outras Línguas” de nível A1+A2 contemplam uma carga 
horária total de 150 horas, sendo constituídos por Unidades de Formação de Curta Duração constantes 
do Catálogo Nacional de Qualificações.  
Em 2016 prevê-se a realização de dois cursos em prestação de serviços de “Português para Falantes de 
Outras Línguas”, em parceria com o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante na região de Lisboa, 
abrangendo 52 formandos/as, 300 horas de formação e um volume de formação previsto de 7.800 
horas. 

8.1.9. Formação Para a Inclusão 
Em 2016, esta modalidade conta com 4 ações centradas no Programa de Formação em Competências 
Básicas.  
Este programa destina-se a candidatos/as que não tenham completado o 1º ciclo do Ensino Básico ou 
que, tendo concluído, se comprove não possuírem as competências básicas de leitura, escrita, cálculo e 
uso de tecnologias de informação e comunicação.  
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A realização destas ações de formação visa a aquisição dessas competências básicas, com vista à 
posterior integração dos/as formandos/as em cursos de educação e formação de adultos de nível B1 ou 
B1+2 ou em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. 
As ações serão desenvolvidas nas regiões Norte, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, prevendo-se 
a participação de 104 formandos/as em 900 horas de formação.  

8.1.10. Prestação de Serviços 
Com esta oferta formativa, o Inovinter visa não só incrementar o orçamento de receitas próprias mas, 
simultaneamente, reforçar a sua intervenção local ao promover cursos de formação ajustados a 
necessidades especificas do mercado de trabalho e/ou desenvolvimento pessoal dos/as candidatos/as, 
por norma contendo conteúdos programáticos específicos e não integrados no Catálogo Nacional de 
Qualificações.  
Abrangendo todas as regiões de Portugal Continental, o Inovinter planeia executar um total de 31 ações 
em regime de prestação de serviços, para um total estimado de 430 formandos/as e uma carga horária 
total de 1.307 horas. Estas ações centram-se essencialmente nas áreas de “Formação de Professores e 
Formadores”, “Desenvolvimento Pessoal” e “Línguas e Literaturas Estrangeiras”.   

8.1.11. Estratégias 
Sobre a operacionalização do plano de formação, o Inovinter identificou um conjunto de objetivos 
estratégicos que irão nortear as atividades a realizar em 2016.   
Umas das principais prioridades prende-se com a estratégia de proximidade junto do nosso público-alvo 
e, nesse intuito, no reforço do posicionamento do Inovinter a nível nacional, regional e local, através do 
estabelecimento de novas parcerias e no fortalecimento e maior envolvimento das parcerias já 
existentes com os Centros de Emprego, Federações e Uniões Sindicais, Câmaras e Juntas de Freguesia, 
Empresas, Instituições e outros agentes de desenvolvimento económico-social e cultural, possibilitando 
desta forma que o Inovinter se torne num agente ativo no desenvolvimento local, sobretudo ao nível 
dos locais mais periféricos dos grandes centros urbanos. 
A adoção de uma abordagem inovadora iniciada em 2015, no mapeamento das áreas geográficas de 
intervenção das Delegações e Polos do Inovinter, numa ótica de planeamento estratégico a curto e 
médio prazo subjacente à cobertura geográfica, entidades parceiras de referência e oferta formativa, irá 
continuar a ser uma das atividades centrais no próximo ano. 
Esta estratégia permitirá, para além de identificar e responder atempadamente às necessidades 
formativas nas localidades onde já intervimos, permitindo de uma forma célere e acima de tudo, 
informada, proceder aos ajustamentos do plano de formação que se considerem ajustados, identificar 
proactivamente os polos de desenvolvimento local/regional e as respetivas instituições e empresas de 
referência e, deste modo, diligenciar no sentido de se celebrarem as parcerias estratégicas para o 
Inovinter e, simultaneamente, relevantes para o desenvolvimento local/regional. 
Um outro foco passa pelo aprofundamento e implementação de novas estratégias de marketing e de 
comunicação junto dos/as nossos/as destinatários/as (individuais e coletivos), sendo primordial o papel 
do Site institucional e da Newsletter do Inovinter nesta área de atuação.  
Também ao nível da conceção de instrumentos de divulgação, tais como os folhetos institucionais, 
deverão ser tidos em conta mecanismos inovadores e criativos que possibilitem a divulgação da oferta 
formativa do Inovinter, tendo consciência dos constrangimentos financeiros existentes.  
Os/as formadores/as são igualmente considerados/as elementos estrategicamente determinantes nas 
diversas fases da operacionalização da formação, sendo o seu recrutamento e seleção um fator crítico 
de sucesso para a atividade realizada.  
Nesse sentido foram operacionalizadas um conjunto de alterações relacionadas com a Gestão da Bolsa 
de Técnicos/as, nomeadamente ao nível do recrutamento, seleção e avaliação de desempenho dos/as 
técnicos/as e na respetiva pesquisa e atualização das informações no software de gestão da formação. 
Com a adoção destas medidas, pretende-se garantir a existência de uma Bolsa de Técnicos/as 
atualizada, com uma forte abrangência em termos geográficos e de áreas de intervenção e, 
simultaneamente, salvaguardar a seleção de técnicos/as que reúnam as condições requeridas para o 
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exercício desta função e que garantam a qualidade técnica e pedagógica das ações de formação que 
ministram. 
Simultaneamente, o Inovinter irá continuar a aprofundar e estreitar a ligação que mantém com toda a 
sua equipa de formadores/as, existindo nesse aspeto, um papel relevante atribuído ao software de 
gestão de formação, pelo acesso que a aplicação permite ao/às formadores/as, mas também 
promovendo reuniões regulares e fomentando a sua in/formação contínua, quer seja pela iniciativa 
“Mediateca Itinerante”, quer pela promoção de ações de formação contínua, bem como pela realização 
de workshops destinados a formadores/as do Inovinter com temáticas relacionadas com a área 
pedagógica e a operacionalização das Comunidades de Prática. 
Promover e potencializar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no domínio 
das práticas formativas e da conceção e produção de recursos técnico-pedagógicos para apoiar e 
aperfeiçoar os desempenhos e resultados das aprendizagens, é um eixo de intervenção que se pretende 
continuar a aprofundar no ano de 2016. 
Um outro pilar estratégico passa pela continuidade no investimento em novas funcionalidades no 
software de gestão da formação, de modo a aumentar a eficiência e eficácia organizacional em diversos 
níveis e áreas de intervenção, sempre numa ótica de melhoria contínua. A este nível, pretende-se iniciar 
ainda no ano de 2015 e prevendo a continuidade deste projeto no ano de 2016, com o suporte às TIC, 
um programa de “desmaterialização” documental e dos processos associados à formação e às restantes 
atividades do Centro.  
Esta iniciativa implicará profundas alterações na gestão documental do Centro, com o intuito de reduzir 
drasticamente a utilização de papel e diminuir o volume de trabalho administrativo, aumentando a sua 
eficiência e eficácia das atividades realizadas no Inovinter. 
Os investimentos previstos não se cingem exclusivamente às TIC, mas também se encontram previstos 
investimentos na melhoria das infraestruturas e em recursos físicos de apoio à atividade formativa, 
plasmados no instrumento denominado por “Plano de Manutenção de Infraestruturas”. 
Ao nível da gestão dos recursos humanos, o envolvimento de todos/as trabalhadores/as em prol de 
objetivos estratégicos comuns e que visem a adoção de práticas que apontem à melhoria contínua é um 
objetivo que tem norteado a atuação do Inovinter e que continuará a ser um dos pilares estratégicos do 
Centro. 
Tal postura tem reflexos em práticas que se têm solidificado e que se refletem na partilha de informação 
via Intranet; na constituição de grupos de trabalho ou nas diversas reuniões locais, regionais e nacionais 
que, envolvendo os/as trabalhadores/as com diversas responsabilidades, permite de uma forma 
profícua o brainstorming em prol de objetivos pré determinados.  
Ainda no âmbito da gestão de recursos humanos, há a evidenciar o investimento efetuado na formação 
de todos/as os/as trabalhadores/as, quer seja pela realização de ações de formação interna ou a 
participação em ações, seminários ou workshops promovidos por outras entidades formadoras, tendo 
por base o “Plano de Formação Interno” ou as propostas apresentadas pelos/as trabalhadores/as. 
Assumindo como fator determinante da sua cultura organizacional a melhoria contínua dos serviços 
prestados aos/às seus/suas clientes e às partes interessadas e reconhecendo as potencialidades 
intrínsecas das medidas operacionalizadas que visem a concretização desse objetivo, o Inovinter 
implementou um Sistema de Gestão da Qualidade obedecendo aos requisitos subjacentes à Norma NP 
EN ISO 9001:2008, encontrando-se atualmente certificado pela APCER.  
Deste modo, existe em 2016 o objetivo estratégico de continuar a melhorar o Sistema de Gestão da 
Qualidade e simultaneamente proceder à sua atualização para a ISO 9001:2015 e, paralelamente refletir 
sobre a implementação do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e 
Formação Profissional (EQAVET) nas práticas do Inovinter, avaliando e, eventualmente integrando-a, no 
Sistema de Gestão da Qualidade. 
As questões orçamentais e o subsequente reflexo no plano de formação, assumem naturalmente um 
relevo especial, particularmente no atual contexto económico, financeiro e social. Deste modo, a 
estratégia passa por proceder a uma gestão rigorosa e de contenção orçamental que possibilite a 
maximização dos resultados sem com isso comprometer a qualidade da intervenção e, simultaneamente 
apostar e aproveitar todas as oportunidades de financiamento criadas pelo novo quadro comunitário, 
que se integrem na missão e nos objetivos do Inovinter, bem como no reforço do peso das receitas 
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oriundas da prestação de serviços.  

