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Resumo
Este Relatório, procura corresponder ao regime jurídico dos Centros de Gestão Participada –
CGP, bem como aos procedimentos e orientações das entidades tutelares e encontra-se
estruturado em quatro capítulos. A primeira parte refere-se, especificamente, à introdução,
caracterização institucional e descrição e avaliação da atividade desenvolvida.
A segunda parte diz respeito à apresentação das contas, incluindo as demonstrações
financeiras e respetivos anexos.
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Nota de Abertura
Neste Relatório de Atividades e Contas, o Inovinter apresenta as ações desenvolvidas ao longo
do ano de 2016 que contribuíram para a qualificação e certificação da população portuguesa.
O ano de 2016 teve como centralidade, ao nível externo, o desenvolvimento do plano de
formação e de outras atividades, como por exemplo, a participação nos consórcios de projetos
de intervenção social em que o Inovinter participa na Região Centro e Norte e do Centro para a
Qualificação e Ensino Profissional - CQEP.
Tal como em anos anteriores, o ano de 2016, caracterizou-se pelo esforço da manutenção e
reforço da qualidade dos serviços, que tem vindo a ser conquistada com a participação de
todos/as os/as colaboradores/as e trabalhadores/as e órgãos sociais.
Neste domínio, a consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ continuou a ser a
principal conquista in execuo com a modernização e inovação dos serviços, do qual se destaca
o desenvolvimento da aplicação informática do Dossier Técnico Pedagógico – DTP.
Esta nova ferramenta entrou em funcionamento em Setembro e, para que a sua
implementação e funcionamento fossem compreendidos/apreendidos pelos seus principais
destinatários: externos - os/as formadores/as que asseguram a formação - e internos –
equipas responsáveis pela execução da formação – foram realizadas reuniões nas várias
regiões para apresentar e expor, presencialmente, o novo processo e esclarecer possíveis
dúvidas.
Trata-se de um passo enorme e inovador no sentido da otimização ao nível de processos e de
Recursos Humanos e da modernização dos serviços.
Neste ano, pretendeu-se, igualmente operacionalizar as ações de melhoria consideradas
prioritárias definidas na tabela de ações de melhoria - TAM, resultantes das auditorias e da
Comissão da Qualidade.
O ano de 2016 foi um ano exigente, tendo decorrido num contexto orçamental de grande
restrição, resultado da aplicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, concretamente, as
cativações aí previstas. Este facto, esteve na origem da suspensão abrupta do
desenvolvimento do Plano de Oferta Formativa, no mês de agosto, por ausência de dotação na
rubrica de Aquisição de Serviços – formadores/as - e no decréscimo de formação realizada.
Neste contexto, merece especial referência a formação realizada em regime de prestação de
serviços, em que as metas foram significativamente ultrapassadas, facto que ocorreu pela
primeira vez. Este sucesso está intimamente relacionado com o esforço das equipas a nível
local e regional e, também, à continuidade de cooperação com empresas e instituições, que
reconhecem no Inovinter uma entidade credível e idónea no mercado da formação
profissional, para dar resposta às suas necessidades de qualificações para os Recursos
Humanos.
Tendo presente, o défice de qualificações da população portuguesa, a educação e formação
tem, nos últimos anos, ampliado a necessidade para contribuir para diminuir a exclusão social
e económica e aumentar os níveis de empregabilidade de importantes sectores do mercado de
trabalho. Por outro lado, a necessidade de enfrentar novos padrões de produtividade e
competitividade, impostos pelo avanço tecnológico e da designada globalização, tendo
implicado a redescoberta da educação e formação, enquanto componente essencial das
estratégias das empresas e países na dinamização do desenvolvimento económico e social,
vem também colocar novos e permanentes desafios.
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A implantação do Inovinter nas várias regiões - do litoral ao interior e de norte a sul - permite
um conhecimento profundo da realidade social e económica e um entrosamento com os
principais atores de desenvolvimento local, facto que dá significado e substancia à
intervenção.
O futuro convoca o Inovinter para novos desafios e caminhos de abertura à sociedade, através
da participação e intervenção em redes locais e regionais – de intervenção social, educação e
formação -, o estabelecimento de novas e qualificadas parcerias e, ainda, apostar na ampliação
da área geográfica de intervenção e num maior grau de motivação, para continuar a melhorar,
modernizar e inovar a qualidade dos serviços prestados à população que encontra no Inovinter
o parceiro confiável, para reforçar e melhorar as qualificações e certificação de competências
profissionais.
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1. Apresentação Institucional
1.1.

Natureza Jurídica

O Inovinter - Centro de Formação e de Inovação Tecnológica, foi criado ao abrigo do DL nº
165/85, de 16 de Maio, pela Portaria nº 407/98, formado entre o Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) e a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTPIN). É um organismo dotado de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos,
com autonomia administrativa e financeira e património próprio

1.2.

Missão

Promover e realizar projetos de formação profissional e de intervenção social de qualidade,
inovadores e de valor sustentável, que contribuam para o desenvolvimento económico e
social, valorizando os recursos humanos numa perspetiva transversal a todos os setores de
atividade.

1.3.

Visão

Constituir-se como fator diferenciador no mercado nacional e regional, numa estratégia de
intervenção que procura responder às preocupações nacionais e às necessidades locais, ao
nível empresarial e dos Planos de Desenvolvimento Regional, sempre com a finalidade de fixar
populações trabalhadoras de forma qualificante.

1.4.

Valores

A cultura organizacional do Inovinter integra e promove os seguintes valores:



Qualidade: A qualidade é um imperativo da nossa intervenção, visando
corresponder às expectativas dos/as nossos/as utentes/formandos/as e
promover mudanças significativas a nível profissional e na melhoria das suas
condições de vida;



Responsabilidade Ambiental: Os temas ambientais estão incorporados na
cultura organizacional do Centro e a sua estratégia é direcionada a dois níveis:
Na sensibilização e consciencialização dos utentes/formandos e dos nossos
colaboradores para a problemática da proteção do ambiente e do
desenvolvimento de um modelo de economia sustentável;



Cidadania: Valorizamos e promovemos uma cidadania ativa e participativa,
colocando em evidência as dimensões pedagógicas, culturais e políticas;



Ética: Todos colaboradores pautam a sua intervenção pelo cumprimento
rigoroso de regras profissionais e deontológicas, assumindo uma atitude de
respeito e aceitação do Outro;



Interculturalidade e multiculturalidade: Promovendo práticas e metodologias
pedagógicas que promovam e favoreçam a diversidade e o respeito e
aceitação da diferença cultural e étnica;



Igualdade de Oportunidades: Estamos convictos que uma sociedade mais
justa, saudável e com coesão social deve basear-se num forte sentido de
responsabilidade do indivíduo e das organizações. Este desafio exige de nós
uma atenção especial na igualdade de oportunidades nas nossas práticas e no
combate a todo o tipo de discriminações, quer seja em função do género,
idade, deficiência ou orientação sexual.
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1.5.

Divulgação e Preservação do Património Histórico Local: Consideramos que a
valorização, conhecimento e preservação do passado nas diversas áreas do
conhecimento humano exige – individualmente e coletivamente –
engajamento na sua defesa, enquanto imagem viva do passado, permitindo
que o passado interaja com o presente, transmitindo conhecimento e
formando a identidade de um Povo.

Política da Qualidade

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:

Quadro 1 - Política da Qualidade

1.6.

Estrutura Organizacional

A estrutura Organizacional do Inovinter centra-se no Conselho de Administração, órgão
máximo de gestão, integrado por quatro elementos, nomeados dois pelo IEFP, IP e, os outros
dois, pela CGTP-IN, do qual dimanam todas as diretivas, as quais são assumidas pelo Diretor, a
quem compete a gestão técnica e administrativa dos serviços do Centro.
Como estruturas de apoio, planeamento e operacional, existem duas unidades orgânicas, três
delegações e serviços de apoio técnico que superentendem e operacionalizam nas perspetivas
administrativas, financeira e técnica, o funcionamento do Inovinter, a saber:


Unidade de Gestão



Unidade de Qualificação



Delegação do Centro
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Delegação do Norte



Delegação do Sul



Serviços de Apoio Técnico (Secretariado, Jurídico, Informático e de Qualidade)

Organigrama 1 - Organigrama Organizacional do Inovinter

O Centro possui 15 Polos, localizados de Norte a Sul do Continente, localizando-se a sede em
Lisboa, onde funcionam os serviços centrais.

Mapa 1 - Distribuição Geográfica do Inovinter
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1.7.

Órgãos Sociais

1.7.1. Composição
Conselho de Administração


Adélia Maria Ferreira da Costa – Presidente



Simone de Jesus Pereira – Vogal



Joaquim Filipe Coelhas Dionísio – Vogal – Exonerado a 17 de maio 2016



José Augusto Tavares Oliveira – Vogal – Nomeado a 17 de maio 2016



Américo Monteiro Oliveira – Vogal – Reconduzido a 17 de maio de 2016

Comissão de Fiscalização


Henrique Miguel Fernandes Freitas Silva



Manuel Bernardino Cruz Ramos – Reconduzido a 16 de setembro

Conselho Técnico-Pedagógico


Álvaro Vitorino Amorosa Cartas



Carla Alexandra dos Santos Filipe



António Miguel Silva Avelãs – Exonerado a 16 de setembro 2016



José Alberto Pires Marques – Nomeado a 16 de Setembro 2016

Direção


Álvaro Vitorino Amorosa Cartas

1.7.2. Funcionamento
O Conselho de Administração, no cumprimento dos preceitos estatutários, reuniu
mensalmente, para o desempenho das suas funções, cabendo-lhe neste âmbito as funções de
gestão, definição de estratégias e supervisão das atividades.
A Comissão de Fiscalização no âmbito das suas funções reuniu ao longo do ano para:


Proceder trimestralmente à análise da execução orçamental tendo emitido os
respetivos pareceres;



Emitiu parecer sobre o Relatório de Atividades e Contas de 2015, Plano de Atividades e
Orçamento de 2017 e sobre as propostas de alteração ao orçamento.

O conselho Técnico Pedagógico é um órgão consultivo, ao qual compete pronunciar-se sobre
os planos e programas das ações, bem como proceder à elaboração de estudos, pareceres e
relatórios sobre a atividade do Centro sendo que no ano de 2016 ainda analisou as
candidaturas do Prémio de Boas Práticas Pedagógicas.
Reuniões dos órgãos sociais
Órgão Social
Conselho de Administração

Reuniões
12

Comissão de Fiscalização
Conselho Técnico Pedagógico

6
2
Quadro 2 - Reuniões dos Órgãos Sociais
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2. Recursos Humanos
2.1.

Estrutura Organizacional

A estrutura de recursos humanos do Inovinter manteve-se inalterada comparativamente ao
exercício transato, tendo permitido uma consolidação superior de práticas e procedimentos
organizacionais, que possibilitaram, através do estímulo de conhecimentos e competências,
atingir níveis significativos de desempenho e qualidade.
A representação gráfica da repartição de efetivos, afetos ao Inovinter, assume a seguinte
forma:
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Gráfico 1 - Repartição dos Efetivos

A composição global de ativos humanos afetos ao Centro regista 45 elementos, apresentando
a seguinte distribuição por género: 66,67% do sexo feminino (30 trabalhadoras) e 33,33% do
sexo masculino (15 trabalhadores), espelhando fielmente a repartição patenteada em 2015,
não se tendo registado movimentos de entradas e saídas no exercício.
A distribuição dos efetivos ao nível funcional assume a seguinte configuração; os dirigentes
intermédios de 1º grau, os assistentes operacionais, operários e auxiliares, e os informáticos
representam 2,22% da estrutura, registando 1 trabalhador cada. Os dirigentes intermédios de
3º grau exprimem 11,11% da composição total de efetivos da organização, contabilizando 5
colaboradores. A denominação profissional dos técnicos superiores traduz 31,11% do universo
em análise, contendo 14 observações. A nomenclatura profissional com maior
representatividade na estrutura funcional, tendência verificada em caracterizações anteriores,
é a de assistente técnico, técnico de nível intermédio e pessoal administrativo, caracterizando
51,11% do global, patenteando 23 trabalhadores.
A estrutura contratual do Inovinter assume a distribuição; 44 trabalhadores/as com contrato
de trabalho a termo indeterminado (97,78% da estrutura contratual) e 1 colaborador com
vínculo laboral de comissão de serviço no âmbito do Código do Trabalho (2,22% da estrutura
contratual). Conforme referido anteriormente, não se registaram quaisquer alterações na
composição de recursos humanos do Centro aos níveis funcional e contratual, tendo
permanecido estruturalmente idêntica à caracterização realizada no exercício transato, no que
concerne a estas dimensões.
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2.1.1. Níveis de Habilitação
A estrutura de níveis de habilitação por género representa-se graficamente do seguinte modo:
Habilitações Literárias
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Gráfico 2 - Habilitações Literárias

A estrutura de níveis de habilitação do Inovinter permaneceu inalterável no decurso de 2016,
derivado aos condicionalismos enunciados anteriormente, tendo a sua composição
apresentado a seguinte relação de ordens de grandeza absolutas e relativas entre as partições;
os habilitados com ensino superior universitário representam 44,44% da totalidade,
conservando-se como o nível mais expressivo da estrutura global, agregando 20 observações.
Analogamente ao observado em 2015, denota-se que os habilitados com o ensino secundário
ou equivalente permanecem como o nível de qualificação com a segunda maior
representatividade, traduzindo 40,00% do total, inscrevendo 18 trabalhadores/as. Os graus de
habilitação de 3º ciclo do ensino básico ou equivalente e mestrado mantiveram-se inalteráveis,
comportamento idêntico ao observado nos outros níveis académicos, o primeiro representa
11,11% do todo, registando 5 observações, enquanto que o segundo traduz 4,44% do universo
em análise, contabilizando 2 registos.
Através da análise e decomposição dos níveis de habilitação que constituem estrutura global
de qualificação do Inovinter, é relativamente seguro afirmar, com um elevado grau de
significância, que os ativos humanos afetos ao Centro são predominantemente qualificados,
tendo-se registado 48,88% das observações nos níveis de habilitação de ensino superior
universitário e mestrado, capacitando-os de conhecimentos e competências essenciais para
responder assertivamente a uma envolvente em constante mutação.

2.1.2. Estrutura Etária
A estrutura etária por género dos ativos humanos do Inovinter tem a seguinte representação
gráfica:
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Gráfico 3 - Estrutura Etária

A estrutura etária do Inovinter é a única dimensão da análise que apresenta algumas
transformações comparativamente ao exercício transato, sendo estas próprias do período
temporal que permeou entre as caracterizações dos efetivos do Centro. Conforme referido
anteriormente, a estrutura etária em análise patenteia algum amadurecimento, entroncando
com uma das premissas essenciais da política contratual preconizada pela organização, a qual
consagra a continuidade como aspeto preponderante ao desenvolvimento e estímulo de
conhecimentos, competências e atitudes.
No que concerne à análise da representação gráfica verifica-se que o intervalo compreendido
entre os 40 e os 44 anos é o mais representativo da estrutura etária do Centro, traduzindo
31,11% do total, contabilizando 14 elementos. O escalão etário dos 35 aos 39 anos que
caracteriza 26,67% do todo, com 12 observações, apresenta-se como o segundo mais
expressivo do universo etário, tendo registado uma quebra de 3 elementos em termos
absolutos, comparativamente ao ano de 2015. Os grupos etários que permeiam entre os 45 e
os 49 anos e dos 60 aos 64 anos têm a mesma representatividade relativa e absoluta na
estrutura etária do Centro, a saber, ambos contêm 5 registos e exprimem 13,33% do total.
Situação similar registada, em termos de valores patenteados e representatividade idêntica,
nas faixas etárias compreendidas entre os 50 e os 54 anos e dos 55 aos 59 anos, em que cada
uma evidencia 3 observações, exprimindo 6,67% do universo em análise. A classe etária
compreendida entre os 30 e os 34 anos que caracteriza 2,22% do total, regista apenas 1
trabalhador/a, e queda-se como o intervalo menos representativo na composição etária do
Inovinter.

2.2.

Políticas Organizacionais e Práticas de Melhoria Contínua

A preponderância dada ao fator comunicacional no decurso do exercício de 2016, estimulando
o envolvimento dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as, através da sua participação em
questionários relativos às diversas dimensões da organização, permitiu avaliar o grau de
satisfação e motivação destes. A implementação destes mecanismos de consulta, possibilita a
criação de sinergias ao nível da conceção e formulação de políticas/práticas organizacionais,
fortalecendo os níveis motivacionais e de desempenho.
No exercício de 2016 registaram-se progressos no plano da segurança e saúde no trabalho,
consubstanciados pela melhoria contínua das infraestruturas do Centro e dos mecanismos de
intervenção neste âmbito, dos quais se destaca a avaliação de riscos profissionais que permitiu
complementar os serviços disponibilizados. Perspetiva-se no decurso de 2017, que a formação
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profissional facultada nesta temática registe um incremento, derivado às ações planeadas para
os/as trabalhadores/as a nível nacional, possibilitando a consolidação de conhecimentos e
competências que são relevantes para todos os agentes envolvidos, internos e externos.
A formação profissional frequentada pelos recursos humanos afetos ao Inovinter em 2016,
registou uma quebra de 52,94% no volume de horas, derivado a determinados
condicionalismos, com os quais o Centro se deparou, como também devido a que no exercício
de 2015 se atingiu um grau de execução notável, tendo-se registado um crescimento 64,52%
no volume de formação, comparativamente ao ano de 2014. No que concerne à política de
formação preconizada, esta conserva-se inalterável ao nível do incentivo para a frequência de
formações, colóquios e seminários, nacionais ou transnacionais que contribuam para a
valorização das dimensões pessoal e profissional.
O sistema de avaliação dos/as trabalhadores/as é um instrumento consolidado na dinâmica
organizacional do Inovinter, que apesar de ser continuamente atualizado e aperfeiçoado, tem
demonstrado uma tendência contínua de menor envolvimento por parte dos avaliados,
prendendo-se esta ocorrência provavelmente com a impossibilidade de ver os desempenhos
alcançados produzir efeitos nas carreiras.
No ano de 2016 procedeu-se à formulação e elaboração de um sistema integrado de avaliação
das prestações de serviço, no intuito de aferir a qualidade do serviço fornecido ao Inovinter,
encontrando-se este intrinsecamente comprometido com as premissas da transparência e
rigor na análise, promovendo a equidade de tratamento com outros fornecimentos de bens e
serviços.

2.3.

Informática e Comunicações

2.3.1. Informática
Os serviços de Informática e Comunicações (SIC) têm por missão apoiar a definição das
políticas e estratégias das tecnologias de informação e comunicação, garantir o planeamento,
conceção, execução, avaliação das iniciativas de informatização e atualização tecnológica dos
respetivos serviços e, assegurar uma gestão eficaz e racional dos recursos tecnológicos
disponíveis.

Atividades
As atividades dos Serviços de Informática e Comunicações podem-se agrupar em duas
categorias:
Atividades permanentes, executadas periodicamente, e/ou por requisição de utilizadores, que
correspondem à edição de ações de formação especificas, e atividades de desenvolvimento
das infraestruturas e equipamento.
Enquadram-se nesta categoria as seguintes atividades:











Verificação de Servidores
Backup’s
Verificação de Backup’s
Consolidação da estrutura de rede e verificação da mesma
Upgrade de Software a Servidores
Acompanhamento dos equipamentos informáticos do Inovinter
Resolução de problemas informáticos
Apoio aos utilizadores do sistema de informação
Apoio técnico de informática ao Centro
Gestão de sistemas e serviços eletrónicos (correio eletrónico, intranet, moodle, etc.)
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Atividades de desenvolvimento
Este ano em função dos projetos de desenvolvimento do Training Server com a incorporação
de novas funcionalidades, concretamente, do Dossier Técnico-pedagógico além de ter sido
adquirido um novo servidor com maior capacidade para responder aos novos desafios, que
implicou uma maior capacidade de armazenamento e, também, uma maior necessidade de
largura da banda para um melhor acesso ao Server e utilização da aplicação, tendo o resultado
sido consubstanciado num eficiente e eficaz desempenho da aplicação.
Foi implementado um novo pacote de comunicações com maior largura de banda na sede com
50 Mbps simétricos e nos Polos foi alterado para fibra com débitos maiores, foram também
alterados os telefones para voz sobre IP deixando de haver custos com telefonemas internos e
registando-se assim, uma diminuição significativa dos custos com comunicações.
Estas alterações implementadas nas comunicações e acessos à Internet permitiram que seja
feita uma utilização dos recursos existentes no Inovinter de forma eficiente, eficaz e fiável e
sem transtorno principalmente, nos polos, uma vez que os acessos são rápidos e a pressupõem
resposta às necessidades dos serviços.
Nos polos foram instalados novos equipamentos nos serviços e deu-se continuidade ao
processo de modernização das salas de formação

2.3.2. Comunicação e Imagem
As atividades desenvolvidas, durante o ano de 2016, centraram-se no domínio da
comunicação, informação e divulgação da imagem do Inovinter, tendo como objetivo
contribuir para promover e potenciar a imagem do Centro.
A divulgação interna e externa das atividades desenvolvidas e a produção de
documentos/folhetos foi uma constante ao longo do ano.
Desenvolveram-se conteúdos noticiosos e informativos direcionados ao público interno e
externo em suporte digital como por exemplo, a edição mensal da e-newsletter.
Tal como em anos anteriores a divulgação da oferta formativa manteve-se como prioridade,
através da edição da brochura e divulgação na página web.
A par da gestão de conteúdos da página da web, foi dado continuidade ao processo de
melhoria da acessibilidade e organização da informação. Ainda, neste período, o Inovinter
esteve presente em vários certames a nível nacional e regional, de que foi exemplo a Futurália,
Ovibeja e outras.