8.1.12. Metodologias de Acompanhamento e Avaliação 
As atividades relacionadas com a Avaliação da Formação passam pela análise das duas etapas de 
avaliação da formação, de acordo com o estipulado no Guia de Avaliação da Formação: 

• Avaliação do processo formativo – aplicação e recolha dos instrumentos de aferição da 
satisfação com a formação e com a prestação dos/as formadores/as; 

• Avaliação pós-formação – aplicação dos instrumentos de avaliação do impacto da formação e 
análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos. 

Esta análise terá em conta o seguinte universo: Parcerias, Formação de Longa duração, Percursos de 
Formação, Modalidades específicas e uma amostra de ações de Formação de Curta Duração. 
Os resultados obtidos quer através destas análises (ao processo formativo), quer através das análises 
realizadas num momento posterior (pós-formação), serão integrados em relatórios semestrais de 
avaliação da formação: 

• Relatório de Avaliação da Formação de Curta Duração – onde se pretende analisar os 
resultados de avaliação em termos da satisfação com a formação e com o desempenho dos/as 
formadores/as, bem como aferir a aplicabilidade dos conhecimentos no local de trabalho, no 
contexto específico da formação de curta duração; 

• Relatório de Avaliação da Formação de Longa Duração – para além dos critérios de avaliação 
referidos para a Formação de Curta Duração, nas ações de Longa Duração pretende-se ainda 
apurar a relação da formação com a empregabilidade; 

• Relatório de Avaliação do Trabalho em Parceria – onde o objetivo é analisar os resultados de 
avaliação quer em termos da satisfação com a parceria realizada quer no que se refere ao 
impacto da mesma.  

O objetivo final da tarefa de avaliação da formação passa por propor ações de melhoria que garantam 
uma maior qualidade na atividade formativa desenvolvida pelo Inovinter.  
De referir ainda que, a par dos Relatórios de Avaliação da Formação, se pretendem continuar a realizar 
em 2016, os Relatórios de Execução Mensal da formação, que contemplam a análise dos principais 
indicadores físicos (número de ações, número de formandos/as, horas e volume de formação) por 
modalidade de formação e por local (Delegação/Polo), tendo como referência o plano de formação 
inicialmente aprovado.  
Nestes relatórios, é ainda realizada uma breve análise ao Grau de satisfação dos/as formandos/as com a 
formação frequentada, tendo por base os inquéritos de avaliação da formação distribuídos aos/às 
formandos/as no final de cada ação de formação. 
Paralelamente à atividade de avaliação da formação, serão realizadas análises trimestrais aos Dossiers 
Técnico-Pedagógicos (DTP) de uma amostra de ações de formação, cujo resultado se traduzirá no 
preenchimento de Grelhas de análise dos DTP. 

8.1.13. Área Pedagógica 
Enquanto vertente de atuação dos serviços centrais do INOVINTER, nomeadamente da Unidade 
Qualificação, assume particular importância o acompanhamento pedagógico da prática formativa seja 
de uma forma regular e contínua, seja de uma forma pontual e situada.  
Enquanto prática regular, destaca-se o acompanhamento da coordenação pedagógica regional e local 
(através de reuniões de acompanhamento e de análise de relatórios mensais), a análise de estudos e 
relatórios no âmbito do planeamento e da avaliação da formação. Enquanto prática pontual, assume 
particular importância a intervenção em ações de formação com ocorrências significativas e que 
carecem de estratégias de intervenção de âmbito mais alargado. 
Outra vertente de intervenção desta área, diz respeito à elaboração de orientações pedagógicas 
estruturantes da atividade formativa, tanto na sua articulação com a organização administrativa da 
formação, como na elaboração de modelos específicos de formação, tendo em conta as diferentes 
modalidades de formação e os respetivos destinatários. Neste sentido, destaca-se a continuidade na 
participação de atividades internas de melhoria contínua, nomeadamente no que diz respeito à 
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elaboração de guias internos de índole organizacional ou temática. Destaca-se ainda, a atualização e 
avaliação das orientações estruturais produzidas ao nível de modelos pedagógicos de suporte à prática 
formativa. 
Outra vertente onde a coordenação pedagógica atua diz respeito à dinamização de atividades com vista 
ao desenvolvimento profissional de Formadores/as, através da partilha de práticas e da melhoria das 
suas competências pedagógicas. Ao longo do ano de 2016, prevê-se realizar as seguintes atividades 
destinadas a Formadores/as que colaboram com o INOVINTER: 

a) Aplicação de questionário a Formadores/as para inquirição sobre os seus níveis de satisfação e 
recolha de contributos para a melhoria das metodologias de trabalho e identificação de áreas 
temáticas para realização de eventos com vista ao seu desenvolvimento profissional. 

b) Manutenção e dinamização da Comunidade de Prática de Formadores/as (CoP), constituída em 
2013, enquanto espaço de partilha suportado por plataformas de comunicação a distância 
(Moodle).  

Para a dinamização da CoP de Formadores/as do Inovinter, prevê-se a realização das seguintes 
atividades: 

Formação a distância para membros da CoP - Continuidade da partilha de aprendizagem realizada nas sessões 
presenciais dos workshops. 
- Utilização de apresentação multimédia ou 
videoconferência/webinar. 

Partilha de experiências e recursos 
- Convite dirigido a Formadores/as que apresentem competências 
na utilização de instrumentos para o planeamento pedagógico da 
formação ou na elaboração de recursos didáticos, para partilha com 
restantes membros da CoP. 

Partilha de informação 
- Difusão de informação sobre recursos pedagógicos existentes no 
Inovinter – Mediateca. 
- Divulgação de informação sobre ações de formação contínua para 
formadores/as a promover pelo Inovinter ou por outras entidades. 
- Divulgação de informação e documentação de suporte à atividade 
formativa. 

Tabela 8 - Atividades a Realizar 

a) Realização de workshops regionais com o objetivo de centrar nas experiências dos/as 
formadores/as, na partilha de práticas e no desenvolvimento de competências pela ação e 
experimentação. A temática sobre a qual incidirão estas iniciativas será definida 
posteriormente, em função dos resultados dos workshops a realizar em 2015 e da análise do 
questionário referido anteriormente (ponto a.); 

b) Apresentação de candidatura ao Programa Operacional Capital Humano, tipologia Programa de 
qualificação de formadores e outros agentes de formação. Áreas temáticas previsíveis: 

• Igualdade de oportunidades 

• Diversidade no contexto de formação 

• Comunicação e comportamento relacional 

• Sistema de gestão da qualidade no contexto da formação profissional 

• Recursos didáticos multimédia 

• Plataformas colaborativas e de aprendizagem 

• Métodos e técnicas pedagógicas 

• Avaliação das aprendizagens. 
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c) Realização de concurso interno para identificação e distinção de boas práticas pedagógicas 
dos/as Formadores/as do Inovinter, prevendo no ano de 2016 as etapas para a apresentação e 
apreciação de candidaturas bem como a divulgação de resultados e a respetiva cerimónia.  

 Centro de Qualificação e Ensino Profissional 8.2.

8.2.1. Enquadramento 
No âmbito da Portaria nº 135-A/2013 de 28 de março o INOVINTER apresentou em 2013 candidatura 
para a criação de CQEP que veio a ser aprovada conforme o Despacho nº 1029/2014 de 22 de Janeiro. 
A atividade do CQEP teve o seu início durante o primeiro semestre de 2014 e, considerando que o Plano 
Estratégico de Intervenção (PEI) apresentado em candidatura define o âmbito da atividade por um 
período de 3 anos, em 2015 será dada continuidade à atividade do CQEP nos termos previstos no PEI e 
como se descreve nos pontos seguintes. 

8.2.2. Objetivos e estratégia 
Pela natureza e missão do INOVINTER, a intervenção do CQEP assenta nos seguintes objetivos: 
aumentar as qualificações escolares e profissionais dos desempregados, de forma articulada com as 
medidas públicas com vista à promoção da empregabilidade; ajustar as qualificações às necessidades 
das organizações, através do trabalho em parceria; articular a intervenção do CQEP com a atividade 
formativa do INOVINTER, numa perspetiva de complementaridade e de rentabilidade de recursos. 
A estratégia de intervenção assenta em dois eixos:  

• Aumento de qualificações dos candidatos que se dirijam ao CQEP por iniciativa individual ou 
por encaminhamento de entidades externas; 

• Resposta às necessidades identificadas por entidades parcerias, satisfazendo necessidades 
individuais dos candidatos, mas também das organizações (sindicatos, empresas e associações). 

8.2.3. Âmbito territorial 
Devido à natureza abrangente do ponto de vista da implementação geográfica do INOVINTER a 
intervenção do CQEP tem a sua sede em Lisboa (articulando com a própria sede do INOVINTER) e conta 
também com os núcleos/polos de Braga, Porto, Coimbra e Vila Viçosa (que se encontram integrados nas 
estruturas organizacionais e funcionais das respetivas Delegações/Polos do Inovinter). 
Para além das estruturas próprias do INOVINTER, prevê-se ainda realizar a atividade noutros locais, em 
regime de itinerância, na sequência das parcerias já identificadas e outras que venham a ser 
dinamizadas, nomeadamente: 

Concelho Freguesia 
Lisboa S. João Deus 
Lisboa Ajuda 
Lisboa S. Sebastião da Pedreira 
Oeiras Linda-a-Velha 
Oeiras Paço de Arcos 
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria 
Setúbal Santa Maria da Graça 
Palmela Quinta do Anjo 
Vila Nova de Gaia Vilar de Andorinho 
Vila Verde Vila Verde 

Tabela 9 - Regime de Itinerância CQEP 

Áreas técnicas 

No que diz respeito às valências técnicas de abrangência do CQEP, para além das etapas de Informação, 
Orientação e Encaminhamento de jovens e adultos, do Desenvolvimento de Ações de Ações de 
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Informação e Divulgação, o CQEP do Inovinter desenvolve processos RVCC de certificação profissional e 
de dupla certificação. As áreas profissionais para certificação são as que constam no quadro seguinte: 
 

Área Saída profissional 

Ciências Informáticas 

Operador/a Informática* 

Programador/a * 

Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão 
de Redes 

Técnico/a de Informática – Sistemas * 

Serviços de Apoio a Crianças e Jovens Acompanhante de Crianças 

Técnico/a de Ação Educativa 

Secretariado e Trabalho Administrativo 
Assistente Administrativo/a 

Técnico/a Administrativo 

Técnico/a Secretariado 

Enquadramento na organização/empresa 
Técnico/a de Relações Laborais 

Técnico/a da Qualidade 

Trabalho Social e Orientação 
Agente de Geriatria 

Animador/a Sociocultural 

Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à 
Comunidade 

Tabela 10 – Áreas Técnicas 

      * Ainda sem referencial de RVCC profissional 

8.2.4. Resultados anuais a atingir 
Os resultados anuais propostos encontram-se expostos na seguinte tabela. 

Destinatários Inscritos Encaminhados Em processo 
de RVCC 

Certificados Parciais e 
Totais 

Jovens 40 % (408) 90 % (367)     
Adultos 60 % (612) 90 % (551) 60 % (331) 40 % (133) 
TOTAIS 1.020 918 331 133 

Quadro 57 - Resultados anuais atingir - CQEP 
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Estando subjacente a desagregação destes resultados pelos diversos locais onde o Inovinter realizada 
esta atividade.  

Local Destinatários Inscritos Encaminhados Em processo 
de RVCC 

Certificados 
Parciais e Totais 

Braga 
Jovens 40 % (80) 90 % (72)     
Adultos 60 % (120) 90 % (108) 60 % (65) 40 % (26) 
TOTAIS 200 180 65 26 

Coimbra 
Jovens 40 % (80) 90 % (72)     
Adultos 60 % (120) 90 % (108) 60 % (65) 40 % (26) 
TOTAIS 200 180 65 26 

Lisboa 
Jovens 40 % (88) 90 % (79)     
Adultos 60 % (132) 90 % (119) 60 % (71) 40 % (29) 
TOTAIS 220 198 71 29 

Porto 
Jovens 40 % (80) 90 % (72)     
Adultos 60 % (120) 90 % (108) 60 % (65) 40 % (26) 
TOTAIS 200 180 65 26 

Vila Viçosa 
Jovens 40 % (80) 90 % (72)     
Adultos 60 % (120) 90 % (108) 60 % (65) 40 % (26) 
TOTAIS 200 180 65 26 

Quadro 58 - Resultados anuais atingir por local – CQEP 

 

 Cooperação para o Desenvolvimento - “Ké Nóm di Sébê” 8.3.

Tendo presente as relações bilaterais entre Portugal e São Tomé e Príncipe, no quadro da cooperação e 
amizade construída por laços histórico-culturais e de amizade entre os dois povos, bem como os laços 
de amizade e de cooperação existentes entre a CGTP-IN e a ONTS-CS – Organização Nacional dos 
Trabalhadores de São Tomé e Príncipe – Central Sindical, foi asssinado no ano de 2013 um protocolo 
tripartido entre a CGTP-IN, a ONTSTP e o Inovinter, para o desenvolvimento em São Tomé e Príncipe do 
projeto denominado por “Ké Nón di Sébê”.  
Este projeto teve início em 2013 e concluiu no primeiro semestre de 2015, tendo contemplado os 
seguintes objetivos: 

• Implementar e equipar um polo de formação profissional na cidade de São Tomé; 
• Fornecer competências e qualificações profissionais aos Recursos Humanos para um melhor 

desempenho profissional e qualidade dos serviços; 
• Fornecer competências aos quadros sindicais e seus filiados para uma intervenção social 

qualificada que promova o diálogo social e a melhoria das condições de vida e de trabalho 
dos/as trabalhadores/as de São Tomé e Príncipe. 

Os resultados alcançados e o interesse demonstrado pelas entidades parceiras na continuação do 
projeto traduziram-se no prolongamento do protocolo de colaboração para o período de 2015 a 2017. 

Deste modo encontra-se previsto para o ano de 2016, a realização de 2 ações de formação de 
“Sensibilização à Informática”, uma ação de “Informática Iniciação”, uma ação de “Gestão Associativa“ e 
os seminários de “Legislação Laboral” e de “O Papel do Delegado Sindical nas Empresas”, prevendo a 
participação de 115 formandos/as, um total de 196 horas e um volume de 3.600 horas. 
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 Projetos  8.4.