2.4.

Qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade em vigor no INOVINTER engloba toda a sua estrutura (Sede
e 15 Polos).
A atividade do INOVINTER encontra-se estruturada em 10 processos: PDI01 – Planeamento e
Revisão do SGQ; PUG02 – Gestão de Recursos; POF03 – Diagnóstico e Conceção; POF04 –
Relação com o Cliente; POF05 – Gestão da Formação; POF06 – Gestão dos Projetos de
Intervenção Social; POF07 – Gestão da Bolsa de Técnicas; PAQ08 – Tratamento de Dados;
PAQ09 – Avaliação e Melhoria e POF10 – Funcionamento do CQEP, que trimestralmente foram
monitorizados pelos seus gestores e avaliados pela Comissão da Qualidade.
O desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade do INOVINTER no ano de 2016 foi avaliado,
por forma a assegurar a sua contínua pertinência, adequação, eficácia e alinhamento com a
orientação estratégica do Centro.
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2.4.1. Política da Qualidade
A Política da Qualidade foi revista em junho de 2013 e aprovada a 30 de junho, do mesmo ano,
pelo Conselho de Administração (CA), mantendo-se o conteúdo inalterado.
A Política da Qualidade foi alvo de uma análise crítica pela Direção e pela Gestora da
Qualidade, no dia 31 de janeiro de 2017, tendo sido considerada adequada, eficaz e
integradora em termos organizacionais.
No ano de 2017, com a transição do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), para a versão ISO
9001:2015, poderá haver necessidade de introduzir alguns ajustamentos à Política da
Qualidade.

2.4.2. Auditorias Internas e Externas
No que diz respeito às Auditorias Internas, existia um Programa de Auditorias aprovado pela
Direção, tendo sido cumprido em 81,82%. A meta definida para a execução do Programa de
Auditorias não foi alcançada, porque no final do ano e face às alterações que tiveram que ser
inseridas no Plano de Formação para 2017 houve necessidade de cancelar as 3 auditorias
internas agendadas para o mês de dezembro, embora em fevereiro se tenha realizado uma
auditoria que não constava no programa de auditorias inicialmente aprovado.
Nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2016 foi realizada a Auditoria Interna Total ao SGQ. O Plano
de Auditoria Interna Total contemplou os seguintes locais: Sede (Presencial); Beja (Via Skype);
Moura (Via Skype) e Vila Real de Santo António (Via Skype).
Foram identificadas 5 não conformidades menores, 2 não conformidades potenciais (Área
Sensível) e 3 Oportunidades de Melhoria, que se encontram registadas no AQ11 – Tabela de
Ações de Melhoria – 2016. As ocorrências identificadas na Auditoria Interna Total já se
encontram com as causas identificadas, com a identificação das ações corretivas a
implementar e com o acompanhamento realizado.
Das cinco não conformidades menores e das duas não conformidades potenciais, 2 não foram
alvo de ações corretivas, porque foram facilmente corrigidas e não trouxeram implicações
negativas para o SGQ. As restantes 5 não conformidades, para as quais foram definidas ações
corretivas, já se encontram concluídas ficando em falta a avaliação da eficácia, que será
avaliada no ano de 2017, no cumprimento do programa de auditorias para o ano de 2017.
No que se refere às 3 Oportunidades de Melhoria identificadas foi decidido implementar uma
ação de melhoria, que se prendeu com a apropriação, por parte do técnico de informática, da
documentação e orientações nelas expressas, referentes à informática, por forma a cumprir
com as regras que se encontram registadas no SGQ. Para as restantes oportunidades de
melhoria, o INOVINTER não considerou pertinente fazer alterações, porque uma diz respeito a
indicadores impostos pela entidade tutelar do CQEP e a outra estava a ser feita, tendo havido
uma falha de comunicação a quando da evidência da sua execução.
As não conformidades identificadas nas Auditorias Internas a processos, realizadas no ano de
2016, encontram-se registadas no AQ11 – Tabela de Ações de Melhoria – 2016 e foram objeto
de análise por parte da equipa constituída pelos seguintes elementos: Diretor, Gestora da
Qualidade, Responsável da UG e Responsável da UQ.
Foram registadas 47 ocorrências, classificadas como: Não Conformidades (22) e Oportunidades
de Melhoria (25), todas com as causas identificadas, ações corretivas definidas para 16 Não
Conformidades e 23 Oportunidades de Melhoria. A implementação das ações corretivas
encontra-se na seguinte situação de resolução:
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Concluídas

Auditorias Internas
(Processos e Total)

Em Fase de Resolução

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Não conformidades

45

58

16

7

13

0

Oportunidades
Melhoria

11

24

21

7

15

2

Quadro 3 - Ponto de Situação das Ações Corretivas (Auditorias Internas)

As oportunidades de melhoria que se encontram em fase de resolução estão dependentes de
uma análise mais pormenorizada por parte da Coordenadora Pedagógica Nacional e do
Responsável da UQ a fim de definirem procedimentos que permitam validar ou não a
aprovação de formadores, propostos pelos polos, para ministrarem as ações de formação,
quando não reúnem, na totalidade, os requisitos definidos na Ficha de Curso, prevendo-se a
sua conclusão no primeiro trimestre de 2017. A concretização da outra oportunidade de
melhoria está dependente da realização das oficinas de trabalho sobre o SGQ, que só serão
realizadas no ano de 2018, pois o ano de 2017 será o ano de transição da norma ISO 9001,
para a versão 2015.
No âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho foram realizadas Auditorias pela empresa
prestadora deste serviço (INTERPREV) ao INOVINTER. Foram identificadas 12 não
conformidades e 2 oportunidades de melhoria, que se encontram registadas no AQ11 – Tabela
de Ações de Melhoria – 2016. Foram definidas ações corretivas para 4 das 12 não
conformidades registadas e nenhuma ação de melhoria, por se considerar que a situação se
encontra controlada, estando-se aguardar disponibilidade orçamental para a implementação
das oportunidades de melhoria.
A auditoria de Segundo Acompanhamento, realizada pela Entidade Certificadora APCER,
decorreu no mês de dezembro de 2016. A Auditoria decorreu na Sede e foram auditados os
seguintes Polos, via Skype: Polo de Beja, Polo de Moura e Polo de Vila Real de Santo António.
Na auditoria foram identificadas 2 Áreas Sensíveis e 3 Oportunidades de Melhoria. Foi definida
1 Ação de Melhoria, que será implementada ao longo do ano de 2017, na implementação da
transição do SGQ do INOVINTER para a versão 2015 da norma ISO 9001.
Comparativamente aos anos transatos, verifica-se uma melhoria no Sistema que permitiu
reduzir o número de não conformidades identificadas no ano 2014, para 0 nos dois anos
seguintes. Também as áreas sensíveis identificadas ao Sistema reduziram de 2014 para o ano
de 2015 (-1), mas mantiveram-se no ano de 2016. No quadro seguinte ilustra a situação
referida:
Auditorias de Certificação e de
Acompanhamento

2014

2015

2016

Não Conformidades

2

0

0

Áreas Sensíveis

3

2

2

Oportunidade de Melhoria

6

4

3

Quadro 4 - Evolução comparativa das ocorrências identificadas nas auditorias de Certificação e Acompanhamento
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2.4.3. Satisfação dos Clientes e Partes Interessadas
Conhecer a o grau de satisfação dos seus clientes e outras partes interessadas é fundamental
para o INOVINTER, pois só assim consegue prestar um serviço que vá ao encontro das suas
expetativas.
O INOVINTER define como seus Clientes: Formandos/as; Empresas; Potenciais Formandos/as.
São consideradas outras partes interessadas: Órgãos Sociais; Parceiros Institucionais;
Trabalhadores/as; Fornecedores (Materiais e Equipamentos, Prestadores de Serviços,
Formadores/as); Entidades de tutela; Sociedade em geral.
Para alcançar a satisfação das mesmas, a Direção em conjunto com os/as trabalhadores/as,
definiram os processos com impacto direto na identificação dos requisitos de todas as partes
interessadas, inclusive dos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, e na melhoria
contínua da sua satisfação, tendo-os designado por Processos de Realização.
O desempenho destes processos, diretamente ligados ao cumprimento dos requisitos, é
revisto e melhorado com base em indicadores e nos resultados das auditorias internas.
A satisfação dos clientes e algumas das partes interessadas, no ano de 2016, foi avaliada pelo
INOVINTER. O nível de satisfação dos mesmos encontra-se esplanada no quadro seguinte:
Clientes e Partes
Interessadas

Grau de Satisfação

Observações

Potenciais
Formandos/as

Através do processo Relação como Cliente o INOVINTER
procura aferir o grau de satisfação dos potenciais
formandos, que foi monitorizado no ano de 2016 pelo
número de inscrições recebidas. No ano de 2016 registouse um decréscimo do número de inscrições de 26,01%
face ao ano de 2015.

Esta situação está associada à
redução do número de ações em
plano de formação e à suspensão
da execução das ações em
formação durante 3 meses. No
entanto, salienta-se o aumento do
número médio de inscrições por
ação de formação.

Formandos/as

A análise das respostas registadas no OF32 permitiu aferir
que o grau de satisfação com a formação frequentada,
cerca de 74.8% dos/as formandos/as respondentes diz
estar “Totalmente satisfeito/a” com a formação
frequentada (valor que supera o registado no 1º semestre
de 2016). A percentagem de “Nada satisfeitos/as” (0.4%)
representa uma resposta. Verifica-se que é na Região do
Algarve que se encontra o maior número de
formandos/as “Totalmente Satisfeitos” com a formação
frequentada (95%). A região Centro regista a única
percentagem de “Nada Satisfeitos” (1.3%,
correspondente a uma resposta).
A análise das respostas do Inquérito de Impacto da
Formação_OF66 permitiu verificar que cerca de 81%
dos/as formandos/as voltaria a frequentar formação na
mesma área, resultado da participação nesta formação.

Parcerias/
Empresas

A avaliação da parceria com o INOVINTER, de forma
global, é bastante positiva, com 68% dos respondentes a
assinalar a opção “Bom”, registando-se 3% de respostas
no nível de insatisfação nesta questão, que corresponde a
2 respostas.

A fim de aferir o grau de satisfação
deste grupo foram aplicados dois
instrumentos de avaliação:
 Questionário de
avaliação do trabalho
em parceria_OF64
(entidades parceiras),
aplicado
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Clientes e Partes
Interessadas

Grau de Satisfação

Observações



Órgãos Sociais

Parceiros
Institucionais

Trabalhadores/C
olaboradores

Formadores/as

O Conselho de Administração (CA) do INOVINTER
acompanha, monitoriza e dá a conhecer a sua satisfação
para com o Sistema de Gestão da Qualidade, quer nas
suas reuniões mensais, quer através do Diretor do
INOVINTER, que embora não faça parte do CA, assiste às
reuniões e reporta a atividade desenvolvida e os
principais constrangimentos no âmbito do SGQ.
Os parceiros institucionais integram os órgãos sociais, que
dão a conhecer a sua satisfação para com o SGQ do
INOVINTER.
No ano de 2016 o grau de “Satisfação global dos/as
trabalhadores/as e colaboradores/as com a organização”
situa-se maioritariamente entre o satisfeito/a e o muito
satisfeito/a (75,93% das respostas submetidas), á
semelhança do registado no ano de 2015 (84,47% das
respostas submetidas). A média das respostas dadas
situa-se no nível de satisfação 4, mantendo a tendência
do ano de 2015.
No entanto, o nível de satisfação dos/as inqueridos/as
com o “Relacionamento do Inovinter com os cidadãos e a
sociedade”, melhorou no ano de 2016 face ao ano de
2015, uma vez que, no ano de 2015, 2,27% dos inqueridos
(1 trabalhador(a)/colaborador(a)) estava “muito
insatisfeitos/as”. Também para os itens “Envolvimento
dos/as trabalhadores(as) /colaboradores(as) nos
processos de tomada de decisão” e “Envolvimento dos/as
trabalhadores(as)/colaboradores(as) em atividades de
melhoria”, no ano de 2015, 6,82% (3
trabalhadores(as)/colaboradores(as)) e 4,55% (2
trabalhadores(as)/colaboradores(as)) dos inqueridos,
respetivamente, estão “Insatisfeitos/as”, verificando-se
no ano de 2016 uma melhoria no grau de satisfação
dos/as inqueridos/as com zero respostas neste grau de
satisfação. No que diz respeito ao item “Mecanismos de
consulta e diálogo entre
trabalhadores(as)/colaboradores(as) e gestores” o grau
de satisfação dos/as respondentes, no ano de 2016,
melhorou, registou 3,7% de “Insatisfeitos/as” (1 pessoa),
face ao que foi apurado no ano de 2015 (4,55%) (2
pessoas).
Todas as questões avaliadas obtiveram, de um modo
geral, respostas ao nível do “Bom”, com especial destaque
para o “Apoio administrativo” (95,61%), a “Coordenação
Técnico-Pedagógica” (93,27%) e o “Cronograma”
(88,32%). No entanto, na avaliação do “Cronograma”
houve um/a formador/a que se diz insatisfeito/a,

(maioritariamente por
email) a 248 entidades;
Questionário de
avaliação de
parcerias_OF244
(Inovinter), aplicado aos
polos do INOVINTER;

Embora não existam dados
quantitativos que demonstrem o
grau de satisfação dos órgãos
sociais, existem dados qualitativos,
que se encontram evidenciados nas
atas de reunião do CA.

No final de cada ação os/as
formadores/as avaliam a formação
ministrada, através do instrumento
OF34 – Relatório do/a Formador/a.
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Clientes e Partes
Interessadas

Grau de Satisfação

Observações

avaliação essa registada numa ação inserida no Projeto
São Tomé e Príncipe, que refere que as 25 horas para a
ação “Sensibilização à Informática” é insuficiente, tendo
em conta o grupo de formandos/as, pois para muitos/as é
a primeira vez que estão a mexer num computador.
Onde se registou respostas com o nível de avaliação
“Insatisfeito/a” foi nos itens: “Equipamento Disponível”
(2,56% - 9 respostas), “Instalações” (2,33% - 8 respostas)
e “Perfil dos/as Formandos/as Selecionados/as” (1,72% 6 respostas).
Mas, salienta-se que a “Avaliação global da ação de
formação“ feita pelos/as formadores/as situou-se no nível
“Bom” (90,78% - 315 respondentes).

Outros
Prestadores de
Serviços

Sem dados.

Fornecedores de
Materiais e
Equipamentos e
Serviços

Sem dados

O grau de satisfação dos/as
prestadores de serviço,
nomeadamente assessoria jurídica,
comunicação e imagem, auditoria,
mediadores/as dos cursos EFA,
responsáveis pedagógicos/as e
técnicos/as de orientação dos
cursos de Aprendizagem e Limpeza,
não foi aferida, tal como o previsto
no ano de 2016.
Por razões de trabalho e devido à
ausência prolongada de um dos
elementos da equipa o
questionário não foi elaborado e
por isso não foi possível
implementar, ficou agendado para
o ano de 2017 a sua concretização.

Quadro 5 - Nível de Satisfação dos Clientes e Partes Interessadas

2.4.4. Não Conformidades
No ano de 2016 foram registadas no AQ11 – Tabela de Ações de Melhoria – 2016, 82
ocorrências, verificando-se uma redução de 153 ocorrências (-65%) comparativamente com o
ano de 2015. O quadro seguinte espelha a origem das ocorrências e a classificação das
mesmas.
Classificação
2014

Origem
NC
Interna

31

Fornecedor

1

Reclamação
Auditoria (Interna, SHT,
Entidade Certificadora)
Total

2

OM

2015
NCP

NC

OM

3

1

2016
NCP

NC

OM

3

1

NCP

1
4

2

116

40

9

123

102

2

38

33

2

150

40

9

130

103

2

44

34

2

Quadro 6 - Evolução comparativa das Não Conformidades (NC); Não Conformidades Potenciais (NCP) e
Oportunidades de Melhoria (OM)
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Comparativamente ao ano de 2015 verificou-se um decréscimo de 66,15% no número de não
conformidades registadas. No que diz respeito às não conformidades potenciais e
oportunidades de melhoria registou-se um aumento de 50% nas não conformidades potenciais
e uma redução que ronda os 67% no número de oportunidades de melhoria registadas.
A redução significativa do número de ocorrências prende-se com a alteração da metodologia
de contagem das mesmas. Assim, considerou-se que, no ano de 2016, uma ocorrência não
corresponde a uma oportunidade de melhoria ou a uma não conformidade, pois a mesma
situação pode ocorrer em mais que um local, tendo sido melhorada a ferramenta de registo
das ocorrências com a inserção de um campo que permita listar por tipologia de não
conformidades ou oportunidades de melhoria.
No entanto, salienta-se que mesmo com a mudança de metodologia na contagem das não
conformidades e/ou oportunidades de melhoria, se fossemos pelo número de ocorrências,
continuava a existir redução no número de não conformidades (-27,69%), aumento nas não
conformidades potenciais (+50%) e uma redução no número de oportunidades de melhoria (47,57%).
O INOVINTER avalia estes dados positivamente que se traduz numa preocupação constante
pela melhoria contínua e a maturidade do Sistema.
Das 82 ocorrências registadas no ano de 2016, 35 não foram sujeitas a ações corretivas,
porque a sua resolução foi imediatamente solucionada, ou na análise das causas ficou
evidenciado que a ocorrência foi facilmente corrigida e não houve implicações negativas no
Sistema.

2.4.5. Indicadores de Desempenho do Processo
Os Indicadores de Desempenho identificados nas Fichas de Processos encontram-se agregados
no documento AQ13 – Plano de Análise de Dados 2016, aprovado no dia 20 de abril de 2016
pela Direção, com aplicabilidade a partir de maio.
A concretização dos objetivos estratégicos, face ao definido, encontra-se relatada no AQ13 –
Plano de Análise Dados – Objetivos Estratégicos – 2016, que pode ser consultado em
Intranet/Institucional/Qualidade/Planos de Análise de Dados/Ano 2016.
A Comissão da Qualidade reuniu nos meses de julho e novembro de 2016, e fevereiro de 2017,
com o objetivo de avaliar a concretização das metas definidas e registadas no Plano de Análise
de Dados de 2016.
A análise das metas definidas para os indicadores de desempenho encontra-se registada nas
atas
da
Comissão
da
Qualidade
e
podem
ser
consultadas
em
http://Intranet/Institucional/Qualidade/Comissão da Qualidade/Atas.
No entanto, salienta-se os seguintes indicadores:
a) No processo Planeamento e Revisão do SGQ – PDI01:
As metas definidas para a execução financeira (95%) não foram atingidas, verificou-se uma
execução de 89,58% para as despesas e 90,32% para as receitas. Relativamente à execução das
despesas, a cativação inicial das rubricas do agrupamento “aquisição de bens e serviços”
originou a suspensão da formação a partir de agosto; a descativação parcial com informação
tardia não permitiu, por falta de tempo e dotação nas rubricas diretamente relacionadas com
a formação (os compromissos com pagamentos a formadores), o reiniciar de mais formação.
Quanto ao orçamento das receitas, este desvio prende-se com a não solicitação ao IEFP, da
totalidade da verba por impossibilidade de execução e materialização em despesa.
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O quadro seguinte mostra o comportamento da execução do indicador em análise de 2014 a
2016.
Indicador

Meta

2014
2015

Taxa de Execução Financeira

2016

95%

Resultado/Execução
Despesa

Receita

93,02%

90,63%

89,68%

89,73%

89,58%

90,32%

Quadro 7 - Taxa de execução financeira de 2014 a 2016

b) O processo Gestão de Recursos – PUG02 da responsabilidade da UG:


A meta definida para o indicador “Volume de Horas de formação aos recursos
humanos” não foi atingida, havendo uma redução de 52,93% volume de horas.
Esta situação está relacionada com constrangimentos orçamentais e também pelo
facto de o número de horas em 2015 ter sido considerável e difícil de manter;



No indicador “Qualificação dos Fornecedores”, a meta definida foi cumprida,
verificando-se que 87,80% dos fornecedores qualificados obtiveram um índice de
qualificação superior a 80%.

c) No processo Diagnóstico e Conceção – POF03 salienta-se pela positiva o acréscimo
significativo do número de parcerias formalizadas, tendo um acréscimo de 184%
(contabilizadas 273 parcerias em 2016 sendo 146 parcerias associadas à FPCT –
representa cerca de 53% de todas as parcerias). O acréscimo significativo do número
de parcerias relacionadas com a FPCT, está associada ao número significativo de ações
de formação realizadas, com FPCT, que prevê formação nas empresas;
d) Ao analisar o comportamento dos indicadores do processo Relação com o Cliente –
POF04 verificaram-se alguns desvios, quer positivos, quer negativos, face ao aos
objetivos que se encontravam definidos, nomeadamente:


A meta definida para o indicador “% de propostas de formação em regime de
prestação de serviços adjudicadas” foi atingida, tendo-se registado uma
execução positiva de 50%.