À semelhança de atividades anteriormente realizadas, o Inovinter pretende desenvolver projetos que 
assentem no estabelecimento de parcerias com outras organizações que operam na esfera da 
educação/formação, tanto a nível nacional como ao nível europeu. 
Com a participação em parceria em projetos relacionados direta ou indiretamente com a atividade 
formativa, pretende-se reforçar as competências organizacionais nos vários domínios do ciclo formativo, 
seja pela introdução de novas metodologias e instrumentos, seja por abordagens inovadoras que 
permitam reforçar e contribuir para a definição da política de formação e das estratégias de intervenção 
junto do público-alvo do Centro. 
Um dos domínios onde existe particular interesse e necessidade em participar e desenvolver projetos 
quer em parceria, quer exclusivamente a nível interno, incide na criação e desenvolvimento de recursos 
e instrumentos pedagógicos, bem como na introdução de práticas e metodologias de formação com 
suporte em tecnologias de informação e em recursos multimédia.  
Com a realização deste tipo de projetos e atividades, pretende-se dotar o Centro de recursos 
pedagógicos e materiais didáticos que apoiem os/as Formadores/as na sua prática pedagógica e que 
proporcionem aos/às formandos/as situações de aprendizagem através de atividades didáticas em 
suporte tecnológico, tanto em momentos presenciais, como em formação a distância. 
Para o enquadramento e suporte ao desenvolvimento deste tipo de projetos, pretende-se recorrer a 
programas nacionais, nomeadamente ao Programa Operacional Capital Humano no seu Eixo 4-
Qualidade e Inovação do Sistema de Educação e Formação, e também a programas de âmbito europeu, 
nomeadamente o programa Erasmus+ na ação-chave 2-Parcerias Estratégicas. 
 

8.4.1. Projeto “Horta do Saber” 
A “ Horta do Saber” é um projeto da Cruz vermelha Portuguesa - Delegação de Braga que consiste numa 
horta comunitária de apoio a famílias carenciadas do concelho de Vila Verde.  
O Inovinter participa neste projeto como parceiro para a formação profissional e a entidade gestora do 
projeto é o Centro Comunitário da Vila de Prado que faz parte da estrutura da Cruz Vermelha 
Portuguesa - delegação de Braga. 
Esta parceria, iniciada em 2013, conta já com a realização de 7 ações de formação num total de 450 
horas de formação. As áreas de formação passaram por Desenvolvimento Pessoal, Competências 
básicas e na sua maioria Produção Agrícola, nomeadamente no desenvolvimento do referencial, de nível 
2, Operador/a Agrícola. 
Toda a formação realizada tem sido orientada para o modo de produção biológico, evitando assim o 
recurso a químicos e promovendo uma produção sustentável recorrendo ao que a natureza dá. 
Aquando do início do projeto o terreno ainda se encontrava em “mato selvagem”, o PH do solo não era 
adequado, havia muito lixo para limpar, estava tudo por fazer! Neste momento, face a componente 
muito prática da formação realizada, a horta está já a produzir com famílias afetas a cada talhão. As 
famílias integradas no projeto já conseguem produzir para si e algumas têm já conseguido vender algum 
do excedente produzido, embora ainda longe do desejado. 
A proposta de plano de intervenção para este projeto no ano de 2016, conforme diagnóstico de 
necessidade de formação efetuado junto da parceria, está no sentido de preparar os/as novos/as 
formandos/as para o trabalho na “Horta do Saber”, que se espera ampliada a médio prazo.  
Numa primeira fase o objetivo é dotar os/as formandos/as candidatos/as ao projeto com competências 
de "boa vizinhança", e para tal encontra-se prevista formação na área do relacionamento interpessoal, 
atendendo a necessidade de partilha de espaço comum e de evitar conflitualidade e, numa segunda 
fase, dotar o grupo de formandos/as com as competências no âmbito do modo de produção biológico 
através de formação enquadrada no referencial de “Operador Agrícola”. 
Esta proposta de formação, num total de 225 horas, tem como destinatários/as entre 20 a 25 
formando/as desempregados/as pertencentes a agregados familiares carenciados do concelho de Vila 
Verde, com especial enfoque na freguesia de Vila de Prado.  
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O recrutamento e seleção de formandos/as está a cargo da entidade parceira o Centro Comunitário da 
vila de Prado - Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Braga e ao Inovinter cabem as tarefas de 
acompanhamento, execução e avaliação da formação. 
 

8.4.2. Projeto Trampolim 
O Projeto Trampolim surgiu em 2004 aquando a 2.ª Geração Escolhas (Programa Escolhas). Estando 
atualmente na 5.ª Geração (Trampolim E5G), funciona com o Consórcio que integra, Câmara Municipal 
de Coimbra (entidade promotora); CASPAE 10 (entidade gestora); CPCJ de Coimbra; IPDJ, I.P.; 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; Agrupamento de Escolas Coimbra Centro; União de 
Freguesias Eiras e S. Paulo de Frades; Inovinter; Cearte e Cáritas Diocesana de Coimbra. 
A sua intervenção centra-se no Planalto do Ingote (Bairros da Rosa e Ingote) e Centro de Estágio 
Habitacional em Coimbra, tendo por participantes diretos crianças e jovens de idades compreendidas 
entre os 6 e os 24 anos. 
Para o alcance do seu principal objetivo “Promover a capacitação para inserção na vida ativa e 
participação cívica” são desenvolvidas atividades regulares e pontuais com as crianças, jovens e suas 
famílias, as quais estão divididas de acordo com as medidas de Inclusão Escolar e Educação Não Formal, 
Formação Profissional e Empregabilidade, Dinamização Comunitária e Cidadania, Inclusão Digital e 
Empreendedorismo e Capacitação dos Jovens 
Na medida 2 – Gabinete de Apoio ao emprego e formação - que o INOVINTER intercede com a 
responsabilidade de diagnosticar e encaminhar os jovens e as suas famílias para ofertas formativas mais 
adequadas à sua situação escolar e profissional. 
Ao longo dos últimos anos muitos destinatários têm passado pelo INOVINTER completando os seus 
percursos formativos e escolares. 
A 5º geração do Programa Escolhas terminará em dezembro de 2015 prevendo-se uma 6º geração 
embora ainda não haja orientações para candidatura nem quais os objetivos estratégicos serem 
considerados, no entanto por toda a intervenção que o INOVINTER tem nesta comunidade desde 2004 
seria de todo interesse dar continuidade a este projeto contribuindo para a melhoria qualitativa dos 
bairros envolventes de acordo com a nosso objetivo que é a formação profissional. 
 

8.4.3. Núcleo de Intervenção Social – RSI/Segurança Social 
O NLI do Concelho de Coimbra trabalha com uma equipa técnica afeta ao Centro Distrital, quatro 
acordos atípicos/IPSS e um Protocolo de RSI celebrado com a Cáritas Diocesana de Coimbra, composto 
por uma equipa multidisciplinar. 
A estratégia do NLI passa pela adoção de medidas transversais ao objetivo da Rede Social de Coimbra, 
tendo por base as prioridades definidas no PNAI, e enquadra-se no âmbito da assinatura de Protocolo 
de compromisso celebrado entre o ISS, IP e o Município de Coimbra representado pelo CLAS de Coimbra 
para desenvolvimento de um Contrato Local de Desenvolvimento Social com inicio a 01 de Março de 
2014 e términos em 17 de Julho de 2015, cuja Entidade Coordenadora da parceria é a Obra De 
Promoção Social do Distrito de Coimbra. 
O referido Contrato tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Coimbra, provendo 
a inclusão social dos cidadãos, numa intervenção multissectorial e integrada, através de ações a 
executar em parceria, de forma a combater o desemprego e a pobreza persistente e a exclusão social 
em ações de combate ao desemprego e a perda de rendimentos das famílias. 
Sendo a população beneficiária de RSI uma das mais afetadas pelas questões do desemprego, a estreita 
articulação entre a equipa CLDS+ e a Segurança Social assume igualmente um caráter facilitador da 
intervenção que se pretende vir a desenvolver. 
Efetuando uma análise sobre os domínios sobre os quais é efetuada este plano, identifica-se a 
necessidade de intervenção ao nível do Emprego / desempregados/ Beneficiários de RSI, e a Intervenção 
Familiar e Parental torna-se fundamental, porquanto a população se apresenta com baixa escolaridade, 
sendo o destaque para o apoio psicossocial, o apoio à aquisição de competências, e o apoio no exercício 
da cidadania.  
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Passa também pela articulação com estruturas de formação/emprego, saúde, educação, habitação, sem 
abrigo e Instituições Sociais (IPSS) parceiras. 
O INOVINTER assumiu a responsabilidade de fazer o acompanhamento e encaminhamento dos 
candidatos do RSI para as ofertas mais indicadas nas várias instituições da região através de sessões de 
esclarecimento sobre as ofertas formativas e inserção de candidatos nas suas ofertas formativas. 
 

Objetivos Indicadores de avaliação % 

Até 31-12-2016 integrar beneficiários de RSI em Ações 
de formação no Inovinter que confiram grau de 
escolaridade ou em formação qualificante 

Nº de Beneficiários encaminhados para 
frequentar Ações de formação /N.º de 
beneficiários com grau de escolaridade 
e obtenção de certificação. 

80 

Até 31-12-2016 promover o aumento do nível de 
qualificação dos beneficiários de RSI, com acordo na 
área da formação desenvolvendo competências 
profissionais e sociais com vista a melhorar as 
capacidades para o emprego 

Nº de Beneficiários encaminhados para 
frequentar ações de formação / Nº de 
ações realizadas  
 

30 

Tabela 11 - Objetivos do NLI atingir no ano de 2016 
O INOVINTER pretende manter os mesmos indicadores para 2016. 
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 Área da Qualidade  8.5.

A Área da Qualidade, que integra a Auditoria Interna, no ano de 2016, à semelhando dos anos transatos, 
visa proporcionar um serviço imparcial e objetivo, destinado acrescentar valor e melhorar os processos 
e procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade do INOVINTER. 
O ano de 2016 será o ano de consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade, e cabe à Área da 
Qualidade em colaboração com a Direção, o acompanhamento e monitorização do seu cumprimento, 
por forma a garantir que os requisitos do Cliente, Estatutários e Regulamentares sejam satisfeitos. 
O ano de 2016 será um ano de reflexão, análise e atualização do Sistema de Gestão da Qualidade, 
aquando da publicação da versão 2015, da norma NP EN ISO 9001, como também análise e reflexão do 
instrumento EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e 
Formação Profissional) e o seu enquadramento no SGQ implementado no INOVINTER. 
A Qualidade nas Práticas Pedagógicas nas salas de formação vai continuar a estar na agenda para o ano 
de 2016, através da promoção e realização de reuniões de trabalho, onde estarão presentes os/as 
formadores/as e coordenadores/as pedagógicos que colaboram com o INOVINTER. 
No prosseguimento de uma política de melhoria contínua, o INOVINTER procura assegurar práticas 
adequadas que promovam a qualidade da sua atividade e respetivos processos. Para o ano de 2016 
aposta-se na consolidação e inovação dos modelos de funcionamento, estruturas e processos do 
INOVINTER, com o objetivo de ir ao encontro das expetativas dos seus clientes/utentes e partes 
interessadas, como também, de aumentar o empenho dos/as seus/suas colaboradores/as na 
concretização dos objetivos estratégicos do INOVINTER. 
O ano de 2016 será ainda um ano de reflexão, analise e atualização do Sistema de Gestão da Qualidade 
implementado, tendo em conta a nova versão da norma ISO 9001, que se prevê a sua publicação em 
Setembro de 2015. 
O impacto que a ferramenta EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o 
Ensino e Formação Profissional) vai ter no SGQ do INOVINTER, também será alvo de análise no ano de 
2016, por forma a responder às exigências das entidades regulamentares. 
Assim, no ano de 2016, são objetivos do INOVINTER, na Área da qualidade: 

8.5.1.  Consolidar o SGQ em vigor através de: 
a) Promover e realizar oficinas de trabalho, junto dos colaboradores, por forma a consolidar o 

SGQ em vigor, tendo em vista a melhoria contínua; 
b) Reforçar e dinamizar a intervenção dos Grupos de Melhoria, sempre numa atitude critica e 

construtiva sobre o SGQ do INOVINTER; 
c) Rever e atualizar os processos de forma a garantir que a sua interligação não seja corrompida; 
d) Rever e atualizar, caso seja necessário, a documentação do SGQ; 
e) Reduzir o número de não conformidades, através da monitorização constante do SGQ, 

utilizando as ferramentas: 
i. Auditorias Internas aos processos; 

ii. Análise trimestral dos indicadores estratégicos e operacionais do Sistema, por parte da 
Comissão da Qualidade (CQ); 

iii. Monitorizar as ações corretivas ou as ações preventivas identificadas no registo Tabela 
de Ações de Melhoria, por forma agir caso haja necessidade; 

f) Monitorizar a satisfação do Cliente/Utente e outras partes interessadas, quanto ao 
cumprimento dos seus requisitos e o serviço prestado pelo INOVINTER; 

g) Cumprir o Programa de Auditorias definidas; 
h) Promover reuniões trimestrais da CQ; 
i) Assegurar que os indicadores por processo são registados no documento “Mapa de Análise de 

Dados”, com a periodicidade definida pelo Gestor de cada Processo; 
j) Assegurar que a avaliação e qualificação dos fornecedores são realizadas, tendo em conta os 

parâmetros definidos e, que a comunicação da avaliação é enviada aos mesmos. 
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8.5.2. Iniciar o processo de transição do SGQ em vigor para versão 2015 da 
ISO 9001: 

Com a publicação da nova versão da norma ISO 9001, que está agendada para Setembro de 2015, o 
INOVINTER vai ter que desenvolver um conjunto de atividades no ano de 2016, por forma a identificar 
as alterações a introduzir no SGQ em vigor, nomeadamente: 

a) Elaborar um Plano de Trabalhos; 
b) Divulgar o Plano de Trabalhos junto dos/as colaboradores do INOVINTER; 
c) Identificar os fatores internos e externos que são relevantes ao propósito e à direção 

estratégica do INOVINTER e, que possam afetar os resultados pretendidos do SGQ e cruzar com 
os existentes; 

d) Monitorizar e analisar criticamente as informações sobre esses fatores;  
e) Rever as Partes Interessadas do INOVINTER, que possam ter impacto sobre a capacidade do 

INOVINTER de prestar serviços conformes e sobre o SGQ; 
f) Identificar os riscos e oportunidades que podem influenciar o SGQ e a capacidade do 

INOVINTER de superar as expetativas dos clientes/utentes; 
g) Avaliar o seu grau de conhecimento e a necessidade de adquirir conhecimentos adicionais; 
h) Manter informados/as os/as colaboradores/as do INOVINTER das alterações que vão sendo 

introduzidas no SGQ. 