O quadro seguinte evidencia a evolução deste indicador desde o ano 2014 até ao ano de 2016.
Verifica-se um decréscimo no ano de 2015 em relação ao ano anterior, de mais de metade no
número de propostas adjudicadas, face ao número de propostas apresentadas. No entanto, no
ano de 2016 houve uma melhoria significativa, comparativamente com o ano de 2015.
Indicador
2014
2015
2016

% de propostas de formação
em regime de prestação de
serviços adjudicadas

Meta

Resultado/Execução

>= 75%

56%

>= 33%

25%

>= 33%

50%

Quadro 8 - Evolução do indicador “% de propostas de formação em regime de prestação de serviços adjudicadas”
desde o ano 2014 até ao ano de 2016
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e) O processo Gestão de Projetos de Intervenção Social – POF06 foi monitorizado por 4
indicadores, tendo contribuído para a execução das metas 4 projetos de intervenção
social, 2 a decorrer em Braga e 2 em Coimbra.
Em termos globais pode-se afirmar o cumprimento das metas definidas, verificando-se apenas
a não execução dos sub-indicadores associados ao Projeto “T3tris E6G (Centro Cultural e Social
de Santo Adrião – Braga) ”, por o percurso formativo que estava previsto realizar no âmbito
deste projeto não ter iniciado. A não realização do percurso formativo deveu-se à
incapacidade da parceria reunir, em tempo útil, toda a documentação dos candidatos,
nomeadamente os certificados de habilitações e também, à suspensão do plano de formação a
partir de agosto de 2016.
f)

As metas definidas para os indicadores do processo Avaliação e Melhoria – PAQ09
foram na sua maioria alcançadas, com exceção para o Programa das Auditorias que
registou uma execução de 81,82% face ao previsto. Verificou-se uma redução de
66,14% no número de ocorrências registadas na Tabela de Ações de Melhoria do Ano
de 2016, quer para o número de não conformidades (-66,9%), quer para o número de
reclamações (-50%). Esta redução está associada à alteração da metodologia na
contagem das não conformidades e reclamações, mas mesmo que a metodologia se
tivesse mantido registava-se uma redução de 28,24% no número de ocorrências, face
ao ano de 2015, cumprindo-se a meta de reduzir em 10%.

g) Do processo Funcionamento do CQEP – POF10 pode-se referir que houve uma
melhoria dos resultados face ao que foi registado no ano de 2015, devendo-se este
facto à afetação a 100% à atividade das Técnicas de Orientação, Reconhecimento e
Validação de Competências (TORVC).
No entanto, as metas definidas para os indicadores não foram alcançadas, estando estes
resultados associados: à dinamização das parcerias, a nível interno, que não foi conseguida, à
falta de divulgação dos Centros CQEP por parte das entidades gestoras e, à falta de ofertas
formativas a nível escolar que permitissem o encaminhamentos dos utentes.

2.4.6. Concretização dos Objetivos Definidos
A Direção do INOVINTER aprovou para o ano de 2016 os objetivos estratégicos definidos no
Plano de Atividades de 2016, os indicadores e metas para o ano de 2016, tendo como ponto de
orientação a Política da Qualidade já aprovada e divulgada.
A concretização dos objetivos estratégicos, face ao definido, encontra-se relatada no Plano de
Análise de Dados – Objetivos Estratégicos – 2016 e no Plano de Análise Dados - 2016, que
identifica os objetivos operacionais e que podem ser consultados em
Intranet/Institucional/Qualidade/Planos de Análise de Dados/Ano 2016.

2.4.7. Ações de Melhoria
As ações de melhoria que foram definidas para melhorar o SGQ, 7 já foram implementadas e 2
não iniciaram, estando previsto a sua implementação uma no ano de 2017, com a transição do
SGQ para a versão 2015 da norma ISO 9001 e a outra, também dependente desta última, só
será implementada no ano de 2018 com a dinamização de ações de formação no âmbito do
SGQ.
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3. Resultados Operacionais
3.1.

Formação Profissional

3.1.1. Evolução Geral da atividade – análise do triénio (2014/2015/2016)
Em 2016 realizaram-se 296 ações de formação o que, em comparação com os anos de 2014 e
2015, se traduz num decréscimo na execução de 44% e 35%, respetivamente. Fortes
constrangimentos financeiros impediram, em 2016, o normal funcionamento da atividade
desenvolvida pelo Inovinter e, consequentemente originaram uma acentuada quebra na
execução.
Ações de formação realizadas
(2014 - 2016)
530
453
296

Ano de 2014

Ano de 2015

Ano de 2016

Gráfico 4 - Ações de Formação Realizadas (2014-2016)

No que ao número de formandos/as abrangidos/as diz respeito, em 2016, registaram-se
menos 45% participantes do que em 2014 e menos 35% do que em 2015. A média de
formandos/as por ação de formação manteve-se inalterada de 2014 a 2016, com cerca de 19
formandos/as por ação.
Número de formandos/as
(2014 - 2016)
10.041

8.576
5.541

Ano de 2014

Ano de 2015

Ano de 2016

Gráfico 5 - Número de Formandos/as (2014-2016)

Em 2016 o género feminino representava 65% do numero total de formandos/as
abrangidos/as. Esta tendência está também patente nos anos de 2014 e 2015 com registos de
participação de 70% e 68%, respetivamente.

Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
28

Caracterização formandos/as por género
(2014-2016)
6.991
5.843

3.050

3.604

2.733

Ano de 2014

1.937

Ano de 2015
Masculino

Ano de 2016

Feminino

Gráfico 6 - Caracterização formandos/as por género (2014-2016)

Analisando o número de horas de formação executadas verifica-se um decréscimo ligeiro
deste indicador nos dois primeiros anos em análise, atingindo, em 2015, as 36.832 horas o que
significa uma quebra de 16%, acentuando-se ainda mais essa quebra, para os 24%, quando
comparado com as 28.019,5 horas de 2016.

Horas de formação
(2014 - 2016)
43.863
36.832
28.019,5

Ano de 2014

Ano de 2015

Ano de 2016

Gráfico 7 - Horas de Formação (2014-2016)

Igual tendência é verificada no indicador referente ao volume de formação observando-se um
decréscimo de 11% nos dois primeiros anos em análise, seguindo-se um acentuar dessa
quebra para os 28% (comparando 2016 e 2015).
Volume de formação
(2014 - 2016)
690.689

615.706,5
442.281

2014

2015

2016

Gráfico 8 - Volume de Formação (2014-2016)
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Analisando os quatro principais indicadores de execução física é possível obter as seguintes
conclusões:


O ano de 2016 foi bastante atípico tendo a execução física ficado comprometida,
devido a fortes constrangimentos financeiros, o que resultou numa quebra
significativa de todos os indicadores em análise;



Estabilização efetiva do número médio de formandos/as por ação (média de 19
formandos/as por ação nos últimos três anos);



Representatividade acima dos 50% do sexo feminino no número total de
formandos/as (70% em 2014, 68% em 2015 e 65% em 2016);



De uma média de 83 horas executadas por ação de formação em 2014, registou-se
uma ligeira diminuição para as 81 horas em 2015 e um aumento para uma média de
95 horas em 2016;



De um “contributo” médio de 69 horas de cada formando/a para o volume de
formação em 2014, verificou-se um ligeiro aumento para as 72 horas em 2015 e um
aumento para as 80 horas em 2016;



O rácio volume de formação/ação registou um valor de 1.303 horas em 2014, sofreu
um ligeiro aumento para uma média 1.359 horas em 2015, registando em 2016 um
novo aumento para uma média 1.494 horas em 2016.

Os quadros seguintes apresentam os principais indicadores de execução física, relativos aos
anos em análise, organizados de acordo com a modalidade de formação.
Ano 2014
Aprend.

CEF

EFA

F.C. RVCC

F.C.

F.F.P

F.M.

F.I.

Totais

Nº de Ações

5

0

9

0

32

2

480

2

530

Nº de Horas

7.223

0

6.257

0

472

186

29.375

350

43.863

Volume

64.577

0

79.736

0

6.534

2.232

530.954

6656,5

690.689

Homens

33

0

88

0

175

13

2.724

17

3.050

Mulheres

21

0

49

0

285

11

6.592

33

6.991

Total Formandos/as

54

0

137

0

460

24

9.316

50

10.041

Legenda: Aprend. – Sistema 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 a Inclusão.

Quadro 9 - Indicadores de Execução Física - 2014

Ano 2015
Aprend.

CEF

EFA

F.C. RVCC

F.C.

F.F.P

F.M.

F.I.

Totais

Nº de Ações

9

5

25

7

405

2

453

Nº de Horas

2.544

5.576

412

300

27.600

400

36.832

Volume

28.622

77.603

4.920

3.870

492.123

8.570

615.707

Homens

71

34

123

47

2.442

16

2.733

Mulheres

63

63

155

59

5.469

34

5.843

278

106

7.911

50

8.576

Total Formandos/as

134

0

97

0

Quadro 10 - Indicadores de Execução Física 2015
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2016
Aprend.

CEF

EFA

F.C. RVCC
4

F.C.

F.F.P

Nº de Ações

4

Nº de Horas

5.018,5

3.592

736

Volume

53.515

46.707,5

10.140,5

Homens

35

24

429

Mulheres

42

Total Formandos/as

77

46

32
0

56

F.M.

0

4

F.I.

Totais

238

0

296

152

18.521

0

28.019,5

1.847

330.071

0

442.281

19

1.430

0

1.937

243

34

3.253

0

3.604

672

53

4.683

0

5.541

Quadro 11 - Indicadores de Execução Física 2016

Analisando os quadros anteriormente apresentados extraem-se as seguintes conclusões:


O claro predomínio das ações de formação de curta duração, integradas na
modalidade de Formações Modulares Certificadas – FMC (em 2014 representavam
cerca de 91% do número total de ações, em 2015 cerca de 89% e em 2016 um peso de
80%) com a respetiva tradução nos restantes indicadores físicos;



Em 2014 o volume de formação associado às Formações Modulares Certificadas – FMC
representava 77% do volume total e, em 2015 esse peso aumentou para os 80% tendo,
em 2016, diminuído novamente para os 77%.



Uma quebra acentuada na execução de cursos de longa duração (Aprendizagem e EFA)
em relação aos dois primeiros anos em análise.



Um incremento bastante significativo na Formação Contínua, onde se encontra
incluída a Formação em regime de Prestação de Serviços, de cerca de 44% em relação
a 2014 e 84% em relação a 2015.

3.1.2. Resultados Globais da Atividade em 2016
3.1.2.1.

Comparativo entre o previsto e realizado

Em 2016 executaram-se 296 ações de formação tendo o número de formandos/as
abrangidos/as atingido os 5.541. Foram contabilizadas 28.019,5 horas de formação que se
traduziram num volume de formação de 442.281 horas.
Indicadores Físicos 2016
Plano Inicial
(1)*
Ações
Formandos/as
Horas
Volume

Execução
(2)

%
(2) / (1)

358

296

83%

6.574

5.541

84%

38.705

28.019,5

72%

727.611

442.281

61%

*dados obtidos do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2016

Quadro 12 - Indicadores Físicos de 2016

Comparando o Plano Executado com o Plano Inicial, em 2016, não se verificaram, como
habitualmente taxas de execução superiores, ou muito próximas dos 100%. Registaram-se
taxas de execução mais elevadas nos indicadores “número de ações de formação” e “número
de formandos/as abrangidos/as”, com 83% e 84%, respetivamente.
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Relativamente aos indicadores número de horas e volume de formação executados verificamse execuções de 72% e 61% respetivamente.
Para além dos fortes constrangimentos financeiros sentidos durante o ano de 2016, o principal
fator explicativo para a taxa de execução de 61% no indicador volume de formação, prende-se
com a quebra de volume inerente às desistências e/ou faltas dos/as formandos/as, ocorrências
estas, usualmente superiores nos cursos de longa duração (EFA e Aprendizagem) e
potencializado pela diferença temporal entre a elaboração do plano de atividades e a data
efetiva de realização das ações.

3.1.2.2.

Caracterização dos/as formandos/as

Analisando a distribuição dos/as formandos/as por sexo constata-se uma maior
representatividade do sexo feminino, com uma percentagem de 65%, tendência que se
mantém ao longo dos anos.
Caracterização formandos/as por sexo
-2016Masculino
35%
Feminino
65%

Gráfico 9 - Caracterização Formandos/as por sexo - 2016

Relativamente à caracterização dos/as formandos/as por estratos etários, destacam-se os
grupos dos/as formandos/as com idades compreendidas entre os 35 a 44 anos e os 25 a 34
anos com uma representatividade de 27% e 20% respetivamente.
Caracterização de formandos/as Estratos Etários (%)
-2016Maior de 64 anos

1%

55 a 64 anos

15%

50 a 54 anos

13%

45 a 49 anos

13%

35 a 44 anos

27%

25 a 34 anos

20%

20 a 24 anos

9%
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Gráfico 10 - Caracterização de formandos /as por Estratos Etários (%) - 2016
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Relativamente ao nível de escolaridade, verifica-se o claro predomínio de formandos/as com
habilitações ao nível do Ensino Secundário (41%) e, embora com menor expressão, do 3º Ciclo
(32%).
Caracterização de formandos/as por Nível de
Escolaridade (%) - 2016
15%

Ensino Superior

41%

Ens. Secundário
32%
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6%
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Gráfico 11 - Caracterização de formandos/as por nível de escolaridade (%) - 2016

Os/as formandos/as com o Ensino Superior representam 15% do número total de
formandos/as abrangidos/as e, em sentido inverso, 12% têm habilitações literárias iguais ou
inferiores ao 2º Ciclo.
Finalmente, no que diz respeito à caracterização dos/as formandos/as tendo em conta a
situação face ao emprego, observa-se um maior peso de formandos/as desempregados/as
com percentagem de 48% em relação aos 41% de empregados/as.
Situação Face ao Emprego dos/as formandos/as (%)
2016

Desempregado
/a
48%

Empregado/a
41%
1º Emprego
11%

Gráfico 12 - Situação face ao Emprego dos/as formandos (%) – 2016

3.1.2.3.

Áreas de Formação

A análise do número de ações de formação executadas em 2016 distribuídas por área de
formação permite destacar três áreas: Ciências Informáticas e Comércio (12,5%) e Trabalho
Social e Orientação (12,2%).

Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
33

Ações, por Áreas de Formação (%)
2016
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Gráfico 13 - Ações, por Áreas de Formação (%) – 2016

De realçar que 46% do total das ações de formação executadas se encontram associadas a
áreas de formação com um peso individual pouco expressivo o que demonstra uma grande
diversidade nas áreas de formação ministradas.
Tendo como base de análise o volume de formação realizado, verifica-se que as áreas de
formação com maior expressão são o Comércio (16%) e a Saúde (14,9%). Destacam-se ainda as
áreas de Trabalho Social e Orientação, Turismo e Lazer e Línguas e Literaturas Estrangeiras
que, conjuntamente, atingem um peso de 27,3%.
Volume, por Áreas de Formação (%)
2016
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Gráfico 14 - Volume, por Áreas de Formação (%) – 2016

Neste gráfico é igualmente visível a grande dispersão de áreas de formação, sendo que áreas
pouco expressivas em volume de formação, no seu conjunto, representam cerca de 42% do
volume total executado.

3.1.2.4.

Modalidades de formação

Desagregando o número total de ações por modalidade de formação é possível verificar que as
Formações Modulares representam aproximadamente 80% do plano de formação executado
em 2016.

Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
34

De salientar a representatividade alcançada, em 2016, na Formação Contínua (15,5%) onde se
inclui a formação realizada em regime de prestação de serviços e onde se apostou fortemente,
com o intuito de contrariar a fraca execução nas restantes modalidades “Cofinanciadas”
devido aos constrangimentos financeiros.
As restantes modalidades têm uma reduzida expressão (1,4%).

Ações de Formação, por Modalidade - Ano de 2016
Formação Modular
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1,4%

Cursos de Aprendizagem

1,4%
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Gráfico 15 - Ações de Formação, por Modalidade – 2016

Observando a distribuição do número de formandos/as abrangidos/as em 2016 por
modalidade, verifica-se que os resultados obtidos se encontram em consonância com o
descrito no indicador anterior.
Formandos/as, por Modalidade - Ano de 2016
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Cursos de Aprendizagem

1,4%

Formação de Formadores (inicial e Continua)

1,0%

Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA)

1,0%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Gráfico 16 - Formandos/as, por Modalidade – 2016

Analisando a distribuição dos resultados nos indicadores horas e volume de formação,
constata-se igualmente o predomínio das Formações Modulares Certificadas, ainda que com
menor expressão percentual quando comparado com os dois indicadores anteriores. Salientase ainda o maior peso associado aos cursos de Aprendizagem (representatividade de 18% de
12% nas horas e volume de formação respetivamente) face aos 13% e 11% dos cursos EFA
justificado, essencialmente, pelo facto de todos os cursos EFA terem finalizado em 2016 (tendo
por isso uma carga horária menor do que os cursos de Aprendizagem que, na sua maioria,
transitaram de ano).
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Horas de Formação, por Modalidade - Ano de 2016
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Gráfico 17 - Horas de Formação, por Modalidade - 2016

Volume de Formação, por Modalidade - Ano de 2016
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Gráfico 18 - Volume de Formação, por Modalidade - 2016

3.1.3. Projetos
Nos próximos pontos serão analisados os dados relativos aos programas e projetos em que o
Inovinter interveio em 2016.

3.1.3.1.

Cursos de Aprendizagem

No ano em análise, no âmbito da modalidade Sistema de Aprendizagem, há a registar a
realização de quatro cursos, abrangendo um total de 77 formandos/as, 5.018,5 horas de
formação e um volume de formação de 53.515 horas, distribuídos pelas diversas regiões de
acordo com o quadro seguinte.
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Cursos de Aprendizagem - Ano de 2016
Região

Formandos/as

Horas

Volume

Norte

Braga

Polo

Técnico/a Auxiliar de Saúde

Designação da Ação de Formação

20

1.231

12.981,5

Centro

Coimbra

Técnico/a Auxiliar de Saúde

16

1.470

14.730,5

Alentejo

Moura

Técnico/a Instalador/a de Sistemas Solares Térmicos

19

1.403

15.074

Algarve

V. Real S.
António

Técnico/a de Restaurante / Bar

22

914,5

10.729

77

5.018,5

53.515

TOTAIS

Quadro 13 – Indicadores Físicos Cursos de Aprendizagem - 2016

3.1.3.2.

Cursos EFA

O próximo quadro apresenta a distribuição dos indicadores físicos apurados por Região e Polo,
no âmbito da modalidade Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).
Cursos EFA - Ano de 2016
Região

Polo

Designação da Ação de Formação

Formandos/as

Horas Volume

Norte

Viana do Castelo Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural

15

920

12.992,5

Centro

Covilhã

Técnico/a Auxiliar de Saúde

13

725

8.585

Vendas Novas

Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural

14

974

13.260

Vila Viçosa

Técnico/a de Recursos Florestais e Ambientais

14

973

11.870

Alentejo

TOTAIS

56

3.592 46.707,5

Quadro 14 - Indicadores físicos Cursos EFA

3.1.3.3.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Em relação aos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) estava previsto o início, durante o
ano de 2016, de três novas ações desta modalidade.
No entanto, a autorização para o funcionamento da ação CET prevista para o polo do Porto –
Técnico/a Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Informáticos – apenas foi publicada em
despacho no dia 03/01/2017, pelo que não foi possível iniciar em 2016.
Relativamente aos cursos CET previstos executar nos polos de Coimbra e Lisboa (Técnico/a
Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Informáticos e Técnico/a Especialista em
Contabilidade e Fiscalidade, respetivamente), não se reuniram as condições necessárias para
apresentação do processo de criação e autorização de funcionamento dos mesmos originando
assim o seu cancelamento.

3.1.3.4.

Formação Modular Certificada

O próximo quadro apresenta a distribuição dos indicadores físicos apurados, por Região e Polo,
na modalidade Formações Modulares Certificadas.
Nesta modalidade executaram-se 202 ações de formação, totalizando-se 3.939 formandos/as,
8.825 horas e 168.422,5 horas de volume de norte a sul de Portugal Continental.

Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
37

Formação Modular Certificada - Ano de 2016
Região
Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Polo

Ações

Formandos/as

Horas

Volume

Braga

17

389

725

15.403,5

Porto

31

641

1.400

27.388

Viana do Castelo

6

114

300

5.312,5

Castelo Branco

12

192

450

7.065

Coimbra

38

681

1.400

21.900

Covilhã

16

295

600

10.241

Gouveia

2

34

75

1.208

Guarda

9

144

350

5.530

Lisboa

25

525

1.650

39.800

Beja

8

149

400

7.257

Moura

12

256

400

8.191

Vendas Novas

6

116

275

5.181,5

Vila Viçosa

10

208

400

7.419,5

V. Real S. António

10

195

400

6.525,5

TOTAIS

202

3.939

8.825

168.422,5

Quadro 15 - Indicadores Físicos - Formação Modular Certificada - 2016

A região Centro, com 77 ações de formação, 1.346 formandos/as, 2.875 horas de formação e
um volume de formação de 45.944 horas é a região que apresenta a maior execução física. De
referir que em relação ao volume de formação, a região Norte supera o valor da região Centro,
apresentando 48.104 horas de volume de formação.
O polo de Coimbra é o local que apresenta a maior execução nos indicadores “Ações” e
“Formandos” sendo ultrapassado pelo polo de Lisboa nos indicadores “Horas” e “Volume de
Formação”. Em sentido inverso, os polos de Gouveia, Vendas Novas e Viana do Castelo são os
locais que apresentam, em termos absolutos, uma menor execução física.

3.1.3.5.

Medida de Intervenção “Vida Ativa”

Tendo em vista a inserção na vida “ativa” de formandos/as desempregados/as, subsidiados/as
ou não, maiores de 18 anos, registados/as nos Serviços de Emprego do IEFP,IP, o Inovinter
realizou, no âmbito desta medida, no ano de 2016 um total de 36 ações de formação,
abrangendo 744 formandos/as, 9.696 horas e um volume de 161.648,5 horas de formação,
distribuídas pelas diversas regiões de Portugal Continental.
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Vida Ativa - Ano de 2016
Região

Polo

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Ações

Formandos/as Horas

Volume

Braga

6

131

1.350

23.544,5

Porto

6

136

1.600

29.740,5

Viana do Castelo

2

41

800

12.066,5

Castelo Branco

1

18

200

3.307

Coimbra

4

80

1.200

17.692,5

Covilhã

1

22

200

3.857

Lisboa

4

77

450

7.545

Beja

3

54

1.000

17.142

Moura

2

44

800

16.773,5

Vendas Novas

3

59

1.000

13.087,5

Vila Viçosa

3

62

1.000

15.931,5

V. Real S. António

1

20

96

961

TOTAIS

36

744

9.696 161.648,5

Quadro 16 - Indicadores Físicos - Vida Ativa - 2016

3.1.3.6.

Prestação de Serviços

Em 2016 realizaram-se 42 ações de formação, distribuídas de Norte a Sul do país, em regime
de prestação de serviços que contemplaram 779 formandos/as, 1.866 horas e 41.421 horas de
volume de formação.
Prestação de Serviços - Ano de 2016
Região

Polo

Ações Formandos/as Horas Volume

Braga

2

45

36

Porto

1

8

10

72

Centro

Coimbra

10

82

223

1.321

Lisboa

Lisboa

10

259

1.092

30.973

Beja

5

95

91

1.617

Moura

5

87

207

3.159

Vendas Novas

2

21

56

566

Vila Viçosa

5

152

51

1.590

V. Real S. António

2

30

100

1.343

TOTAIS

42

779

1.866

41.421

Norte

Alentejo

Algarve

780

Devido aos constrangimentos financeiros, durante o ano de 2016, que inviabilizaram,
temporariamente, a realização de formação “Cofinanciada” todos os esforços se envidaram
para aumentar a formação realizada em regime de prestação de serviços o que se traduziu
num incremento de cerca de 50% em relação ao ano anterior. De salientar, os polos de
Coimbra e Lisboa com a realização de dez ações de formação.

3.1.3.6.1.

Português Para Todos

Em 2016, o Inovinter deu continuidade ao Programa “Português Para Todos” (PPT), levando à
prática a execução de ações de formação em Português básico – nível A1 + A2 - destinadas
exclusivamente a imigrantes residentes legais em território português. Este programa visa
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facultar à população imigrante residente em Portugal 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.
Assim, o Inovinter realizou sete ações de formação em regime de prestação de serviços, com a
participação de 213 formandos/as, perfazendo um total de 1.050 horas e tendo sido
contabilizado um volume de formação de 30.332,5 horas.

3.1.3.6.2.

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (MIAPF)

Fazendo face ao estabelecido na Lei nº 26/2013, de 11 de abril, que regula as atividades de
distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional, a
habilitação para aplicação e compra de Produtos Fitofarmacêuticos de uso profissional exige a
obtenção do Cartão de Aplicador, sendo o mesmo emitido pelas Direções Regionais de
Agricultura e Pescas, nomeadamente na sequência da apresentação, pelos interessados, de
comprovativo de frequência de formação realizada por entidade reconhecida neste domínio.
Em maio de 2016 o Inovinter realizou um protocolo de colaboração com a Direção Regional de
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, tendo sido reconhecido como entidade
formadora competente para realizar estas ações de formação, tendo ainda neste ano realizado
em regime de prestação de serviços, 10 ações de formação, num total de 144 horas de
formação, que abrangeram 214 formandos/as e resultaram num volume de formação de 2.519
horas.

3.1.3.7.

Formação nas Aldeias

Tendo como objetivo a deslocalização das ações de formação de forma a abranger uma área
mais vasta do território nacional, o Projeto “Formação nas Aldeias” visa o desenvolvimento de
ações em pequenas/médias localidades e, por norma, afastadas dos grandes centros urbanos.
Em 2016 executaram-se, no âmbito deste projeto, 76 ações de formação em 35 locais
distintos, abrangendo 1.420 formandos/as, 3.367 horas de formação e 59.302 horas de volume
de formação.
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Formação nas Aldeias 2016
Região

Norte

Centro

Alentejo

Algarve

Localidade

Ações

Formandos/as

Horas

Volume

Campo-Valongo

1

20

25

500

Gemieira - Ponte de Lima

2

37

100

1.761

Madalena

5

99

250

4.658

Seara - Ponte de Lima

2

42

100

2.080

Terras de Bouro

1

22

100

2.025

Valadares

4

80

200

4.000

Valbom

3

63

150

2.892,5

Vila de Prado, Vila Verde

1

21

200

3.934

Vilar de Andorinho

5

105

250

4.832,5

Almalaguês

8

135

158

2.531,5

Castelo Viegas

2

33

75

1.044,5

Gafanha da Nazaré

2

37

50

802,5

Monte do Bispo

2

40

100

1.828

Rio de Vide

1

16

25

378

Serpins - Lousã

5

13

156

391

Alandroal

1

19

25

393,5

Alqueva

1

21

50

928

Avis

3

74

254

4.390,5

Cabeça Gorda

2

38

100

1.867

Messejana

3

58

49

854

Nossa Srª das Neves

2

37

42

763

Orada

1

22

25

512,5

S. Romão - Ciladas

1

25

4

100

Safara

1

17

25

384

Salvada

1

17

50

845

Santa Vitória

1

19

50

947

Santo Aleixo

1

34

4

136

Sobral da Adiça

3

64

300

5.765

Trigaches

1

21

50

1.050

Vale de Vargo

2

38

75

1.365

Vila Verde de Ficalho

1

18

50

859

Luz de Tavira

1

21

25

484

Monte Gordo

2

30

100

1.343

Santa Luzia

2

43

100

1.648

Santo Estevão

2

41

50

1.009

76

1.420

3.367

59.302

Total

Quadro 17 - Formação nas Aldeias
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3.1.3.8.

Cooperação p/ o Desenvolvimento – Ké Nón di Sébê

O projeto enquadra-se no âmbito da cooperação existente entre a Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) e a Organização Nacional dos
Trabalhadores de São Tomé e Príncipe – Confederação Sindical (ONTSTP-CS), bem como das
relações bilaterais entre Portugal e São Tomé e Príncipe, no quadro da cooperação e amizade
construída por laços histórico-culturais entre os dois povos.
Com início em 2013 e prevendo inicialmente a duração das atividades por dois anos, com a
assinatura em 2015 de um novo protocolo de colaboração, a duração do projeto foi
prolongada até abril de 2017.
As necessidades formativas foram identificadas pela ONTSTP-CS e articuladas ao nível da sua
execução com o Inovinter (enquanto entidade formadora), pretendendo dar resposta às
carências efetivas de formação local, valorizando o conhecimento, a tecnologia e a inovação,
bem como a promoção da coesão social, por via do reforço das condições de empregabilidade
e de adaptabilidade.
Em 2016 foram realizadas três ações de formação na área da informática na ótica do/a
utilizador/a e um seminário de Legislação Laboral, destinado prioritariamente aos quadros
sindicais da ONTSTP-CS.
Nestas ações participaram 61 formandos/as, contabilizando-se 118 horas e um volume de
formação de 1.756 horas.
A avaliação das ações de formação têm por base os questionários aplicados junto dos/as
formandos/as e o relatório do/a formador/a e refletem transversalmente uma avaliação
globalmente muito positiva, quer na avaliação do desempenho dos/as formadores/as quer em
diversos itens de avaliação da própria ação.
Os aspetos relacionados com as instalações, material didático e equipamento informático
disponível receberam um maior número de observações menos positivas por parte dos/as
formandos/as, destacando-se também alguns comentários que evidenciam a necessidade e
interesse na realização de mais formação e de uma maior carga horária.
No que se refere à avaliação efetuada pelos/as formadores/as, predomina uma avaliação
negativa nas três ações de informática nos aspetos relacionados com o cronograma e o
equipamento disponível, salientando a duração de tempo insuficiente e as condições do
equipamento informático. No seminário, a avaliação do formador aos diversos itens é positiva,
existindo a referência à importância da continuidade desta formação envolvendo outros/as
trabalhadores/as.

3.1.3.9.

Projetos de Intervenção Social

O Inovinter intervém em projetos de intervenção social que promovem a inclusão, igualdade,
interculturalidade, multiculturalidade e o desenvolvimento profissional.

3.1.3.9.1.

Programa Escolhas – Trampolim

O Projeto Trampolim iniciou a 6º geração do Programa escolhas em Março de 2016 mantendo
a constituição do consórcio com 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.
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A sua intervenção centra-se no Planalto do Ingote (Bairros da Rosa e Ingote) e o Centro de
Estágio Habitacional de Coimbra, tendo como participantes diretos, crianças e jovens de idades
compreendidas entre os 6 e os 24 anos
Para o alcance do seu principal objetivo - “Promover a Inclusão Social e a Igualdade de
Oportunidades”, o projeto envolveu 102 participantes (diretos e indiretos) nos objetivos
específicos 1.1., 1.2. e 1.3. que, através do seu envolvimento regular em diferentes atividades,
integraram um processo de inclusão e de igualdade de oportunidades.


Objetivo especifico 1.1 - diminuir comportamentos de risco e promover estilos de vida
saudáveis através do envolvimento de 43 crianças e jovens em atividades de
participação cívica, social e/ou comunitária. O Resultado previsto para este objetivo
era de 50 beneficiários contra 44 realizados o que perfaz 88% de realização.



Objetivo especifico 1.2 - fomentar a valorização e o interesse pela escola, em 43
crianças, jovens e familiares através do desenvolvimento de "soft skills", com recurso a
modelos pedagógicos integrados (taxa de execução de 112%).



Objetivo especifico 1.3 - Contribuir para a transição na vida através da capacitação
e/ou certificação de 30 crianças, jovens e adultos tinha como meta atingir 40
beneficiários e realizou 43 atingindo assim 107%.

É no último objetivo que o Inovinter tem uma intervenção direta e mais consistente com a
dinamização do Gabinete de Formação e Qualificação Profissional que procura dar resposta às
necessidades formativas dos utentes encaminhados pela equipa técnica do projeto.
Em 2016, e durante os 10 meses do projeto, foram encaminhados/as 12 beneficiários/as para
ofertas formativas, o que corresponde a 93% da meta prevista para o Inovinter. Destes, 53%
foram integrados/as encontrando-se a aumentar as suas competências nas áreas escolhidos.
Tendo em conta a diversidade e a especificidade dos/as candidatos/as encaminhados/as,
existem processos que aguardam a sua inserção em formação adequada às suas necessidades
e que se encontram condicionados/as pela oferta formativa existente.
No relatório anual do projeto Trampolim/2016 podemos observar que todas as atividades
foram executadas com bons níveis de execução, destacando-se a excelente equipa técnica e o
acompanhamento sistemático do consórcio Trampolim.

3.1.3.9.2.

Núcleo de Intervenção Social – RSI/Segurança Social

O Núcleo Local de Inserção da Segurança Social de Coimbra tem por objetivo promover a
inclusão social e uma intervenção multissectorial e integrada, através de ações a executar em
parceria, de forma a combater o desemprego, 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 os parceiros e a Segurança Social assume igualmente um caráter
facilitador da intervenção que se pretende vir a desenvolver.
São parceiros neste projeto representantes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde,
IEFP,IP, Inovinter (enquanto entidade formadora) CHUC, AMI, Cáritas, CAPSS.
Semanalmente, os técnicos apresentam em reunião os processos de RSI negociados com os
utentes e do qual os mesmos se comprometem a executar um conjunto de ações em diversas
áreas como a saúde, emprego, formação ou apoio à vida quotidiana.
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É nessa perspetiva que o Inovinter intervém neste projeto procurando inserir os utentes nas
suas formações e/ou encaminhar para ofertas formativas adequadas ás necessidades
promovendo a aquisição de competências e o aumento de escolaridade e/ou certificação
profissional.
Durante o ano 2016 foram encaminhados 883 utentes com indicação da necessidade de
formação dos quais 153 foram integrados, o que corresponde a cerca de 17% ficando aquém
dos 30% estipulados como meta.
Esta discrepância teve a ver principalmente com a recusa sistemática dos beneficiários em
cumprir com as ações acordadas com a segurança social e com a falta de oferta formativa
adequada à escolaridade que apresentavam.
Tendo em conta a mudança de perfil das ações de formação e as necessidades diagnosticadas,
as metas para 2017 irão ser ajustadas.

3.1.3.9.3.

T3tris E6G

O projeto T3TRIS E6G pertence ao programa Escolhas – 6ª geração. Tem por objetivo conduzir
à emancipação das crianças e jovens das comunidades ciganas do Complexo Habitacional do
Picoto, do Bairro Social de Ponte dos Falcões, do Fujacal e do Monte de São Gregório, através
da sua capacitação escolar, da formação e qualificação profissional e do desenvolvimento de
competências para a criação do próprio emprego e/ou integração no mercado de trabalho.
O convite para o Inovinter participar no consórcio surgiu na sequência da parceria de formação
já em vigor há alguns anos.
O consórcio tem as seguintes entidades parceiras: o Centro Cultural e Social de Santo Adrião
(entidade promotora e gestora), o Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, o Agrupamento
de Escolas André Soares, o Agrupamento de Escolas de Maximinos, a Atlas Cooperativa
Cultural, a Bragahabit Empresa Municipal de Habitação de Braga, a Câmara Municipal de
Braga, a Casa do Professor, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga, o Inovinter
– Centro de Formação e de Inovação Tecnológica, o Instituto Português do Desporto e
Juventude, a KRIZO – Educação Arte e Cidadania, a Polícia de Segurança Pública, a União de
Freguesias de Braga, Maximinos, Sé e Cividade e a União de Freguesias de S. José de S. Lázaro e
S. João do Souto.
A participação do Inovinter neste projeto teve como foco os/as jovens e adultos/as do
complexo habitacional do Picoto, Fujacal e bairro social Ponte dos Falcões onde se destacam
problemas de desemprego, pobreza, baixa escolaridade e comportamentos de risco. Todos/as
tinham de estar inscritos/as como desempregados/as no Serviço de Emprego do IEFP,IP.
O Inovinter realizou as seguintes tarefas:





Integrar os/as candidatos/as encaminhados/as pelo T3tris E6G no plano de formação
do Inovinter aprovado especificamente para o projeto;
Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação, conforme periodicidade a
definir entre as entidades;
Apoiar as ações de divulgação promovidas pelo projeto T3tris sempre que se justificou
e para quando solicitado;
Disponibilizar toda a documentação e informação considerada relevante para o apoio
e dinamização das atividades.

Houve, contudo, constrangimentos que impediram o arranque da formação.
Um dos quais teve a ver com a não atempada entrega de documentos por parte dos/as
candidatos/as, nomeadamente no que se referia aos Certificados de Habilitação. Grande parte
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do público frequentou o primeiro ciclo fora do distrito de Braga e ao virem residir para Braga
não se fizeram acompanhar de qualquer documento comprovativo de frequência escolar.
A parceria diligenciou no sentido de contactar as respetivas escolas com base na informação
dada pelos/as candidatos/as, mas não surgiram efeitos efetivos a tempo de arrancar a
formação.
Algumas escolas já extinguidas teriam a informação nas sedes dos agrupamentos de escola
que em muitos casos também não conseguiram localizar a informação. Este esforço de
conseguir recolher esta documentação tem sido continuada pelas duas entidades até no
sentido de conseguir que os/as mesmos/as candidatos/as tenham possibilidade de frequentar
formação para aumento do nível de escolaridade.
Outro dos constrangimentos teve a ver com a suspensão da atividade formativa por motivos
alheios ao Inovinter.

3.1.3.9.4.

Geração Tecla E6G

Na sequência da parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Braga, o Inovinter
foi convidado a fazer parte do consórcio “Geração Tecla E6G”, no âmbito da 6ª geração do
Programa Escolhas.
O projeto tem como objetivo geral a criação, implementação e avaliação de um Programa
Integrado de Combate ao Absentismo e Promoção de Competências Escolares e Profissionais
de crianças, jovens e adultos da comunidade cigana residente no Bairro Social de Santa Tecla,
com vista a uma efetiva inclusão social e profissional e à igualdade de oportunidades.
Os parceiros constituintes do consórcio são: a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Braga
(entidade promotora e gestora), o Agrupamento de Escolas D. Maria II, a Associação Juvenil
Bogalha, a Bragahabit - Empresa Municipal de Habitação de Braga, a Câmara Municipal de
Braga, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga, o Inovinter – Centro de
Formação e de Inovação Tecnológica e o Instituto Português do Desporto e Juventude.
No que respeita à intervenção do Inovinter, os/as seus/suas destinatários/as são jovens e
adultos/as do Bairro Social de Santa Tecla, onde se destacam problemas de desemprego,
pobreza, baixa escolaridade e comportamentos de risco, com escolaridade abaixo do 9º ano de
escolaridade. Todos/as tinham de estar inscritos/as como desempregados/as no Serviço de
Emprego do IEFP,IP.
Do resultado da avaliação das necessidades de formação identificadas pela parceria e a
capacidade de resposta do Inovinter, surgiu a realização de uma ação de formação prevendo a
integração de 20 candidatos/as encaminhados/as pelo projeto Geração Tecla EG6 e a
participação do Inovinter em reuniões do projeto.
Como produto final da formação, existia o objetivo de se construir uma horta comunitária para
a População do Bairro Social de Santa Tecla, dando assim um novo uso a um terreno que é
conotado como zona de consumo de estupefacientes.
Quanto aos resultados obtidos no âmbito da participação do Inovinter no projeto,
concretizaram-se duas ações de formação, integrados/as 47 candidatos/as e foi criada a horta
comunitária como consequência da ação de formação realizada. No entanto, por falta de
acesso a ponto de água, problema que estava previsto ser resolvido no âmbito do consórcio, o
projeto da horta não teve continuidade.
Face os resultados obtidos e do diagnóstico de necessidades de formação realizado, ficou-se
de propor, para 2017, formação que permitisse o aumento da escolaridade de alguns/mas
destes/as formandos/as.

Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
45

3.1.4. Bolsa de Técnicos/as – Formadores/as
3.1.4.1.

Caracterização da bolsa de técnicos/as-formadores/as

Durante o ano de 2016 colaboraram com o Inovinter 300 formadores/as externos/as e 3
formadores/as internos/as. O diferencial entre o número reportado e os dados apurados no
quadro, deve-se ao facto de existirem formadores/as a ministrar formação para o Inovinter em
mais do que um Polo (um total de 9 formadores/as).
Ações de Formação
Delegações / Polos

Horas de Formação

Formadores/as

(valores
absolutos)

(valores
em %)

(valores
absolutos)

Beja

19

6,42%

1.502

5,36%

18

5,77%

Braga

26

8,78%

3.342

11,93%

35

11,22%

Castelo Branco

14

4,73%

655

2,34%

9

2,88%

Coimbra

55

18,58%

4.299

15,34%

55

17,63%

Covilhã

18

6,08%

1.525

5,44%

20

6,41%

Gouveia

2

0,68%

75

0,27%

2

0,64%

(valores
(valores
em %) absolutos)

(valores
em %)

Guarda

9

3,04%

350

1,25%

6

1,92%

Lisboa
Lisboa - São Tomé e
Príncipe

36

12,16%

2.165

7,73%

12

3,85%

4

1,35%

118

0,42%

2

0,64%

Moura

20

6,76%

2.810

10,03%

30

9,62%

Porto

40

13,51%

3.016

10,76%

33

10,58%

Vendas Novas

13

4,39%

2.308

8,24%

18

5,77%

Viana Castelo

9

3,04%

2.020

7,21%

19

6,09%

Vila R. S. António

12

4,05%

1.411

5,03%

23

7,37%

Vila Viçosa

19

6,42%

2.424

8,65%

30

9,62%

296

100,00%

28.020

100,00%

312

100,00%

Totais

Quadro 18 – Formadores/as por polo/ações de formação e horas de formação

Os polos de Coimbra, Lisboa e Porto apresentam os maiores indicadores físicos de atividade no
que diz respeito ao número de ações de formação realizadas, mas no que concerne às horas de
formação, verifica-se que foi em Braga, Coimbra, Moura e Porto onde se registaram valores
mais elevados. Já que diz respeito aos/as formadores/as envolvidos na formação, verifica-se
que foi também em Braga, Coimbra e Porto onde houve intervenção de maior número de
formadores/as. De uma forma geral, foi em Coimbra e em Braga onde estiveram envolvidos/as
mais formadores/as e foi também nestes dois polos onde houve registo de maior número de
horas de formação.
Na análise do rácio nº formadores/nº horas de formação, constata-se que foi em Lisboa onde
foram envolvidos/as menos formadores/as para o total de ações de formação realizadas (rácio
de 0,33), o que indicia a realização de formação de áreas de formação recorrentes e/ou a
gestão de uma bolsa de formadores/as estável. Por outro lado, foi a partir de Viana do Castelo
onde houve uma maior diversificação no recurso a formadores (rácio de 2,11), o que poderá
estar indiciar a realização de formação em áreas muito dispares e/ou a gestão da formação
com diversificação da prestação de serviços dos/as formadores/as.
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3.1.4.2. Atividades de Desenvolvimento Pedagógico dos/as
Formadores/as
No início do ano de 2016 foram concluídas as atividades iniciadas em 2015 com vista à
formação contínua de formadores/as (workshops inseridos na temática “Recursos Multimédia
e Plataformas Colaborativas e de Aprendizagem). Dos resultados globais dessas atividades
deu-se conta no relatório de atividades do ano de 2015, pelo que não será reproduzida essa
informação neste relatório.
Em 2016 foi encetada uma nova iniciativa interna – a atribuição do Prémio de Boas Práticas
Pedagógicas. A atribuição deste prémio visou identificar e premiar as melhores práticas
pedagógicas observadas nas ações de educação e formação promovidas pelo Inovinter e teve
por objetivos contribuir para o reconhecimento e valorização dos/as formadores/as e
promover a qualidade das aprendizagens, envolvendo um dos principais atores do processo
formativo - os/as Formadores/as.
O processo de apresentação de candidaturas decorreu entre os meses de Abril e Junho de
2016 e, no total, foram recebidas 13 candidaturas a nível nacional e a partir dos vários polos
do Inovinter. O processo de avaliação decorreu nos meses de Julho e Agosto, assegurado júri
interno constituído para o efeito. Em Setembro foi feita a divulgação dos/as três
formadores/as premiados/as e, em Novembro, teve lugar a cerimónia de entrega dos prémios.
Para além do reconhecimento da qualidade do trabalho apresentado em concurso, os/as três
formadores/as premiados/as receberam também ofertas materiais que resultaram do
generoso contributo e participação de nove parceiros do Inovinter e que se tratam de
empresas que patrocinaram a realização desta iniciativa.
A atribuição deste prémio constituiu um verdadeiro desafio tanto para todos/as os/as
formadores/as participantes, como para a estrutura organizativa, já que foi a primeira
experiência deste género no Inovinter.

3.1.4.3.

Avaliação de Desempenho de Formadores/as

No ano de 2016 desenvolveu-se pela primeira vez a análise à avaliação de desempenho de
formadores/as através da verificação (no perfil de cada formador/a no Training Server) dos
resultados globais dos instrumentos de avaliação de desempenho dos/as formadores/as
(OF31, OF69 e OF34). Estes resultados são traduzidos em pontos de satisfação que nos
permitem classificar a avaliação do desempenho dos/as formadores/as em:
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< 1 [avaliação não conclusiva];



≥ 1 e < 2 [avaliação “Insatisfatória”];



≥ 2 e < 3 [avaliação “Satisfatória”];



= 3 – avaliação “Bom”

Na análise aos anos de 2015 e 2016, foi possível verificar os seguintes resultados globais:
Análise da Avaliação de Desempenho de Formadores/as
Ano de 2015

Ano de 2016

Universo de análise

298 Formadores/as

274 Formadores/as

Nº de ações de formação
correspondentes

420

270

Pontos de satisfação obtidos
pelos/as formadores/as

Entre os 2.55 pontos e os 3.00
pontos

Entre os 2.50 pontos e os 3.00
pontos (tendo-se registado
duas avaliações Insatisfatórias
de 1.60 e 1.70)

Quadro 19 - Análise da Avaliação de Desempenho de Formadores/as

De acordo com o previsto no “Guia de Avaliação da Formação”, pretende-se que a análise da
avaliação do desempenho dos/as formadores/as tenha reflexo na seleção futura de
formadores/as, pelo que “Na elaboração de propostas de formadores/as, os Polos devem
consultar no TS os resultados de satisfação em relação ao desempenho dos/as mesmos/as; A
aprovação das mesmas propostas por parte da Coordenação Pedagógica Nacional deve seguir
o mesmo critério.”

3.1.5. Avaliação da Formação
3.1.5.1.

Formação de Curta Duração

O estudo de Avaliação da Formação de Curta Duração resulta da análise aos dados obtidos
através dos instrumentos de avaliação aplicados a 10% das ações de Formação de Curta
Duração (UFCD e percursos ≤ 200 horas) realizadas durante o ano de 2016 (o 2º semestre de
2016 abrangeu excecionalmente 15% das ações).
Esta análise foi realizada em dois períodos:
- no 1º semestre de 2016, tendo abrangido 17 ações de formação, 336 formandos/as e 24
formadores/as.
- no 2º semestre de 2016, tendo abrangido 14 ações de formação, 257 formandos/as e 24
formadores/as.
A análise ao 1º momento de avaliação - Avaliação do Processo Formativo - permitiu retirar as
seguintes conclusões:
1. Avaliação realizada por formandos/as:
- Organização da formação - quase todos os aspetos registam avaliações na categoria “Bom”
(entre os 60% e os 85%), destacando-se ainda assim o Apoio técnico/administrativo (com
respostas de “Bom” ao nível dos 83.6% - 1º semestre - e os 85.7% - 2º semestre). As respostas
de nível insatisfatório são residuais, encontrando-se no 1º semestre na avaliação feita aos
Equipamentos e no 2º semestre na avaliação feita às Instalações;
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- Conteúdos da formação - mais de 98% dos/as formandos/as: revê utilidade nos
conhecimentos e nas competências adquiridos na formação; reconhece que a formação lhes
permitiu adquirir novos conhecimentos e competências; considera que as expetativas foram
alcançadas;
- Grau de satisfação com a formação – a maioria dos/as formandos/as (69% no 1º semestre e
74.8% no 2º semestre) considera-se “Totalmente satisfeito/a”;
2.

Avaliação realizada por formadores/as:

- Organização da formação - respostas situadas sobretudo ao nível do “Bom”, destacando-se
no 1º semestre os “Resultados alcançados face aos objetivos” (com 91% de respostas na
categoria “Bom”) e no 2º semestre o “Apoio administrativo” (com 91% de respostas na
categoria “Bom”) e os “Resultados alcançados face aos objetivos” (com 87.5% de respostas na
categoria “Bom”).
A análise ao 2º momento de avaliação - Avaliação Pós-formação (realizada por formandos/as)
- permite verificar que:






a formação frequentada contribuiu essencialmente para “adquirir novos
conhecimentos/técnicas” (opinião que representa 63% a 72% dos/as respondentes);
os conhecimentos adquiridos na formação são úteis tanto na vida profissional, como
na vida pessoal (para mais de metade dos/as respondentes – cerca de 60%);
os conhecimentos adquiridos são aplicados (na sua maioria ou parcialmente) – opinião
que representa 78% dos/as respondentes (no 1º semestre); no 2º semestre, para além
dos que respondem aplicar parcialmente os conhecimentos adquiridos (38.7%), uma
percentagem idêntica afirma não aplicar por trabalhar numa área diferente;
a frequência desta formação constitui um incentivo à procura de mais formação na
mesma área (para cerca de 81% dos/as respondentes).

Perante as conclusões apresentadas e atendendo aos critérios de avaliação definidos para esta
análise, pode considerar-se que a análise da Avaliação da Formação de Curta Duração
realizada por formandos/as e formadores/as, registou resultados que poderão (na maioria dos
casos) ser extrapolados para o universo:
o

avaliação da organização da formação (realizada por formandos/as) – taxa de resposta
“Bom” superior a 60% em todas questões;

o

avaliação dos conteúdos da formação (realizada por formandos/as) – taxa de resposta
“Sim” superior a 60% em todas as questões;

o

grau de satisfação com a formação frequentada (realizada por formandos/as) – taxa de
resposta “Totalmente satisfeito/a” superior a 60%;

o

avaliação da organização da formação (realizada por formadores/as) – taxa de
resposta “Bom” superior a 60% em 9 das 11 questões em análise no 1º semestre, e em
10 das 11 questões em análise no 2º semestre;

o

aplicabilidade, no local de trabalho, dos conhecimentos adquiridos na formação
(avaliação realizada por formandos/as) – taxa de resposta de “aplico a maioria dos
conhecimentos” e “aplico parte dos conhecimentos” inferior a 60%, no entanto, a
soma das taxas de resposta destas hipóteses (78.3% no 1º semestre e 61,3% no 2º
semestre) permitem inferir a aplicabilidade dos conhecimentos por parte do universo
de análise.
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3.1.5.2.

Formação de Longa

Em 2016 realizou-se o estudo de Impacto da Formação de Longa Duração, na sequência da
análise aos resultados dos instrumentos de avaliação aplicados às ações de formação de Longa
Duração (cursos da modalidade Sistema de Aprendizagem em particular) concluídas durante o
ano de 2015, tendo envolvido 44 formandos/as.
A análise ao primeiro momento de avaliação: Avaliação do Processo Formativo, permitiu
retirar as seguintes conclusões:


Através da Ficha de Avaliação da Ação (OF32) - a avaliação da organização da
formação revela resultados que se situam sobretudo ao nível do “Bom”, com
especial destaque para o “apoio técnico/administrativo” prestado pelo Inovinter.
Os aspetos avaliados encontram as suas avaliações mais positivas (Bom) em Braga,
Moura e Vila Real de Stº António: 100% de respostas na categoria “Bom” em
questões como o “Apoio técnico administrativo”, os “Equipamentos” ou o
“Material Pedagógico” distribuído aos/às formandos/as;



O segundo grupo de questões do OF32 refere-se à avaliação dos conteúdos de
formação, encontrando-se resultados de um modo geral positivos em questões
como a utilidade dos conteúdos, a aquisição de novos conhecimentos e
competências, e o cumprimento das expectativas;



Em relação ao grau de satisfação com a formação, a análise aos resultados obtidos
permite verificar que mais de metade dos/as formandos/as (56%) se considera
“Totalmente satisfeito/a” e uma parte significativa (42%) se considera
“Satisfeito/a”. A percentagem de “pouco satisfeitos” é residual;



No final, cerca de 83% dos/as formandos/as revelava interesse em frequentar
formação num futuro próximo.

No que se refere ao 2º momento de análise - Avaliação Pós-formação, os dados obtidos
através do Inquérito de Avaliação do Impacto da Formação (OF63), permitiram concluir que:


A formação frequentada contribuiu para aumentar o grau de escolaridade (na
opinião de de 48.6% dos/as respondentes). Uma percentagem significativa (22.9%)
admite ter adquirido novos conhecimentos/técnicas. Cerca de 16% relaciona o
curso frequentado com a obtenção de emprego (11% considera que o curso
contribuiu para obter o 1º emprego e cerca de 5% um novo emprego).



A taxa de empregabilidade dos/as formandos/as, 9 meses após a conclusão da
formação, é de 83%, o que corresponde a 30 pessoas empregadas. Dos/as cerca de
16% de desempregados/as, cerca de 8% já tinha tido uma ocupação profissional
que terminou entretanto;



Dos/as 30 respondentes empregados/as, 11 concluíram o curso de “Técnico/a de
Mesa - Bar” em Vila Viçosa e 8 concluíram o mesmo curso em Vila Real de Stº
António;



A obtenção de emprego dos/as formandos/as teve origem sobretudo nos
“conhecimentos/convite” (39.4%), embora seja de realçar igualmente os cerca de
21% que obtiveram emprego “no local onde realizaram a formação em contexto
de trabalho”;



Para uma percentagem significativa de formandos/as (76%), a formação
profissional frequentada foi decisiva na obtenção de emprego (respostas
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encontradas sobretudo entre os/as formandos/as dos cursos de “Técnico/a de
Mesa - Bar”, em Vila Viçosa e Vila Real de Stº António).


Metade do/as formandos/as respondentes afirma aplicar a maioria dos
conhecimentos adquiridos na formação. Cerca de 29%, por seu turno, afirma não
aplicar os conhecimentos por trabalhar numa área diferente.



Quase todos/as os/as formandos/as reconhecem algum tipo de utilidade na
formação frequentada: seja na vida profissional (27.8%), na vida pessoal (36%) ou
em ambas as situações (33%), isto independentemente da situação face ao
emprego de cada respondente.

De acordo com os critérios definidos no Guia de Avaliação da Formação para esta análise, pode
considerar-se que os resultados encontrados na análise da Avaliação da Formação de Longa
Duração (2015) não poderão ser extrapolados para o universo (exceto num critério):


grau de satisfação com a formação frequentada – taxa de resposta inferior a 60%
em todas as hipóteses de resposta, embora a categoria “Totalmente Satisfeito/a”
represente 56% das respostas;



aplicabilidade dos conhecimentos no local de trabalho: taxa de resposta inferior a
60% em todos os níveis de aplicabilidade, embora os/as respondentes que
afirmam aplicar os conhecimentos representem 50%;



relação da formação com a empregabilidade: taxa de resposta superior a 60% na
categoria “ a formação profissional frequentada foi decisiva na obtenção de
emprego”.

3.1.5.3.

Trabalho realizado em parceria

O estudo de “Avaliação do Trabalho em Parceria” foca-se na análise da eficácia do trabalho
desenvolvido em parceria, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento das
atividades realizadas e aos resultados alcançados.
Em 2016, registaram-se 248 entidades com protocolo celebrado e atividade desenvolvida com
o Inovinter.
Tal como em anos anteriores, as parcerias caracterizaram-se pela diversidade e
heterogeneidade, destacando-se no ano de 2016 as parcerias realizadas com Associações,
fruto sobretudo da formalização de protocolos de estágio no âmbito da formação prática em
contexto de trabalho (FPCT).
O polo do Porto é o que regista o maior número de parcerias ativas em 2016 (40), seguindo-selhe os polos de Coimbra (com 31) e Vila Viçosa (30).
Em 2016, a área da “FPCT”, que engloba os protocolos de estágio realizados no âmbito da
formação de longa duração, representa metade do total de parcerias celebradas (50.5%), mais
do dobro das parcerias celebradas para a realização de “Formação Profissional” (22.3%).
Do total de parcerias realizadas em 2016 (248), mais de metade (179) são novas parcerias face
ao ano anterior, a maioria com Empresas e Associações, sobretudo na área de FPCT.
Do inquérito aplicado aos parceiros de 2016, obteve-se uma taxa de retorno de 28.6%, o que
se traduz em 71 respostas de entidades parceiras.
Da análise efetuada às respostas obtidas nos questionários aplicados quer aos parceiros, quer
aos serviços do Inovinter, destacam-se as seguintes conclusões:
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Intervenção na Parceria:
- Avaliação feita pelos parceiros: avaliação positiva à intervenção do Inovinter na parceria, com
um registo de respostas sobretudo na categoria “Bom”, em questões como: a promoção da
participação no planeamento das atividades, o cumprimento dos objetivos, a
acessibilidade/disponibilidade dos recursos humanos do Inovinter e a informação sobre as
atividades;
- Avaliação feita pelos serviços do Inovinter: avaliação positiva à intervenção dos parceiros na
parceria, igualmente com um registo de respostas sobretudo na categoria “Bom”, em questões
como: a participação no planeamento das atividades, o cumprimento dos objetivos, a
acessibilidade/disponibilidade dos recursos humanos da entidade parceira e a informação
sobre as atividades;
Impacto da Parceria:
- Avaliação feita pelos parceiros: boa avaliação com respostas ao nível dos 70% na categoria
“Bom”, em questões como: os resultados para os beneficiários da parceria e para a própria
entidade.
- Avaliação feita pelos serviços do Inovinter: igualmente uma boa avaliação com respostas
acima dos 70% na categoria “Bom”, em questões como: os resultados para os beneficiários da
parceria e para o Inovinter.
Apenas ao nível dos contributos para o desenvolvimento local não se registam respostas tão
elevadas na categoria “Bom”, quer por parte dos parceiros, quer por parte dos serviços do
Inovinter.
- Numa apreciação global, quer os parceiros respondentes, quer os serviços do Inovinter,
fazem uma boa avaliação da parceria realizada (73% e 76% respetivamente, na categoria
“Bom”).
Continuidade do trabalho em Parceria:
- Avaliação feita pelos parceiros: 99% dos parceiros respondentes afirma ter interesse em dar
continuidade ao trabalho em parceria com o Inovinter.
- Avaliação feita pelos serviços do Inovinter: cerca de 78.6% considera que se justifica a
continuidade da parceria; as restantes respostas que apontam para a suspensão ou
cancelamento da parceria obtêm justificação pelo carácter pontual de algumas parcerias,
nomeadamente as realizadas no âmbito dos protocolos de estágios da FPCT.
Perante as conclusões apresentadas e atendendo aos critérios de avaliação definidos para esta
análise, pode considerar-se que a análise da Avaliação do Trabalho em Parceria (Parceiros
2016) obteve resultados que poderão ser extrapolados para o universo:


avaliação da satisfação com a parceria realizada – taxa de resposta “Bom” superior a
60% em quase todas as questões (exceção para a participação no planeamento das
atividades, apontada pelos serviços do Inovinter como “Boa” por 49%);



avaliação do impacto da parceria – taxa de resposta “Bom” superior a 60% em quase
todas as questões (exceção para o contributo para o desenvolvimento local/regional,
que é considerado “Bom” para cerca de 58% dos parceiros respondentes e para 39%
dos serviços do Inovinter).
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3.1.5.4.

Satisfação com a Formação

O grau de satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada, apurado pela análise
aos resultados dos questionários de avaliação da ação de formação (OF32), foi analisado
durante o ano de 2016 de forma aglomerada, registando poucas variações ao longo dos
meses.
Os dados analisados (correspondentes ao total do ano de 2016) revelam opiniões bastante
satisfatórias, com 68.5% dos/as formandos/as “Totalmente Satisfeito” com a formação
frequentada. A percentagem de formandos/as menos satisfeitos é pouco expressiva (1.5%
considera-se “Pouco Satisfeito/a” e 0.1% “Nada Satisfeitos/as”).
Grau de satisfação dos/as formandos/as com a formação
frequentada
(valores em % - dados acumulados 2016)
68.5%
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Totalmente
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Gráfico 19 - Grau de Satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada

Desagregando os resultados por Polo, verifica-se que:

Grau de satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada,
por Polo
(valores em % - dados acumulados 2016)
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Gráfico 20 - Grau de Satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada por polo
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- O Polo de Vila Viçosa regista a maior percentagem de formandos/as “Totalmente
satisfeitos/as” com a formação (situando-se nos 85.2%), tendência observada ao longo do ano
de 2016, seguido do Polo de Vila Real de Santo António, com 78.9% na mesma categoria de
resposta;
- Em relação à avaliação menos satisfatória, as respostas que existem são residuais e situam-se
nos Polos de Lisboa e do Porto (percentagens de 3.8% e 2.6% respetivamente, de “Pouco
satisfeito/as” com a formação frequentada).