8.5.3. Refletir sobre o impacto da implementação do instrumento EQAVET 
no SGQ do INOVINTER: 

O tema “qualidade em educação” desde a última década do século XX que tem ocupado um lugar 
relevante no quadro das reformas educativas, que têm vindo a ser aplicadas por todo o mundo. Cada 
vez mais existe o reconhecimento que a educação e formação profissional (EFP) podem e devem 
contribuir para o desenvolvimento das sociedades. 
Perante estes fatores tem havido a necessidade de aprofundar as questões da qualidade na educação e 
formação e os modos e modelos para a gerir. 
Assim, em 2002, é lançado o Processo Copenhaga, que se propôs desenvolver instrumentos e princípios 
comuns com o objetivo de desenvolver a transparência e a qualidade de competências e qualificações 
que facilitassem a mobilidade de pessoas. Um dos instrumentos criados foi o Quadro EQAVET (Quadro 
de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional). 
O objetivo é que todos os operadores de educação e formação implementem este instrumento nas suas 
estruturas organizacionais, fazendo a monitorização dos mesmos com base em 10 indicadores pré-
definidos. 
Face ao exposto, o INOVINTER em 2016, tem como objetivo fazer uma reflexão critica sobre este 
instrumento e o seu impacto no SGQ implementado no INOVINTER, através das seguintes etapas: 

a) Criar grupos de trabalho internos, com objetivo de analisar as orientações do instrumento 
Quadro EQAVET, como também: 

I. Elaborar um Plano de Trabalhos e divulgá-lo a todos/as colaboradores/as; 
II. Analisar até que ponto o Quadro EQAVET é compatível com a Missão, Visão, Valores e a 

Política da Qualidade do INOVINTER; 
III. Cruzar os 10 indicadores do instrumento EQAVET com os indicadores estratégicos e 

operacionais do SGQ do INOVINTER; 
IV. Elaborar matriz por forma a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

obstáculos à implementação do instrumento EQAVET; 
V. Elaborar matriz para mapear possíveis correlações, discrepâncias e/ou lacunas entre o 

modelo/instrumento de gestão da qualidade ISO 9001:2008 e o Quadro EQAVET. 
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8.5.4. Promover Práticas Pedagógicas com Qualidade na sala de formação:  
A ação educativa desde há muito tempo que tem vindo a deparar-se com uma grande complexidade e 
imprevisibilidade. Estas características são ainda mais marcadas nos dias de hoje, devido à presença de 
adultos de todas as origens sociais e culturais, bem como ao acesso, cada vez mais facilitado às mais 
variadas tecnologias de informação e comunicação.  
Perante esta realidade os/as técnicos/as de formação devem trabalhar coletivamente, no sentido de 
apostar em práticas pedagógicas inovadores e com qualidade, tendo sempre em conta a sua experiência 
profissional, abandonando por completo as possíveis práticas pedagógicas rígidas e intransigentes. 
O/A profissional de formação deve saber ouvir os/as formandos/as e todos os intervenientes na 
formação e com base nisso, propor práticas pedagógicas que dinamizem a formação. Deve também ser 
auto crítico das suas metodologias pedagógicas, por forma a identificar as práticas que tiveram o 
impacto pretendido e as que necessitam de correção. 
Ao identificar práticas que não atingiram os objetivos definidos, o/a profissional de 
formação/formador(a) deve ser capaz de identificar as causas que estiveram na origem dos desvios e as 
ações que vai implementar para inverter a situação. 
Todo este trabalho é primordial para que a Qualidade na formação profissional, na sala de formação 
exista e, continue a melhorar. 
É com base nesta máxima que o INOVINTER, há alguns anos, tem vindo a desenvolver encontros 
pedagógicos com os profissionais de formação/formadores(as) com que desenvolve a sua atividade, 
com o objetivo de levar a qualidade às práticas pedagógicas na formação. 
No ano de 2016 pretende-se continuar com estas reuniões de trabalho, para que a qualidade cheque à 
sala de formação, através de práticas pedagógicas inovadoras e que dão sustentabilidade à Missão do 
INOVINTER. 

8.5.5. Programa de Auditorias  
O Programa de Auditorias, proposto no quadro 1, prevê as auditorias a realizar durante o ano de 2016, 
aos processos identificados no SGQ e aos locais onde o INOVINTER se encontra representado. O 
Programa de Auditorias vai incidir sobre os locais que ainda não foram alvo de nenhuma auditoria, ou 
que em auditorias anteriores se verifique essa necessidade. 
As auditorias internas da qualidade a desenvolver no ano de 2016 terão como objetivo: 

a) Supervisionar o SGQ, que por si só é um sistema de controlo interno; 
b) Apoiar a Gestão na tomada de decisões e na revisão do SGQ; 
c) Monitorizar os processos do sistema e identificar possíveis fatores que podem colocar em 

causa o funcionamento do SGQ; 
No âmbito da área da Qualidade o INOVINTER, para o ano de 2016, tem como objetivo consolidar o SGQ 
quer através da monitorização do Sistema, quer através da realização de Oficinas de Trabalho com 
todos/as os/as colaboradores/as do INOVINTER. 
No ano de 2016 iniciar-se-á a transição e atualização gradual do SGQ do INOVINTER para a nova versão 
da norma ISO, a ISO 9001:2015. 
A constituição de grupos de trabalho por forma a avaliar o impacto que o instrumento EQAVET terá no 
SGQ do INOVINTER em vigor, será também um objetivo atingir no ano de 2016. 
Em conclusão, pode-se afirmar que o ano de 2016 será um ano de grandes desafios, para o INOVINTER, 
na área da Qualidade, que permitiram a solidificação do seu SGQ. 
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 Comunicação e Imagem Institucional 8.6.

A comunicação institucional tem como objetivo formar uma imagem positiva do centro, encontrando-se 
ancorada ao impacto da atividade, desenvolvida quer do ponto de vista individual, quer social da 
comunidade onde o Inovinter está inserido. O nível de abordagem deve ter a amplitude necessária à 
representação e apresentação dos valores, missão, visão, estratégias e política de intervenção, mas 
também, pensamentos, condutas, posturas e atitudes tanto do ponto de vista ético-moral, ou 
administrativo. 
A comunicação institucional trata estes temas de forma isenta, com o objetivo de informar e satisfazer 
os interesses dos Stakeholders. 
Ao nível interno a imagem e a comunicação tem por objetivos fazer com que os/as trabalhadores/as e 
colaboradores/as tenham conhecimento do que precisam para atuarem com eficácia e produtividade, 
num ambiente harmonioso, cooperativo e coeso em torno de objetivos e de valores compartilhados. 
Em relação aos públicos externos a comunicação e imagem institucional visa transmitir uma imagem 
positiva e integrada da organização e dos seus serviços. 
No próximo ano as áreas de intervenção englobam: 

a) Planeamento e gestão da Comunicação interna; 
• Gestão dos fluxos de Comunicação institucional. 

b) Planeamento e Gestão da Comunicação externa; 
• Relações com a comunicação social, regional e local; 
• Planeamento estratégico do investimento publicitário; 

• Conceção de conteúdos, elaboração e envio mensal da newsletter. 
c) Gestão dos conteúdos do website. 
d) Produção gráfica de suportes de comunicação físicos e digitais. 
e) Produção de conteúdos. 

No domínio físico e digital a comunicação e imagem tem como objetivos corresponder à estratégia de 
renovação e consolidação da imagem e identidade institucional do Inovinter, interna e externa. 
Da mesma forma, disponibilizar informação o mais completa possível sobre as atividades, 
principalmente formativa e os seus protagonistas, procurando estabelecer o website como uma 
plataforma de comunicação externa por excelência e ao nível interno, no que diz respeito aos/ás 
formandos/as e formadores/as o objetivo do próximo ano, será potenciar a plataforma Moodle, 
tornando a uma ferramenta de apoio eficaz à comunicação no processo de aprendizagem. 
A plataforma Moodle permite contornar as barreiras temporais e espaciais, possibilitando aos vários 
intervenientes no ciclo de formação comunicar entre si, de forma imediata (modo síncrono) ou não 
imediata (modo assíncrono) e disponibilizar recursos quer em formato físico ou digital.  
Importa otimizar as novas tecnologias de informação e comunicação nos processos de 
ensino/aprendizagem. 
No Inovinter não existem recursos humanos específicos e exclusivos alocados a estes serviços, sendo a 
coordenação da responsabilidade da Direção que recorre, para o desenvolvimento da atividade a nível 
interno a vários trabalhadores/as e a uma prestação de serviços para garantir a atualização do website. 
Numa instituição com as características do Inovinter, todos são elementos responsáveis pela imagem: 
órgãos sociais, trabalhadores/as, colaboradores/as, formadores/as. Não existindo enquanto estrutura 
operacional, a comunicação e imagem não deixa de ser uma área de intervenção estratégica e são 
elevadas as ações realizadas, que procuram manter e consolidar uma imagem institucional inovadora 
que transmita valores como credibilidade, isenção, dinamismo e profissionalismo.      
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 Serviços de informática e Comunicação 8.7.
Os serviços de informática e comunicações encontram-se inseridos na área técnica de apoio à Direção e 
têm como missão, garantir a prestação de serviços de suporte necessários ao bom e regular 
funcionamento do Centro.  
Compete, também, a estes serviços, em colaboração com a Gestora da Qualidade, garantir a qualidade 
dos serviços prestados, recorrendo a indicadores que entendam adequados à monitorização do seu 
comportamento. 
Pretende-se em 2016 que os serviços de informática e comunicações reforcem a qualidade dos serviços 
prestados proporcionando o apoio e o desenvolvimento das seguintes atividades: 