3.1.5.5.

Análise aos Dossiers Técnico Pedagógicos

Durante o ano de 2016, a UQ analisou 14 Dossiers Técnico Pedagógicos, referentes a ações de
formação que decorreram no 3º e 4º trimestres de 2015.
As ações analisadas foram selecionadas em amostra (escolhida anualmente), de acordo com a
metodologia definida no Guia de Avaliação da Formação e traduziram-se em:
- 14 Ações de formação:
- 5 UFCD de 25 Horas;
- 6 UFCD de 50 Horas;
- 3 Percursos de Formação de 200 Horas.
A análise traduziu-se na verificação do cumprimento dos requisitos de organização dos DTP,
sob duas perspetivas: administrativa e pedagógica.
O instrumento utilizado foi a Grelha de análise do Dossier Técnico Pedagógico (OF70) que
prevê o registo da conformidade dos documentos arquivados e a proposta de eventuais planos
de retificação.
Da análise efetuada às 14 ações de formação, organizaram-se as inconformidades detetadas
por tipologia, tendo-se obtido os seguintes resultados:
Tipologia de inconformidades (% de ocorrências em relação ao total registado)
OF com dados incompletos

7.8

OF com incorreções

19.1

Utilização de OF desatualizados

2.1

Interpretação pedagógica desadequada no preenchimento de OF

10.6

Inexistência de documentos (OF ou outros)

20.6

Documentos sem leitura

0.7

Arquivo de documentos inexistentes como OF

2.8

Processos de formandos/as - comprovativos incorretos ou em falta

31.9

Processos de formadores/as - comprovativos incorretos ou em falta

4.3

Quadro 20 - Tipologia de Inconformidades (%)

A tipologia de inconformidade que mais ocorre relaciona-se com documentação incorreta nos
processos de formandos/as (comprovativos com erros, desatualizados, sem leitura, em falta,
etc.). As tipologias referentes a “Inexistência de documentos (OF ou outros)” e “OF com
incorreções” surgem também com expressão: no primeiro caso relacionando-se sobretudo
com faltas de arquivo dos documentos no DTP e no segundo caso relacionando-se com
incorreções em diversos OF (com especial incidência no Relatório de Seleção de Formandos –
OF02).
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Foram apresentados alguns planos de retificação a inconformidades detetadas nos DTP, que,
de um modo geral, foram corrigidos pelos respetivos locais.

3.1.6. Constrangimentos às aprendizagens
Analisando os dados dos últimos anos relativos à situação face ao emprego dos/as
formandos/as que frequentaram ações de formação no Inovinter, regista-se uma tendência
decrescente na percentagem de desempregados/as e candidatos/as ao primeiro emprego,
passando de uma percentagem de cerca de 67% nos anos de 2014 e 2015, para os 59% no ano
de 2016, no entanto, apesar da redução percentual, ainda se verifica um peso significativo no
número total de formandos/as.
A condição de desempregado/a de um/a formando/a, tem associado um conjunto de
constrangimentos que conduzem a uma instabilidade financeira/económica e,
consequentemente, psicológica, dificultando o sucesso da aprendizagem.
Este tem sido o principal fator externo ao Inovinter e com impacto relevante nos resultados
pedagógicos alcançados e que se encontra dependente do contexto económico/financeiro,
condicionando a motivação e disponibilidade dos/as formandos/as para a participação em
processos de educação/formação.
Paralelamente, as mudanças constantes das políticas de educação e formação de adultos e a
ausência de uma valorização social da formação profissional nas suas várias modalidades, por
outro lado, a ausência de mecanismos eficazes de incentivos ao nível de empresas e
organizações que estimulem a valorização dos percursos formativos dos/as trabalhadores/as,
são fatores que não fomentam suficientemente a valorização profissional e,
consequentemente, os resultados das aprendizagens.
A análise efetuada aos motivos de desistência de ex-formandos/as, evidencia o aumento da
percentagem de desistentes de 8% em 2015 para os 9% em 2016, em que, deste total, cerca
de 43% dos/as desistentes ou não justificam/não estão contactáveis ou referem questões
pessoais sem especificar o motivo, seguindo-se com 26% os/as que referem como justificação
da desistência uma proposta de trabalho e com 12,5%, os/as ex-formandos/as que
fundamentam por questões de saúde, dados que mantêm o mesmo padrão de distribuição do
ano transato.
No mesmo sentido, a instabilidade económica influencia negativamente o desempenho dos/as
formadores/as, não só pelas mesmas razões apontadas anteriormente aos/às formandos/as,
mas igualmente pelo facto da influência direta na redução da remuneração real dos/as
formadores/as.
Um outro constrangimento, já identificado em anos anteriores, prende-se com o aumento do
número médio de formandos/as, mais evidente nas Formações Modulares Certificadas que,
em 2016, apresenta uma média de 20 formandos/as por ação.
A suspensão na execução do plano de formação, derivada por motivos orçamentais,
condicionou o início das ações de formação e, por essa razão, originou em algumas situações a
concretização dos percursos formativos no Inovinter por parte de alguns candidatos/as.
Como principais fatores de sucesso à aprendizagem, e que por serem fatores endógenos à
execução de uma ação de formação têm destaque nas tarefas realizadas pelos/as
trabalhadores/as do Inovinter, evidenciam-se os seguintes:
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O acompanhamento prestado a todos/as os/as candidatos/as, informando e
esclarecendo as questões existentes;



O processo de recrutamento e seleção de formandos/as que permita constituir
grupos de formação coesos e motivados, respondendo aos requisitos/perfil definidos
para a ação;



A realização de um processo de recrutamento e seleção de formadores/as rigoroso e
isento, que privilegie o mérito e a qualidade dos desempenhos profissionais e
permita adequar o perfil do/a formador/a ao exigido na ação;



A relevância do trabalho em parceria e a promoção de uma cultura de proximidade
junto do público-alvo;



O estímulo a uma Coordenação Pedagógica Regional interventiva e que fomente as
corretas técnicas e práticas pedagógicas;



A garantia de que são assegurados os materiais e equipamentos relevantes à
concretização dos objetivos pedagógicos da formação ministrada.

3.1.7. Rede de Parcerias
O 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 Serviços de Emprego, Federações e Uniões Sindicais, Câmaras e Juntas de
Freguesia, Empresas, Instituições e outros agentes de desenvolvimento económico-social e
cultural, permite que o Inovinter se torne num agente ativo no desenvolvimento local,
sobretudo ao nível dos locais periféricos aos grandes centros urbanos.
Deste modo, o estabelecimento de parcerias estratégicas na área da educação/formação
pode, entre outros, assumir os seguintes objetivos:


Melhorar a qualidade e pertinência da oferta formativa;



Promover e aumentar a adequação da aprendizagem e das qualificações para o
mercado de trabalho, bem como reforçar a ligação entre os domínios da educação e
formação e o mundo do trabalho;



Fomentar a equidade e a inclusão nos domínios da educação e formação, a fim de
proporcionar aprendizagens de qualidade para todos/as e promover o acesso à
educação e formação dos grupos mais desfavorecidos;



Promover a educação e formação, a fim de desenvolver uma cidadania ativa, a
empregabilidade e a melhoria das condições de vida.

Com esse objetivo, registou-se a continuidade da tarefa de mapeamento das áreas geográficas
de intervenção de cada um dos Polos do Inovinter, numa ótica de planeamento estratégico a
curto e médio prazo, tendo subjacente nessa análise fatores como a abrangência geográfica
atual e futura, a identificação de entidades parceiras de referência (atuais ou potenciais) e,
numa fase posterior do ano, o cumprimento dos requisitos e objetivos constantes nas
candidaturas submetidas aos Programas Operacionais.
A adoção desta estratégia permite, para além de identificar e responder atempadamente às
necessidades formativas nas localidades onde já intervimos, de uma forma célere e acima de
tudo, informada, proceder aos ajustamentos do plano de formação que se considerem
relevantes, identificar proactivamente os polos de desenvolvimento local/regional e as
respetivas instituições e empresas de referência e, deste modo, diligenciar no sentido de se
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celebrarem as parcerias estratégicas para o Inovinter e, simultaneamente, relevantes para o
desenvolvimento local/regional, nunca descurando neste processo, as orientações, requisitos e
objetivos definidos pelas Entidades Tutelares e Programas Operacionais.
Paralelamente a estas atividades evidencia-se a manutenção da atualização da base de dados
das parcerias, que agrega e caracteriza as principais informações das parcerias em vigor e a
publicação do “Guia de Orientações – Gestão de Parcerias”, concebido com o objetivo central
de fornecer orientações sobre a forma de identificar e desenvolver parcerias de sucesso.
Ainda neste âmbito, e com o objetivo de fomentar e potencializar o trabalho colaborativo
entre o Inovinter e as entidades parcerias recorrendo às novas tecnologias, é de evidenciar a
adjudicação em dezembro de 2016 do desenvolvimento de um novo interface no software de
gestão de formação, prevendo a conclusão dos trabalhos em setembro de 2017.

3.1.8. Outras Atividades
3.1.8.1.

Software de Gestão da Formação

Um dos pilares estratégicos passa pelo investimento no software de gestão da formação, por
forma a aumentar a eficiência e eficácia organizacional em diversos níveis e áreas de
intervenção, sempre numa ótica de melhoria de funcionalidades já existentes ou no
desenvolvimento e implementação de funcionalidades que se encontrem identificadas como
relevantes à atividade.
Nesse sentido há a evidenciar alguns passos efetuados no aperfeiçoamento e consolidação de
funcionalidades já existentes, como seja na área do registo e tratamento de dados de
avaliação de reação das ações de formação, a avaliação de desempenho de formadores/as, a
elaboração do cronograma e o registo da assiduidade dos/as formandos/as durante o período
de formação prática em contexto de trabalho ou a conversão dos processamentos dos apoios
sociais submetidos ao banco, para o novo formato denominado por SEPA.
No ano em análise, o destaque esteve centrado na conceção, desenvolvimento,
operacionalização e avaliação do projeto denominado por “DTP Digital”. O projeto visa a
constituição em formato eletrónico/digital, do Dossier Técnico Pedagógico (DTP), integrando
esta funcionalidade no software de gestão da formação “Training Server” (TS).
A conceção do “DTP Digital” contemplou alguns pressupostos considerados cruciais aos
objetivos institucionais, destacando-se:


A familiarização dos diversos intervenientes deste processo, com o software
de gestão da formação;



A redução no gasto de papel e material de economato;



A agilização no processo de constituição e análise do DTP, automatizando
e/ou simplificando os procedimentos;



A focalização na transparência e na facilidade de acesso;



A simplificação de tarefas e o fomento do trabalho colaborativo;



A redução de falhas no arquivo de documentos.

A primeira fase de desenvolvimento decorreu até abril de 2016, seguindo-se a formação
interna organizada nos meses de abril e maio e tendo como destinatários/as todos/as os/as
trabalhadores/as do Inovinter com intervenção nesta área. Os contributos obtidos das ações
de formação interna e da operacionalização do “DTP Digital” na ação de formação “piloto”,
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resultaram na segunda fase de desenvolvimento que decorreu até ao início da
operacionalização desta funcionalidade em 1 de setembro, a todas as ações iniciadas no
Inovinter a partir dessa data.
Por fim de evidenciar a adjudicação verificada no mês de dezembro, do projeto de conceção
de um novo interface, que permita fomentar e otimizar as sinergias na utilização deste
software, junto de entidades parceiras.
Pretende-se que esta funcionalidade potencialize o trabalho colaborativo entre o Inovinter e
as entidades parceiras, otimizando os resultados alcançados, através:


Da existência de um canal de comunicação direto entre as entidades;



De uma eficaz e eficiente gestão e partilha de informações;



Da disponibilização de um conjunto de ferramentas e funcionalidades.

O projeto irá iniciar em 2017 com o objetivo de ser concluído no primeiro semestre do mesmo
ano, e será desenvolvido em parceria entre o Inovinter e a Codevision.

3.1.8.2.

Sistema de Gestão da Qualidade

Desde 2014 que o Inovinter é certificado pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação)
do seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), norma NP EN ISO 9001:2008, na “promoção e
realização de projetos de formação, de intervenção social e prestação de serviços de
consultoria e desenvolvimento organizacional”.
A conceção e operacionalização do SGQ mobilizou e envolveu toda a estrutura organizacional
do Inovinter, aos mais diversos níveis hierárquicos, evidenciando-se a execução, de forma
articulada entre Conselho de Administração, Direção, Unidades e Polos, de um conjunto de
atividades em prol deste objetivo.
No que se refere ao âmbito de intervenção da Unidade de Qualificação no Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ), destacam-se as seguintes tarefas:


O registo e atualização de informações na “Tabela de Ações de Melhoria” e no
“Plano de Análise de Dados” e os respetivos procedimentos e diligências
subsequentes;



A conceção e revisão de Guias de Orientações, Instruções de Trabalho,
Comunicações Internas e Impressos, de modo a atualizar, sistematizar e
uniformizar toda a informação relevante à atividade;



O apoio técnico e a operacionalização administrativa de seis workshops
denominados por “Oficina de Trabalho: Monitorização do SGQ”;



A participação em diversos grupos de trabalho (exemplo da Equipa Verde);



A apresentação de propostas à empresa que gere o software de gestão da
formação “Training Server”, com o objetivo de desenvolver e melhorar as
funcionalidades existentes, procurando assim, otimizar a eficácia e eficiência do
software, compatibilizando-o com os requisitos necessários aos SGQ;



A contínua atualização das informações disponibilizadas na Intranet;



A participação em diversas auditorias (internas e externas) ao SGQ.
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3.2.

CEQP

Para a análise da atividade do CQEP decorrida no ano de 2016, são apresentados os resultados
quantitativos obtidos no que diz respeito aos indicadores de eficácia e eficiência definidos no
sistema interno de avaliação. Apresentam-se ainda outros elementos de enquadramento geral
da atividade, nomeadamente a caracterização dos/as candidatos/as inscritos/as e as linhas de
evolução longitudinal, tendo em consideração o desenvolvimento da atividade desde o seu
início.
Previamente à apresentação dos dados quantitativos, apresenta-se informação de natureza
qualitativa e que decorreu da avaliação interna realizada pela equipa técnica:
1. Constrangimentos e impactos para os/as candidatos/as
- Fraca divulgação institucional da rede CQEP (particularmente quando comparado com a
divulgação efetuada para a Iniciativa Novas Oportunidades). A generalidade da população
desconhece este tipo de Centros e, em particular, a oferta de certificação profissional
através de RVCC.
- Impossibilidade de realização de processos RVCC Escolar. Para além do próprio Centro ter
esse impedimento, a rede de Centros com essa valência não teve capacidade de resposta
para os encaminhamentos realizados e, em alguns locais, essa rede foi mesmo inexistente
ou a sua localização geográfica inviabilizou a transferência dos processos.
- A generalidade dos/as candidatos/as apresentou a motivação da certificação escolar e
nem tanto da certificação profissional o que, no caso do encaminhamento para processo
RVCC, inviabilizou a intervenção do Centro.
- Escassez de oferta formativa, nomeadamente de cursos EFA, para concretização e
encaminhamentos adequados ao perfil e expectativas dos/as candidatos/as. O facto de
existir pouca oferta de formação cofinanciada impediu muitos/as candidatos/as de
concretizaram percursos de qualificação.
- Para candidatos/as com escolaridade inferior ao 9º ano, a oferta educativa/formativa foi
quase inexistente.
- Desadequação entre a oferta formativa existente e as necessidades de
educação/formação dos/as candidatos/as, causando constrangimentos na definição do
encaminhamento: ou o encaminhamento foi feito em função da oferta, mesmo que
inadequada, ou o tempo de espera pela oferta adequada foi demasiado longo, o que criou
desmotivação nos/as candidatos/as e, por vezes, desistência.
- De uma forma geral, os/as candidatos/as apresentavam níveis motivacionais muito
reduzidos o que implicou demora na realização das várias etapas por falta de assiduidade
às sessões previamente agendadas e por incumprimento das atividades propostas pela
equipa técnica.
- Algumas entidades parceiras não se envolveram inteiramente na intervenção, o que por
vezes criou obstáculos ao desenvolvimento das atividades e não auxiliou na criação de
motivação perante os/as seus/uas destinatários/as.
- Os referenciais para RVCC profissional são, na generalidade dos casos, desadequados ou
desatualizados face à realidade profissional, o que criou a necessidade de adequar a
interpretação dos seus conteúdos à luz das realidades profissionais, criando subjetividade
nessa interpretação e, por vezes, realização de certificações parciais que acabaram por ser
injustas face às competências que os/as candidatos/as possuíam.
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- De uma forma geral, dificuldade na constituição de júris para realização de sessões de
certificação profissional e, após a sua constituição, de conjugação de disponibilidades dos
três elementos.
- Os procedimentos administrativos necessários à realização das várias etapas de
intervenção são morosos e, devido à falta de apoio técnico administrativo nas equipas,
retiraram tempo de trabalho para a intervenção das equipas técnicas.
2. Pontos fortes e impactos na atividade
- O serviço de Informação disponibilizado pelo CQEP permitiu aos/às candidatos/as aceder
a informação mais sistematizada e clarificadora sobre ofertas educativas e formativas.
- O serviço de Orientação disponibilizado pelo CQEP permitiu aos/às candidatos/as reforçar
a autoestima e a motivação para a aprendizagem ao longo da vida, bem como a autonomia
para a definição de um projeto de carreira.
- A aposta estratégica em parcerias que permitiram alargar o âmbito geográfico de atuação
fora do concelho do Centro (caso particular de Vila Viçosa), veio permitir o aumento de
número de inscrições, encaminhamentos para RVCC profissional e subsequente
certificação.
- A flexibilidade de horários na marcação de sessões, apresentou-se como uma vantagem
para a conciliação das sessões com a vida familiar e/ou profissional.
- O cumprimento das várias etapas e orientações para a intervenção técnica, garantiu a
qualidade dos processos, ainda que tivesse implicado no aumento da sua duração.
- O envolvimento de algumas entidades parcerias com disponibilização de espaço físico e,
em alguns casos, dispensa de horário de trabalho de trabalhadores/as para participação nas
sessões.
- A forte envolvência da equipa técnica que, pelo seu entusiasmo e disponibilidade,
permitiu a adaptação e flexibilização face à disponibilidade e solicitações dos/as
candidatos/as.
- O facto de a entidade promotora ser um centro de formação permitiu, em alguns locais e
situações, encontrar soluções para o encaminhamento para ofertas formativas e para o
complemento de aprendizagens necessárias às qualificações pretendidas pelos/as
candidatos/as.
- A etapa de Monitorização permitiu ajustar as expectativas e manter o nível de motivação
dos/as candidatos/as encaminhados/as para ofertas externas ao CQEP, particularmente nas
situações que se verificaram longos períodos de espera para iniciar os percursos
educativos/formativos. Permitiu ainda novas tomadas de decisão, após verificação do
insucesso de encaminhamento.
De seguida são apresentados os resultados obtidos, considerando a análise de indicadores de
eficácia e eficiência.
a) ANÁLISE DE RESULTADOS – EFICÁCIA
No quadro abaixo estão apresentados os resultados definidos no Plano Estratégico de
Intervenção (PEI) que enquadrou a atividade no ano de 2016. Recorde-se que, no ano de 2015,
houve alterações ao PEI definido inicialmente para o triénio 2014-2016, por ocorrência de
candidatura ao Programa Operacional Capital Humano (POCH) e, por essa razão, os objetivos
anuais foram alterados em função dos patamares definidos pela entidade de tutela, num
aumento substancial face aos objetivos estabelecidos no PEI inicial.
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A candidatura ao POCH teve um enquadramento temporal de 15 meses (Outubro 2015 a
Dezembro de 2016) e para as regiões de Braga, Coimbra, Porto e Vila Viçosa (excetuou-se
Lisboa por não ter havido abertura de candidatura para esta região). Os dados apresentados
neste relatório dizem respeito à execução do ano de 2016 e em todas regiões com atividade
CQEP (tanto os dados cumulativos como os dados por região).
Execução objetivos PEI, cumulativos nacionais anuais 2016
Objetivos total
nacional