• Reestruturação e reorganização da rede e atualizar os servidores com o objetivo de melhorar o 
desempenho; 

• Manter atualizado o software necessário aos serviços e à implementação do plano de 
formação, através da atualização e aquisição de licenças; 

• Assessoria e suporte aos serviços respetivos para a desmaterialização do Dossier Técnico-
Pedagógico; 

• Garantir a melhoria da informação e eficiência dos serviços de suporte ao website; 
• Suporte e apoio para que a plataforma e-learning se torne uma ferramenta eficaz de apoio ao 

processo de aprendizagem, 
• Apoiar o/a utilizador interno/a (funcionários, formadores e outros agentes implicados no 

processo de formação). 
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9. Orçamento 

 Despesa 9.1.

As despesas correntes representam 98,10% do orçamento previsto para 2016 e as despesas de capital 
1,90%, totalizando 3.873.600,00€ e 75.000,00€, respetivamente, mantendo o nível face ao orçamento 
inicial para 2015 (GRÁFICO 17). 

 

Gráfico 17 Despesa Orçamentada (2015 - 2016) 

Considerando o orçamento da despesa previsto para 2016 constata-se a maior preponderância das 
despesas com o agrupamento “Aquisição de Bens e Serviços” (45,38%), nos quais se incluem as 
despesas com os Prestadores de Serviços (Coordenadores, Mediadores e Formadores) (GRÁFICO 18). 
 

 
Gráfico 18 - Orçamento Por Agrupamento 

Sinteticamente, e por agrupamento, importam referir as premissas que estiveram na base da 
construção do orçamento para 2016 (QUADRO 71): 
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ANÁLISE COMPARATIVA POR AGRUPAMENTO (2015 – 2016)  
      

CÓDIGO DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO 
2016 

ORÇAMENTO 
2015 

VARIAÇÃO 
[VALOR] 

VARIAÇÃO 
[%] 

01.00.00 Despesas com o Pessoal 1.274.733,00 1.215.597,00 59.136,00 4,86% 
02.00.00 Aquisição de Bens e Serviços 1.791.923,00 1.780.965,00 10.958,00 0,62% 
02.01.00 Aquisição de Bens 204.664,00 209.016,00 -4.352,00 -2,08% 
02.02.00 Aquisição de Serviços 1.587.259,00 1.571.949,00 15.310,00 0,97% 
04.00.00 Transferências Correntes 789.444,00 859.538,00 -70.094,00 -8,15% 
06.00.00 Outras Despesas Correntes 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00% 
07.00.00 Aquisição de Bens de Capital 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 
  Total 3.948.600,00 3.948.600,00 0,00 0,00% 

Quadro 59 - Análise Comparativa por Agrupamento (2015 - 2016) 

A. 01.00.00– “Despesas com o Pessoal” 

O agrupamento “Despesas com o Pessoal” totaliza 1.274.733,00€, para um quadro de pessoal de 46 
trabalhadores. Saliente-se que neste agrupamento foram consideradas: 1) as remunerações dos 
colaboradores com contrato de trabalho com o INOVINTER; e 2) as gratificações e senhas de presença 
devidas aos Órgãos Estatutários do Centro (Conselho de Administração, Conselho Técnico-Pedagógico e 
Comissão de Fiscalização). 
A reversão gradual da redução remuneratória, prevista no “Documento de Estratégia Orçamental: 2014-
2018”, de Abril de 2014, do Ministério das Finanças, e materializada a partir de 1 de Janeiro de 2015, 
por aplicação do artigo 4º da Lei Nº75/2014, de 12 de Setembro, num horizonte de cinco anos, à taxa de 
20,00%, explica o acréscimo de 59.136,00€ (4,86%) no agrupamento, face ao orçamento inicial aprovado 
para 2015. 

B. 02.00.00 – “Aquisição de Bens e Serviços” 

O agrupamento “Aquisição de Bens e Serviços” totaliza 1.791.923,00€, mais 0,62% (10.958,00€), quando 
comparado com o orçamento inicial aprovado de 2015. Neste agrupamento relevam as despesas 
previstas com: 1) "Material de Escritório" (4,68% do total do agrupamento); 2) "Material de Educação, 
Cultura e Recreio" (4,45% do total do agrupamento); e 3) "Outros Trabalhos Especializados - Outros" 
(55,38% do total do agrupamento], as quais se destinam integralmente à atividade formativa do 
INOVINTER. Note-se que o montante inscrito neste agrupamento inclui a dotação global de 
195.000,00€, distribuídos pelas rubricas: 1) "Material de Escritório" (50.000,00€); 2) "Material de 
Educação, Cultura e Recreio" (50.000,00€); e 3) "Outros Trabalhos Especializados" (95.000,00€), 
respeitante à fonte de financiamento 510 – “Receita Própria do Ano”. 

C. 04.00.00 – “Transferências Correntes” 

Na preparação da Proposta do Orçamento do Estado para 2015, e por orientações da 5ª Delegação da 
Direção-Geral do Orçamento (DGO) (Orientações comunicadas através de correio eletrónico, de 7 de 
Agosto de 2014, da Chefe de Divisão da 5ª Delegação da Direção-Geral do Orçamento, os apoios sociais 
concedidos aos formandos (Bolsas, Subsídios de Refeição, Subsídios de Transporte e Subsídios de 
Acolhimento)) passaram a ser orçamentados na rubrica 04.08.02.B0.00 – “Transferências Correntes – 
Famílias – Outras – Outras”, por contrapartida à rubrica 05.08.03 – “Subsídios – Famílias – Outras”. 
Mantendo esta premissa, o valor orçamentado para esta rubrica atinge 789.444,00€, menos 8,15% 
(70.094,00€) face ao orçamento inicial aprovado de 2015. 

D. 06.00.00 – “Outras Despesas Correntes” 

O agrupamento “Outras Despesas Correntes” totaliza 17.500,00€, mantendo o nível face ao orçamento 
inicial aprovado de 2015.  
Neste agrupamento, salienta-se a constituição da reserva, calculada analogamente a partir das 
instruções emitidas pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) na preparação da Proposta do Orçamento 
do Estado para 2015. O montante de 2,50% do total da fonte de financiamento 510 – “Receita Própria 
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do Ano” do Orçamento do INOVINTER (2,50% X 200.000,00€ = 5.000,00€) encontra-se inscrito na alínea 
e subalínea “R0.00 – Reserva”, da rubrica 06.02.03 – “Outras Despesas Correntes – Diversas – Outras”. 

E. 07.00.00 – “Aquisição de Bens de Capital” 

Com uma dotação de 75.000,00€, a mesma face orçamento inicial aprovado de 2015, as despesas com o 
investimento destinam-se sobretudo: 1) Ao reforço e substituição de equipamento informático ao 
serviço da formação; 2) À aquisição e atualização de “software” informático necessário ao 
desenvolvimento da atividade; 3) Ao reforço de equipamento básico específico de suporte à atividade 
formativa; e 4) À aquisição de mobiliário necessário para a substituição do danificado e ou abatido. 

 Receita 9.2.
O orçamento de 2016, no montante de 3.948.600,00€, mantém o nível face ao orçamento inicial 
aprovado para 2015 (GRÁFICO 19). 