Execução

Taxa
Execução

Jovens

326

90

28%

Adultos

490

476

97%

Total

816

566

69%

Jovens

294

24

8%

Adultos

441

373

85%

Total

734

397

54%

Em Processo RVCC

Encaminhamentos

Inscrições

Indicadores / Tipo
certificação

Básico

12

Secundário

47

Profissional

116

Certificados RVCC

Total

265

175

Básico

2

Secundário

9

Profissional

44

Total

106

55

66%

52%

Quadro 21 - Execução Objetivos PEI, cumulativos nacionais anuais - 2016

Os resultados atingidos ficaram aquém dos objetivos em todos os indicadores em análise.
Apesar disso, realça-se o facto de a taxa de execução ser superior a 50% em todos os
indicadores o que, comparativamente com o ano anterior onde apenas nas Inscrições tinha
havido esse nível de execução, significa um aumento significativo de resultados e de taxas de
execução, particularmente tendo em conta que os objetivos anuais tiveram um aumento
substancial, como referido anteriormente.
Na análise interna de cada indicador, assinala-se que houve um nível reduzido de inscrições de
Jovens (28% face aos objetivos). Em contrapartida, destaca-se o nível de Inscrições de adultos
(97%), que atinge a taxa de execução mais elevada no conjunto de toda a atividade anual.
Nos Encaminhamentos realizados para a população jovem, com apenas 8%, regista-se a taxa
de execução mais baixa comparativamente com os restantes indicadores de execução. Por
outro lado, o nível de execução dos Encaminhamentos realizados para adultos é elevado
(85%), embora não acompanhe o nível verificado nas Inscrições.
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É de salientar que os baixos resultados atingidos para a população jovem, tanto nas Inscrições
como nos Encaminhamentos, têm uma forte influência nos níveis de execução global de
ambos os indicadores, que poderiam ser globalmente elevados se a intervenção apenas
ocorresse junto da população adulta.
No que diz respeito aos/às candidatos/as que iniciaram Processo RVCC, embora não tenham
sido estabelecidos objetivos desagregados neste indicador, pela análise dos dados de execução
verifica-se que os processos RVCC Profissional assumem a maior expressão neste indicador,
representando cerca de 66% da totalidade dos processos iniciados. Recorde-se que os
processos RVCC para certificação escolar dos níveis básicos e secundário apenas podiam ser
realizados no CQEP do Inovinter se implicassem a dupla certificação, isto é, se em simultâneo
fosse realizado processo para certificação profissional. Isto significa que, na análise dos valores
totais deste indicador os processos de dupla certificação são contabilizados em duplicado.
Neste caso, podemos considerar que foram iniciados em 2016 um total de 116 processos
RVCC, sendo 59 de dupla certificação e 57 para certificação profissional.
Enquadrado na mesma lógica de análise, verifica-se que as Certificações foram realizadas na
sua maioria para a vertente profissional, que assume um peso de 80% face ao total de
certificações.
Na observação da evolução mensal da atividade ao longo do ano de 2016, assinala-se uma
evolução não linear nas Inscrições registadas já que entre os meses de Fevereiro e Abril
regista-se um aumento significativo dos resultados (com valores superiores a 100 inscritos em
Abril), seguido de uma quebra acentuada ao longo dos meses seguintes. Como se pode
verificar no gráfico apresentado, na linha de tendência deste indicador existe uma tendência
decrescente. Este movimento decrescente ao longo do ano já havia sido identificado nos dois
anos anteriores da atividade.

Gráfico 21 - Evolução mensal dos resultados quantitativos - 2016

Nos restantes indicadores apresentados, verifica-se alguma constância ao longo do ano nos
Encaminhamentos para ofertas externas, mas já nos Encaminhamentos para RVCC e nos
Processos RVCC iniciados verifica-se uma tendência decrescente, particularmente no segundo
semestre. Em contrapartida, nos Certificados assinala-se um movimento inverso, pois ao longo
do ano registaram-se resultados quase nulos que foram contrariados no último trimestre, e
particularmente no mês de Dezembro, com resultados com alguma expressividade.
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Pela comparação com a atividade realizada nos anos anteriores, apresentada no gráfico
seguinte, verifica-se que houve uma evolução positiva nos resultados de todos os indicadores,
com a exceção das Inscrições registadas que, apesar de apresentar uma evolução crescente
face ao ano anterior, os resultados ficaram aquém dos valores obtidos no primeiro ano da
atividade do CQEP.

Evolução anual dos resultados nacionais, 2014-2016
700

603

566

600
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Encaminhamentos Em Processo RVCC Certificados RVCC
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Gráfico 22 - Evolução anual dos resultados nacionais, 2014-2016

Esta análise é também corroborada pelas taxas de crescimento apuradas para os anos de 2015
e 2016. Em 2015 houve crescimento positivo face aos resultados de 2014 em todos os
indicadores apresentados no quadro seguinte, com a exceção das Inscrições onde o
crescimento foi negativo (-31% de taxa de crescimento). Em 2016 verifica-se crescimento
positivo face ao ano de 2015 em todos os indicadores, sendo particularmente assinalável o
crescimento nos Processos RVCC Iniciados (243%) e nos Certificados (1275%).

Taxas de crescimento anual, nacional (2014-2016)
Indicadores

2015

2016

Inscrições

-31%

36%

Encaminhamentos - ofertas externas

169%

66%

Encaminhamentos - RVCC

50%

98%

Processos RVCC iniciados

122%

243%

-

1275%

Certificados

Quadro 22 - Taxas de crescimento anual, nacional (2014-2016)

Com base na desagregação do PEI para cada local que, como foi referido anteriormente,
decorreu de alterações introduzidas no final de 2015 devido a candidaturas ao POCH, procedese de seguida à análise dos resultados obtidos nas cinco regiões de intervenção do CQEP.
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Na análise comparativa por indicadores e locais apresentados no quadro seguinte, verifica-se
que, nas Inscrições, foi em Braga e no Porto onde se registaram as taxas de execução mais
elevadas com 94% e 84%, respetivamente. Assinala-se também os valores apurados em Vila
Viçosa, pois apresentam uma taxa de execução inferior a 50% (concretamente, 39%).
Nos Encaminhamentos realizados, destacam-se os resultados alcançados em Coimbra (76%) e,
em sentido contrário, assinalam-se as taxas de execução inferiores a 50% obtidas em Lisboa e
em Vila Viçosa, com 45% e 31%, respetivamente.
Relativamente aos/às candidatos/as Em Processos RVCC, distingue-se o resultado obtido em
Lisboa (88%) e no que diz respeito ao indicador Certificados destaca-se também Lisboa com a
taxa de execução mais elevada (69%), logo seguida por Braga com 67% de taxa de execução.
Nos restantes locais, verifica-se que os níveis de execução para as certificações realizadas
ficaram abaixo de 50%, sendo em Coimbra onde os resultados apresentaram valores mais
críticos (24%).
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Execução de objetivos PEI, por local - 2016
Braga
Indicadores / Tipo Objetivos
certificação
mensais Execução

Em Processo RVCC

Encaminhamentos

Inscrições

( cumulat ivo s)

Execução

( cumulat ivo s)

Taxa
Execução

Execução

( cumulat ivo s)

Taxa
Execução

Objetivos
mensais

Execução

( cumulat ivo s)

Taxa
Execução

Objetivos
mensais

Execução

Taxa
Execução

( cumulat ivo s)

Jovens

64

13

20%

64

11

17%

70

14

20%

64

45

70%

64

7

11%

Adultos

96

138

144%

96

90

94%

106

102

97%

96

90

94%

96

56

58%

Total

160

151

94%

160

101

63%

176

116

66%

160

135

84%

160

63

39%

Jovens

58

3

5%

58

4

7%

63

7

11%

58

7

12%

58

3

5%

Adultos

86

97

112%

86

105

122%

95

65

68%

86

65

75%

86

41

47%

Total

144

100

69%

144

109

76%

158

72

45%

144

72

50%

144

44

31%

Básico

3

3

0

0

6

Secundário

5

6

23

8

5

Profissional

23

27

27

19

20

Total

Certificados RVCC

Taxa
Execução

Objetivos
mensais

Vila Viçosa

Porto

Lisboa

Coimbra
Objetivos
mensais

52

31

60%

52

36

69%

57

50

88%

27

52

52%

52

31

Básico

0

0

1

0

1

Secundário

2

0

7

0

0

Profissional

12

5

8

10

9

Total

21

14

67%

21

5

24%

23

16

69%

10

21

Quadro 23 - Execução de Objetivos PEI, por local - 2016
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48%

21

10

60%

48%

a) CARATERIZAÇÃO DE CANDIDATOS/AS
Para a caraterização social de candidatos/as inscritos/as, considerou-se a análise de três
variáveis, a saber: sexo, idade e situação face ao emprego.
À semelhança do ano anterior, registaram-se mais inscrições do sexo feminino, sendo essa
situação idêntica em todas as regiões da intervenção do CQEP. Na análise comparativa feita
em 2015, tinha-se verificado uma alteração face ao ano de 2014 onde se tinha identificado
paridade entre homens e mulheres. Com os resultados do último ano, constata-se que existe
uma tendência para a maior representatividade feminina na população abrangida.
São as faixas etárias mais elevadas (idades superiores a 35 anos) as mais representativas, com
um peso de 54% do total de inscritos/as. De qualquer forma, salienta-se o facto de a segunda
faixa etária mais representativa ser a dos indivíduos com idades entre os 25 e os 34 anos. A
nível local esta distribuição por faixas etárias é semelhante na generalidade dos locais, com a
exceção do Porto, onde a faixa etária mais representativa é a dos 18 aos 24 anos, seguida pela
faixa dos 25 aos 34 anos. Para uma análise longitudinal, verifica-se semelhança com os
resultados do ano anterior, que apresentava um peso de 56% das faixas etárias superiores a 35
anos, acentuando a maior representativa da população mais velha face aos resultados obtidos
em 2014, onde a representatividade destas faixas etárias era de 50% do total de Inscritos/as.

Gráfico 23 - Inscritos/as, por sexo (2016) - CQEP

Gráfico 24 - Inscritos/as, por faixa etária (2016) - CQEP
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Continuam a ser os/as trabalhadores/as por conta de outrem os que registam maior número
de inscrições, logo seguidos/as pelos/as desempregados/as de longa duração, o que se traduz
numa caraterização idêntica de inscritos/as face aos dois anos anteriores. É de assinalar os
valores da categoria “Outra” (51 candidatos/as) que, na sua maioria, dizem respeito a
candidatos/as Estudantes. Estes resultados estão relacionados com a intervenção realizada a
partir do Porto, onde essa categoria é a mais representativa dos/as Inscritos/as. Nas restantes
regiões, e ao contrário dos outros dados de caraterização, não existe homogeneidade já que
em Braga e Coimbra são os/as desempregados/as de longa duração quem mais se inscreveu
no CQEP, enquanto que em Lisboa e em Vila Viçosa são os/as trabalhadores/as por conta de
outrem os/as mais representativos/as.

Gráfico 25 - Inscritos/as, por situação face ao emprego (2016) - CQEP

b) ANÁLISE DE RESULTADOS – EFICIÊNCIA
Para a análise de eficiência consideraram-se os indicadores e critérios definidos internamente
para avaliação de resultados no que diz respeito aos tempos médios de espera na transição
dos/as candidatos/as entre as várias etapas de processo.
De uma forma geral, verificam-se tempos médios iguais ou superiores a dois meses, sendo que
o objetivo foi fixado em durações médias inferiores a um mês. Não obstante esses resultados
globais, assinala-se que em alguns locais e indicadores foi possível atingir valores próximos do
objetivo com um mês de tempo médio de realização, nomeadamente em Braga para os três
primeiros indicadores e no Porto para a realização do Acolhimento.
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Tempos médios de espera, entre etapas
RVC - Certificação
Acolhimento

Braga
Coimbra
Lisboa
Porto
Vila Viçosa
Geral

1
3
3
1
3
2

Diagnóstico

1
5
12
2
5
5

Encaminhamento Encaminhamento
Externo
RVCC
Profissional

1
9
2
3
13
5

2
5
4
2
7
4

5
21
8
6
6
9

Dupla Certificação
Básico

Secundário Profissional

9

8

14

27

8
11

18

61
5
10
21

Quadro 24 - Tempos médios de espera, entre etapa - CQEP

Por outro lado, verificam-se tempos médios de transição entre etapas muito longos (com
durações superiores a 10 meses) em Lisboa para a realização da etapa de Diagnóstico e em Vila
Viçosa para a concretização dos Encaminhamentos Externos.
No que diz respeito ao tempo médio para a conclusão dos processos RVCC, identifica-se que os
valores médios ultrapassam o número previsto para a realização de processos, tendo em conta
o cronograma estabelecido para cada tipo de certificação. Existem valores médios bastante
elevados em Coimbra e em Lisboa (superiores a 20 meses) e, em ambos os locais, identifica-se
que estes valores são influenciados por processos RVCC que haviam iniciado no âmbito do
CNO e cujos/as candidatos/as deram continuidade aos seus processos na abrangência do CQEP
(processos iniciados em 2008, 2009, 2010 e 2011).
É ainda de salientar que, nos casos dos processos de dupla certificação, raramente o
desenvolvimento do processo implica a abordagem simultânea a ambas as vertentes (escolar e
profissional), o que implica que a duração total do processo é exponenciada por esse fator.
Especificamente verifica-se que, nos processos de dupla certificação, a data de início do
processo é a mesma para ambas as vertentes, mas na generalidade dos casos uma dessas
vertentes só será desenvolvida e concluída quando a outra terminar, o que implicará uma
duração total da segunda vertente concluída que não corresponderá inteiramente ao seu
tempo efetivo de realização.
Refira-se que, embora o estabelecimento destes objetivos internos procure conduzir a
melhores resultados de eficiência, a sua concretização não depende inteiramente da
capacidade de realização da equipa técnica e está em grande medida dependente dos/as
próprios/as candidatos/as (comparência às sessões e realização das atividades propostas) e de
entidades externas (concretização de ofertas formativas e educativas).
No que diz respeito às transferências realizadas para outros CQEP, no ano em análise
registaram-se 92 transferências sendo que, dessas, 55 ocorrem após Encaminhamento para
RVCC, o que se traduz num peso de 31% de processos RVCC que não puderem ser conduzidos
no INOVINTER. Desta forma, ficou reduzida a possibilidade de realização e conclusão deste
tipo de processo. A restrição de realização de processos de certificação escolar apresentou-se
como um fator restritivo da atividade e dos seus resultados, mas existem outros elementos
não mensuráveis que têm também essa influência, nomeadamente o facto de os/as
candidatos/as terem conhecimento dessa situação previamente à inscrição e, por essa razão,
optarem por se inscrever noutro CQEP.
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Transferências após Encaminhamento
para RVCC*
Indicadores /
Tipo
certificação
Básico
Secundário
Profissional
Total

Nº

Proporção face aos
Encaminhamentos
RVCC

16
30
9
55

133%
64%
8%
31%

* Para RVCC Escolar ou RVCC Profissional
em saída profissional inexistente no CQEP
do Inovinter
Quadro 25 - Transferências após Encaminhamento para RVCC

Para a análise da eficiência da atividade, toma-se também em consideração a falta de
comparência às sessões por parte dos/as candidatos/as. O registo destas faltas não assume o
carácter obrigatório, tanto mais que não é um campo de registo no SIGO. No entanto, existe
essa possibilidade registo na base de dados interna que permite a gestão deste tipo de
informação. Admitindo que nem todas as ausências serão registadas e em todos os locais,
ainda assim existe um registo de ausências que assume expressão significativa, podendo não
ser totalmente representativa do total de ausências efetivamente ocorridas.
A nível nacional, foi registado um total de 339 ausências e, pela leitura do gráfico seguinte, é
bastante percetível que foi no período do Verão onde ocorreram a maior parte das ausências.
Atendendo à tendência linear, concluiu-se que é expectável que, em média, se verifiquem
cerca de 30 ausências por mês e o cálculo da moda indica para a ocorrência de 22 ausências
por mês. Por local, verifica-se que foi em Lisboa onde se registaram o maior número de
ausências dos/as candidatos/as.

Gráfico 26 - Evolução mensal das ausências registadas de candidatos/as - 2016
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Fruto do estabelecimento de protocolos com outras organizações, foram realizadas 40
parcerias formais ao longo dos três anos de atividade do CQEP. Estas realizações foram mais
expressivas no último ano de atividade e, na análise por local, verifica-se que foi no Porto onde
se firmaram mais protocolos.
No que diz respeito à tipologia da colaboração mútua, distinguem-se dois tipos: “Oferta
formativa” que diz respeito a parcerias com entidades de educação/formação e que têm em
vista o encaminhamento de candidatos/as para as ofertas da entidade parceira; o
“Recrutamento” diz respeito a parcerias que pretendem que a intervenção do CQEP seja
realizada junto dos/as destinatários/as das organizações parceiras (sejam os seus/suas
trabalhadores/as, associados/as, utentes ou público em geral). Verifica-se que foi sobretudo
para o recrutamento de candidatos/as que foram estabelecidas estas parcerias.
Face aos dados apurados, verifica-se um total de 83 inscrições provenientes de entidades
parceiras, o que representa 15% do total de inscrições recebidas. A nível local, foi partir do
Porto onde se registaram o maior número de inscrições (45). Constata-se que algumas das
entidades parceiras identificadas nas inscrições de Vila Viçosa não possuem protocolo
formalizado, pelo que assumem o carácter de parcerias informais. Numa análise mais
detalhada por local, constata-se que a maior proveniência de inscrições foi feita a partir do
Colégio Júlio Dinis (Porto), da Fundação Aga Khan (Lisboa), da AAFP-Associação Agentes
Funerários Portugueses/Comenius (Porto) e da Câmara Municipal de Estremoz (Vila Viçosa).
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Protocolos formalizados, por local e tipologia
Braga

Ano/Tipologia

Oferta Recrutam
formativa
ento

1

2015

Total

Total

Oferta Recrutam
formativa
ento

0

2014

2016

Coimbra

5
5

1

Lisboa
Total

Oferta Recrutam
formativa
ento

Porto
Total

Oferta Recrutam
formativa
ento

Vila Viçosa
Total

0

2

2

4

1

3

4

1

5

6

1

1

4

7

11

6

9

5

12

17

1

1

1

2

5

2

1

3

6

3

2

5

3

Oferta Recrutam
formativa
ento

0

1

0

Quadro 26 - Protocolos formalizados, por local e tipologia
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TOTAL NACIONAL
Total