 

Gráfico 19 - Receita Orçamentada (2015 - 2016) 

Considerando o orçamento da receita para 2016 constata-se a maior preponderância das receitas 
provenientes do capítulo “Transferências Correntes” (93,04%). Note-se que nos capítulos “Vendas de 
Bens e Serviços Correntes” e “Outras Receitas Correntes” foram inscritos a dotação orçamental global de 
200.000,00€, proveniente de receitas próprias do INOVINTER (fonte de financiamento 510 – “Receita 
Própria do Ano”), respeitante a receitas previstas com: 1) A realização de ações de formação a 
desenvolver, com base em Parcerias estabelecidas e/ou a estabelecer; e 2) A participação em projetos, 
nacionais e transnacionais, nas diferentes áreas sociais (GRÁFICO 20). 

 

Gráfico 20 - Orçamento Por Capítulo (2016) 
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Áreas de Formação (Portaria n.º 265/2005)  

CÓD. ÁREA DE FORMAÇÃO MODALIDADE Nº 
FORMANDOS 

VOLUME DE 
FORMAÇÃO 

213 Audiovisuais e Produção dos Media Educação e Formação de Adultos (EFA) 20 8.000 

  Formações Modulares Certificadas 164 6.200 

  Prestação de Serviços 15 375 

  Sub-Total 199 14.575 

481 Ciências Informáticas Curso de Especialização Tecnológica (CET) 40 27.600 

    Formações Modulares Certificadas 872 36.100 

    Prestação de Serviços 10 500 

    Projeto Cooperação 45 1.500 

    Vida Ativa 96 23.900 

    Sub-Total 1.063 89.600 

341 Comércio Formações Modulares Certificadas 424 16.800 

  Vida Ativa 190 62.000 

  Sub-Total 614 78.800 

344 Contabilidade e Fiscalidade Curso de Especialização Tecnológica (CET) 18 14.400 

    Formações Modulares Certificadas 162 5.850 

    Sub-Total 180 20.250 

525 Construção e Reparação de Veículos a Motor Vida Ativa 60 12.000 

  Sub-Total 60 12.000 

582 Construção Civil e Engenharia Civil Formações Modulares Certificadas 60 2.000 

    Vida Ativa 36 7.200 

    Sub-Total 96 9.200 

815 Cuidados de Beleza Prestação de Serviços 12 600 

  Sub-Total 12 600 

999 Desconhecido ou não especificado Formação para a inclusão 104 23.400 

    Prestação de Serviços 12 216 

    Sub-Total 116 23.616 

090 Desenvolvimento Pessoal Prestação de Serviços 80 840 

  Sub-Total 80 840 

347 Enquadramento na Organização/Empresa Formações Modulares Certificadas 16 800 

    Prestação Serviços 12 72 

    Projeto Cooperação 20 1.200 

    Vida Ativa 20 4.000 

    Sub-Total 68 6.072 

522 Eletricidade e Energia Aprendizagem 18 25.254 

  Formações Modulares Certificadas 110 2.750 

  Vida Ativa 20 4.000 

  Sub-Total 148 32.004 

523 Eletrónica e Automação Formações Modulares Certificadas 18 450 

    Sub-Total 18 450 

343 Finanças, Banca e Seguros Formações Modulares Certificadas 152 7.200 

  Sub-Total 152 7.200 
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CÓD. ÁREA DE FORMAÇÃO MODALIDADE Nº 
FORMANDOS 

VOLUME DE 
FORMAÇÃO 

622 Floricultura e Jardinagem Formações Modulares Certificadas 40 2.000 

    Sub-Total 40 2.000 

141 Formação de Formadores e Professores Prestação Serviços 77 6.356 

  Sub-Total 77 6.356 

345 Gestão e Administração Formações Modulares Certificadas 20 1.000 

    Vida Ativa 18 3.600 

    Sub-Total 38 4.600 

225 História e Arqueologia Prestação de Serviços 16 400 

  Vida Ativa 18 450 

  Sub-Total 34 850 

811 Hotelaria e Restauração Aprendizagem 18 26.100 

    Formações Modulares Certificadas 140 6.500 

    Prestação de Serviços 12 600 

    Vida Ativa 74 29.200 

    Sub-Total 244 62.400 

542 Indústria do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro Formações Modulares Certificadas 92 4.600 

  Vida Ativa 72 19.800 

  Sub-Total 164 24.400 

541 Indústrias Alimentares Formações Modulares Certificadas  16 400 

    Sub-Total 16 400 

482 Informática na Ótica do Utilizador Prestação Serviços 12 108 

  Sub-Total 12 108 

222 Línguas e Literaturas Estrangeiras Prestação Serviços 88 9.240 

    Sub-Total 88 9.240 

223 Língua e Literatura Materna Prestação Serviços 16 480 

  Sub-Total 16 480 

342 Marketing e Publicidade Formações Modulares Certificadas 18 450 

    Prestação de Serviços 16 400 

    Sub-Total 34 850 

543 Materiais (Indústria da Madeira, Cortiça, Papel, 
Plástico, Vidro e Outros) Formações Modulares Certificadas 18 450 

  Vida Ativa 20 12.000 

  Sub-Total 38 12.450 

521 Metalurgia e Metalomecânica Formações Modulares Certificadas  20 500 

    Sub-Total 20 500 

621 Produção Agrícola e Animal Formações Modulares Certificadas 60 3.000 

  Vida Ativa 118 19.600 

  Sub-Total 178 22.600 

861 Proteção de Pessoas e Bens Formações Modulares Certificadas  76 3.800 

    Sub-Total 76 3.800 

311 Psicologia Prestação Serviços 24 144 

  Sub-Total 24 144 

729 Saúde - Programas n classificados noutra área de 
formação Aprendizagem 36 47.844 
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CÓD. ÁREA DE FORMAÇÃO MODALIDADE Nº 
FORMANDOS 

VOLUME DE 
FORMAÇÃO 

    Educação e Formação de Adultos 34 18.560 

    Formações Modulares Certificadas 808 36.050 

    Prestação de Serviços 12 108 

    Vida Ativa 40 8.000 

    Sub-Total 930 110.562 

346 Secretariado e Trabalho Administrativo Formações Modulares Certificadas 172 5.800 

  Vida Ativa 18 3.600 

  Sub-Total 190 9.400 

761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens Formações Modulares Certificadas 36 1.300 

    Sub-Total 36 1.300 

623 Silvicultura e Caça Educação e Formação de Adultos 20 19.460 

  Formações Modulares Certificadas 20 500 

  Sub-Total 40 19.960 

762 Trabalho Social e Orientação Educação e Formação de Adultos 20 8.000 

    Formações Modulares Certificadas  740 30.200 

    Prestação de Serviços 16 400 

    Vida Ativa 134 38.800 

    Sub-Total 910 77.400 

812 Turismo e Lazer Educação e Formação de Adultos 37 34.904 

  Formações Modulares Certificadas 400 17.000 

  Sub-Total 437 51.904 

000 Várias, a especificar Formações Modulares Certificadas  36 1.800 

    Projeto Cooperação 50 900 

    Vida Ativa 40 8.000 

    Sub-Total 126 10.700 

    TOTAL GERAL 6.574 727.611 
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Anexo I – Recursos Físicos para a Formação 
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Anexo II – Recursos Humanos 

Anexo II (a) – Distribuição do Pessoal Efetivo 

 

 

Anexo II (b) – Distribuição do Pessoal Não Efetivo 
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Anexo III – Evolução dos Principais Indicadores da Atividade Formativa 

Anexo III (a) – Evolução dos Principais Indicadores da Atividade Formativa 

 

Anexo III (b) – Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional 
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Anexo IV – Estrutura dos Indicadores Físicos 

Anexo IV (a) – Previsão das Ações Transitadas  
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Anexo IV (b) – Previsão de Ações a Iniciar 
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Anexo IV (c) - Quadro síntese por Modalidade de Formação 
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Anexo IV (d) – Quadro síntese por Modalidade e Região 
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Anexo V – Estrutura do Orçamento 
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Anexo VI – Mapa de Pessoal para o ano de 2016 
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Anexo VII – Parecer da Comissão de Fiscalização 
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Anexo VIII – Extrato de ata da reunião do Conselho de Administração 
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Anexo IX – Memória justificativa do Orçamento de 2016  
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