Oferta Recrutam
formativa
ento

Total

1

2

3

5

0

3

10

13

2

2

11

11

22

3

3

16

24

40

b) ANÁLISE INTERPRETATIVA DE RESULTADOS
Embora no ponto inicial do CQEP estejam apresentados os constrangimentos e pontos fortes
identificados na autoavaliação da equipa, após a apresentação dos resultados de execução
anual sintetizam-se neste último ponto alguns elementos interpretativos para a análise global
de resultados.
Alteração de objetivos anuais e reestruturação interna da equipa:
O aumento dos objetivos anuais estabelecidos no final de 2015, associado à alteração interna
da estrutura de afetação da equipa de TORVC, comportou mudanças que se expressaram em
aumentos muito significativos dos valores absolutos, bem como das taxas de execução da
generalidade dos indicadores.
As alterações na estrutura de pessoal ocorreram em todos os locais exceto em Lisboa e
traduziram-se na afetação a tempo inteiro das TORVC de Braga, Coimbra, Porto e Vila Viçosa.
Desta forma, há que encarar o desenvolvimento da atividade em Lisboa com um carácter de
continuidade, embora com aumento de objetivos anuais, enquanto nos restantes locais, o ano
de 2016 apresentou características disruptivas face aos anos anteriores, com constituição de
uma equipa caracterizada pela estabilidade e afetação plena à atividade do CQEP. Esta
estabilidade foi, no entanto, interrompida em Coimbra no final do primeiro semestre, devido à
necessidade de substituição da TORVC inicialmente contratada. Estes fatores, sendo
estruturantes da atividade, devem ser considerados quando se pretende interpretar e avaliar
os resultados globais a nível nacional, mas particularmente, a nível local.
Por estas razões, há que considerar o aumento dos valores gerais obtidos em Braga enquanto
resultado da reestruturação atrás referida associada ao facto de, nos dois anos anteriores, ter
havido uma contenção na dinamização da atividade, por falta de capacidade interna para as
respostas adequadas. Por essa razão, os resultados de 2016 não assumem um carácter de
continuidade e a comparação com os anos anteriores deverá assumir um carácter de
relatividade.
Em Coimbra, houve um registo muito expressivo de inscrições em 2014 que, ao longo do
tempo, acabou por ser contido pelas mesmas razões apontadas para Braga no início da
atividade (falta de capacidade de resposta interna) pelo, que tal como em Braga, a
comparação longitudinal deverá ter estes fatores em consideração. Neste local, há ainda a
considerar a necessidade de substituição da TORVC durante o ano de 2016, o que trouxe
perturbações ao normalmente desenvolvimento da atividade, com reflexos nos potenciais
resultados que poderiam ter sido obtidos se tal não tivesse ocorrido (particularmente no que
diz respeito ao número de certificações).
Como foi referido anteriormente, Lisboa foi o único local onde não se verificaram alterações a
nível de pessoal, pelo que a análise pode assumir o carácter de continuidade ao longo dos três
anos. Por essa razão, realça-se os resultados positivos alcançados que foram fruto da
concretização de processos RVCC iniciados, bem como das certificações alcançadas.
No Porto, onde a afetação da TORVC em atividade desde 2014 passou a ser feita a tempo
inteiro para o CQEP a partir do ano de 2016, também são notórios os resultados positivos na
generalidade dos indicadores. Neste local, é bastante relevante o esforço e estratégia adotada
com vista à intervenção junto da população jovem e onde a relação com uma entidade
parceira (Colégio Júlio Dinis) produziu resultados muito positivos.
Em Vila Viçosa, que à semelhança de Braga e Coimbra, teve alterada a estrutura interna de
pessoal com a contratação de TORVC a tempo inteiro, realça-se a taxas de eficácias obtidas
tendo em consideração que se trata de uma região que, pelas suas características
demográficas, lida com maiores problemas ao nível de captação de parcerias, de adesão em
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número de candidatos/as e de encontro de respostas de qualificação para além do processo
RVCC.
Procede-se de seguida a uma análise interpretativa dos resultados, identificando os pontos
críticos que poderão ter influenciado os resultados obtidos a nível nacional.
a) Inscrições
- A inexistência de divulgação institucional tornou, ao longo dos seus três anos, a atividade do
CQEP quase invisível, exceto para a generalidade da população que já era conhecedora do
sistema de certificação desenvolvido pela Iniciativa Novas Oportunidades. Simultaneamente
verificou-se também que, contrariamente ao que aconteceu durante a iniciativa
governamental atrás referida, a entidade de tutela (ANQEP) não potenciou o estabelecimento
de parceiras junto das empresas.
- A restrição de possibilidade de realização de processos de RVCC escolar poderá ter tido um
efeito negativo na concretização de inscrições de potenciais candidatos/as.
- Não foi totalmente concretizada a estratégia interna para investimento em parcerias com
instituições que possibilitem a intervenção junto dos/as seus/uas trabalhadores/as ou públicoalvo.
b) Encaminhamento para ofertas educativas/formativas
Embora houvesse um ligeiro incremento nos resultados obtidos, identificam-se ainda
dificuldades nesses encaminhamentos devido à diminuta oferta qualificante para adultos. Tal
como no ano anterior, em 2016 verificou-se um aumento de encaminhamentos para ofertas
não qualificantes (como por exemplo, a Formação Modular) em detrimento de outro tipo de
ofertas adequadas às necessidades de qualificação formal dos/as candidatos/as (como por
exemplo, os cursos EFA). Estas dificuldades, sendo generalizadas, foram particularmente
agravadas na região de Vila Viçosa, devido à quase inexistência de outras entidades
formadoras ou educativas com ofertas adequadas às necessidades dos/as candidatos/as.
c) Encaminhamento para RVCC
As restrições à realização de processos RVCC escolar no INOVINTER foram ainda agravadas
pelo facto de a rede de CQEP com essa possibilidade ser não apenas reduzida como, em alguns
casos, nem se encontrar em funcionamento ou ser mesmo inexistente (como é caso da região
de Vila Viçosa).
d) Certificações
Apesar de, no ano em análise, ter havido um aumento substancial das certificações por via da
realização de processos RVCC, não deixa de ser importante salientar que a concretização
destes resultados, mais do que em qualquer outro indicador, depende em larga medida do
envolvimento, empenho e concretização de atividades que são propostas aos/às
candidatos/as. O tempo médio de realização destes processos é, em si mesmo, revelador da
dificuldade de realização de processos de forma eficaz e eficiente. A este fator acresce ainda a
dimensão de dupla certificação que, em muitos casos, não era uma pretensão inicial dos/as
candidatos/as que apenas pretendiam a certificação escolar. O trabalho de motivação que a
equipa de TORVC desenvolve junto dos/as candidatos/as para a obtenção da certificação
profissional apenas obtém cabalmente os seus resultados quando os/as candidatos/as
percecionam a importância desse tipo de certificação, o que nem sempre acontece. Em ambos
os casos (pretensão de obtenção exclusivamente de certificação escolar e adesão e realização
à metodologia e atividades proposta), a concretização da certificação implica tempos de
realização mais prolongados e, por vezes, abandonos que se traduzem em suspensão ou
mesmo desistência do processo RVCC.
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3.3.

Reclamações de candidatos/as e de formandos/as

No ano de 2016 registaram-se duas ocorrências formalizadas no “Livro de Reclamações”, uma
relativa a um anterior prestador de serviços do Inovinter que utilizou este impresso para
reclamar sobre a sua situação profissional (polo de Vila Real de Santo António) e uma segunda
reclamação, apresentada por uma formanda que reclamou do processo de avaliação da ação
de formação (polo do Porto).
No seguimento das reclamações supracitadas, e tendo presente as orientações em vigor,
foram encetadas todas as diligências necessárias por forma a solucionar as questões
apresentadas.
No primeiro caso, desde o ano de 2012 que este prestador de serviços não tem nenhuma
relação contratual com o Inovinter sendo que, a resolução da situação formalizada no “Livro
de Reclamações” já tinha sido operacionalizada no mês anterior, na ocasião em que foi
transmitida pelo mesmo ao Inovinter.
A segunda situação teve por base uma reclamação de uma formanda que na sessão de
apresentação dos trabalhos práticos, recusou-se a ser fotografada, comprometendo desta
forma o mecanismo de avaliação estabelecido e acordado previamente com todos/as.
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4. Conta de Gestão
4.1.

Introdução

O presente capítulo incide sobre a análise à execução orçamental e às demonstrações
financeiras.
Relativamente à execução orçamental, para além da análise efetuada ao ano em curso,
apresenta-se a evolução nos últimos 3 anos.

4.2.

Contas de Balanço

Em 2016, os investimentos acumulados do Inovinter atingem em 2.137.571,75€, sobre os quais
recai um total de amortizações acumuladas de 1.898.676,87€.
Registaram-se aquisições no montante de 74.987,12€, privilegiando-se o equipamento e
software informático 50.131,48€ (66,85% do total) e com a aquisição de equipamento
administrativo 24.855,64€ (representando 33,15%).
O total do Ativo Líquido, no valor 597.917,51€, é constituído por Imobilizado 238.897,88€
(39,96%) e por Capital Circulante 359.019,63€ (60,04%).
As disponibilidades são constituídas pelo saldo de depósitos em instituições financeiras 36.972,64€.
Os Fundos Próprios continuam a registar um valor negativo: (-34.504,60€); os Resultados
Líquidos positivos do exercício no valor de 115.386,10€ não foram suficientes para cobrir os
resultados transitados negativos: (- 155.540,11€).

4.3.

Contas de resultados

Em 2016, os custos totais do Inovinter aumentaram 84.078,16€ (+2,33%), sendo as rubricas
que mais contribuíram para este aumento os “Custos com Pessoal” (este aumento é explicado
no ponto 4.4).
Ao nível da estrutura de custos, continua a merecer destaque o peso de “fornecimento e
serviços externos” 38,92% e “custos com pessoal” 36,41%, os quais representam 75,33% do
total, seguindo-se o “apoio a formandos” com mais peso relativo na estrutura de custos –
16,63%.
Relativamente aos proveitos do exercício, continua a verificar-se a diminuição das
“transferências e subsídios correntes obtidos” no montante de 103.836,41€; este decréscimo
resulta, fundamentalmente, da não transferência por parte do IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional, da totalidade dos montantes aprovados
em sede de Orçamento para 2016 ( o pedido de descativação teve despacho favorável, em
novembro de 2016 , e não da totalidade solicitada).
Esta diminuição foi compensada pelo aumento significativo das “Receitas Próprias” –
29.327,71€ (mais 92,95%.), e pelos “Proveitos e Ganhos Extraordinários”.
As transferências do IEFP representam 90,68% do total dos proveitos.
As receitas próprias situaram-se em 60.880,99€ (1,65% do total).
Os proveitos e ganhos extraordinários significam 7,67%, registando o montante de
282.898,47€.
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CENTRO DE FORMAÇÃO E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Exercício

2016

Unidade

Euros

Contribuinte

504 797 956

Código do serviço

BALANÇO

Email

EXERCÍCIOS

CÓDIGO DAS CONTAS
ACTIVO
POCP

451
452
453
454
455
459
445
446

2016
AP

AB

AL

2015
AL

IMOBILIZADO
Bens de domínio
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas
Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar
Bens do património histórico, artístico e cultural
Outros bens de domínio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público

431
432
433
443
449

Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

421
422
423
424
425
426
427
429
442
448

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

411
412
414
415
441
447

Investimentos financeiros
Partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Outras aplicações financeiras
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

36
35
34
33
32
37

5811
geral@inovinter.pt

349,16
199,52

349,16
199,52

548,68

548,68

20.400,00
190.326,45
128.862,05
1.568,25
1.761.134,53

20.400,00
187.484,45
120.589,69
839,81
1.541.464,87

2.842,00
8.272,36
728,44
219.669,66

4.784,94
13.224,06
952,39
252.505,64

35.280,47

27.895,05

7.385,42

11.668,48

2.137.571,75

1.898.673,87

238.897,88

283.135,51

138.604,12

31.862,86

106.741,26

74.633,81

138.604,12

31.862,86

106.741,26

74.633,81

2.640,00

1.165,00

CIRCULANTE
Existências
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras
Dívidas de terceiros — Médio e longo prazo

2811+2821
211
212
213
214
218
251
229
2619
24
262+263+267+268

Dívidas de terceiros — Curto prazo
Empréstimos concedidos
Clientes, c/c
Contribuintes, c/c
Utentes, c/c
Clientes, contribuintes e utentes — Títulos a receber
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

151
152
153
159
18

Títulos negociáveis
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos da dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria

13
12
11

Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa
Conta no Tesouro
Depósitos em instituições financeiras
Caixa

271
272

2.640,00

0,10

Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Total de amortizações
Total de provisões
Total do ativo

21.021,76
23.661,76

21.021,76
23.661,76

70,00
1.235,10

36.972,64

36.972,64

23.747,38

36.972,64

36.972,64

23.747,38

168.525,10
23.118,87
191.643,97

168.525,10
23.118,87
191.643,97

166.067,88
10.999,52
177.067,40

597.917,51

559.819,20

2.529.002,92

1.899.222,55
31.862,86
1.931.085,41

Quadro 27 - Balanço
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CENTRO DE FORMAÇÃO E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Exercício

2016

Unidade

Euros

Contribuinte

504 797 956

Código do serviço

BALANÇO
CÓDIGO DAS CONTAS

Email

51
55
56
571
572
573
574
575
576
577

EXERCÍCIOS

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

POCP

2016
FUNDOS PRÓPRIOS
Património
Ajustamentos de partes de capital em empresas
Reservas de reavaliação
Reservas
Reservas legais
Reservas estatutárias
Reservas contratuais
Reservas livres
Subsídios
Doações
Reservas decorrentes da transferência de activos

59
88

Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

29

PASSIVO
Provisões para riscos e encargos

5811
geral@inovinter.pt

2015

5.648,75

5.648,75

-155.540,11
115.386,76
-34.504,60

-137.987,47
-17.552,64
-149.891,36

20.500,00
20.500,00

124.635,14
124.635,14

26.545,92
421,87
26.967,79

21.195,55
415,20
21.610,75

184.618,84
400.335,48
584.954,32
632.422,11
597.917,51

177.426,55
386.038,12
563.464,67
709.710,56
559.819,20

Dívidas a terceiros — Médio e longo prazo

23 111+23 211
23 112+23 212+12
269
221
228
222
2612
252
219
2611
24
262+263+267+268

273
274

Dívidas a terceiros — Curto prazo
Empréstimos por dívida titulada
Empréstimos por dívida não titulada
Adiantamentos por conta de vendas
Fornecedores, c/c
Fornecedores — Facturas em recepção e conferência
Fornecedores — Títulos a pagar
Fornecedores de imobilizado — Títulos a pagar
Credores pela execução do orçamento
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
Fornecedores de imobilizado, c/c
Estado e outros entes públicos
Outros credores
Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

Total dos fundos próprios e do passivo
Abreviaturas:
AB = Ativo bruto
AP = Amortizações e provisões acumuladas
AL = Ativo líquido
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Lisboa, Abril de 2017

O Diretor

O Conselho de Administração

(Álvaro Cartas)

Quadro 28 - Balanço
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CENTRO DE FORMAÇÃO E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Exercício

2016

Unidade

Euros

Contribuinte

504 797 956

Código do serviço

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

5811

Email

CÓDIGO DAS CONTAS

geral@inovinter.pt

EXERCÍCIOS

POCP

2016

2015

CUSTOS E PERDAS
61

62

641+642
643 a 648

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Mercadorias
Matérias
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Remunerações
Encargos sociais

1.096.872,22
245.597,34

Transferências correntes concedidas e prestações sociais

66
67

Amortizações do exercício
Provisões do exercício

65

Outros custos e perdas operacionais

69

88

38.873,13

36.589,54

1.434.963,56

63

68

38.873,13

1.342.469,56

1.393.326,07

952.882,59
213.724,94

613.203,86
119.224,75
20.500,00

139.724,75

36.589,54

1.166.607,53
854.506,85

120.091,69
44.635,14

164.726,83

(A)

2.022,51
3.571.257,37

1.595,24
3.617.352,06

(C)

216,70
3.571.474,07

243,31
3.617.595,37

(E)

0,04
3.571.474,11

2.739,53
3.620.334,90

115.386,76
3.686.860,87

-17.552,64
3.602.782,26

Custos e perdas financeiras

Custos e perdas extraordinárias

Resultado líquido do exercício

PROVEITOS E GANHOS
71
711
712

Vendas e prestações de serviços
Vendas
Prestações de serviços

72

Impostos, taxas e outros
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios correntes obtidos

75
73
74
741
742 e 743
76

78

79

60.261,65

Transferências — Tesouro
Outras

60.261,65

24.166,70

619,34

7.386,58

3.343.081,41

3.446.917,82

Outros proveitos e ganhos operacionais

24.166,70

(B)

3.343.700,75
3.403.962,40

3.454.304,40
3.478.471,10

(D)

3.403.962,40

3.478.471,10

(F)

282.898,47
3.686.860,87

124.311,16
3.602.782,26

-167.294,97
-216,70
-167.511,67
115.386,76

-138.880,96
-243,31
-139.124,27
-17.552,64

Proveitos e ganhos financeiros

Proveitos e ganhos extraordinários

Resumo:
Resultados operacionais: (B)-(A) =
Resultados financeiros (D-B)-(C-A) =
Resultados correntes (D)-(C) =
Resultado líquido do exercício (F)-(E) =
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Lisboa, Abril de 2017

O Diretor

O Conselho de Administração

(Álvaro Cartas)

Quadro 29 - Demonstração dos Resultados
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4.4.

Execução orçamental

4.4.1. Execução da despesa
No período em análise, a despesa executada totalizou 3.537.093,30€, enquanto que o
orçamento corrigido da despesa totalizou 3.948.600,00€, traduzindo-se num grau de execução
orçamental de 89,58%.
As despesas correntes representaram 98,10% do orçamento corrigido e as despesas de capital
1,90%, sendo que a execução orçamental registou, respetivamente, 89,38% e 99,98% - Gráfico
27.

74.987,12
99,98%

75.000,00

CORRENTES (98,1%)

CAPITAL (1,9%)

DESPESA ORÇAMENTADA VS DESPESA EXECUTADA

3.462.106,18

89,38%

3.873.600,00

ORÇAMENTO EXECUTADO

ORÇAMENTO CORRIGIDO

Gráfico 27 - Despesa Orçamentada VS Despesa executada

Considerando o orçamento corrigido da despesa constatou-se a maior preponderância das
despesas com o agrupamento “Aquisição de Bens e Serviços” (45,41%), nas quais se incluem as
despesas com os Prestadores de Serviços (Coordenadores, Mediadores e Formadores - Gráfico
28)
ORÇAMENTO CORRIGIDO POR AGRUPAMENTO

662.730,00
16,78%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

17.500,00
0,44%

75.000,00
1,90%

0,00
0,00%

1.400.445,00
35,47%

Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Outros Encargos
Transferências Correntes
Subsídios
Outras Despesas Correntes
Aquisição de Bens de Capital
Transferências de Capital

1.792.925,00
45,41%

Gráfico 28 - Orçamento Corrigido por agrupamento
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Importa, ainda, referir:



a cativação do montante de 328.017,00€ das rubricas do agrupamento 02.00.00 –
“Aquisição de Bens e Serviços” e da rubrica 06.02.03.R0.00 – “Reserva” (Agrupamento
06.00.00 – “Outras Despesas Correntes”), efetuada no dia 31 de Março de 2016,
resultante da aplicação do número 13 e das alíneas a) e c) do número 1 do artigo 3º do
Capítulo II da Lei Nº7-A/2016, de 30 de Março do Orçamento do Estado para 2016;



a inscrição do montante de 30,15€ na rubrica 12.02.02.82 – “Outros Descontos e
Retenções – Outras Operações de Tesouraria – Saldo da Gerência – Entrega”
(Agrupamento 12.00.00 – “Operações Extra-Orçamentais”), relativa à devolução do
Saldo da Conta da Gerência de 2015, com origem em receitas provenientes do
orçamento da Segurança Social (Transferências de Receitas Próprias efetuadas pelo
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, contabilizadas na Fonte de
Financiamento 540), ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP,
efetuada no dia 17 de Março de 2016, por orientações / instruções da 5ª Delegação da
Direção-Geral do Orçamento (Aplicação do número 5 do artigo 9º do Decreto-Lei
Nº18/2016, de 13 de Abril)1;



a cativação adicional imposta pela aplicação do disposto do número 1 do artigo 5º do
Decreto-Lei, de Execução Orçamental, Nº18/2016, de 13 de Abril, das rubricas do
agrupamento 01.00.00 – “Despesas com o Pessoal”, no montante de 52.807,00€;



a alteração orçamental, no montante de 132.842,00€, relativa ao reforço do
agrupamento 01.00.00 – “Despesas com o Pessoal” (Lei Nº7-A/2016, de 30 de Março e
Decreto-Lei Nº18/2016, de 13 de Abril), por contrapartida da rubrica 04.08.02.B0.00 –
“Famílias – Outras” (Agrupamento 04.00.00 – “Transferências Correntes”), destinada
ao cumprimento integral do pagamento da massa salarial dos meses de Novembro e
Dezembro de 20162; e

1

Ainda por força do número 5 do artigo 9º do Decreto-Lei Nº18/2016, de 13 de Abril, os saldos que resultem de
receitas provenientes do orçamento da Segurança Social e que não tenham tido origem em receitas gerais do
Estado, ou que tenham tido origem em transferências de Serviços Integrados e Serviços e Fundos Autónomos cujo
financiamento foi assegurado pelo orçamento da Segurança Social, não transitam para 2016. Desta forma, e por
orientações / instruções da 5ª Delegação da Direção-Geral do Orçamento, o saldo apurado da Conta da Gerência de
2015 entregue foi inscrito em rubricas extra-orçamentais (Operações de Tesouraria), na despesa, no
subagrupamento 12.02.00 – “Outras Operações de Tesouraria”, e na receita, no grupo 17.02.00 – “Outras
Operações de Tesouraria”. Note-se que esta operação, sem reflexo no “Mapa do Controlo da Execução
Orçamental”, encontra-se inscrita na “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, na proporção do montante apurado e
entregue do saldo da Conta da Gerência de 2015, nos campos do “Saldo da Gerência Anterior”, do separador
“Recebimentos”.
QUADRO 4.1. - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 4.1. - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
[APÓS ORIENTAÇÕES / INSTRUÇÕES DA 5ª DELEGAÇÃO DA DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO]

Designação

Unid. Euro (€)
MARÇO 2016

Recebimentos
Saldo da gerência anterior
Receitas Orçamentais (Fundos recebidos do OE e Receitas Próprias)
Receitas Extra-Orçamentais
Receitas do Estado
Operações de tesouraria

Designação

Unid. Euro (€)
MARÇO 2016

Recebimentos
23.747,38 €
2.136,73 €
21.610,65 €
21.195,55 €
415,10 €

Saldo da gerência anterior
Receitas Orçamentais (Fundos recebidos do OE e Receitas Próprias)
Receitas Extra-Orçamentais
Receitas do Estado
Operações de tesouraria

23.747,38 €
2.106,58 €
21.640,80 €
21.195,55 €
445,25 €

2

A este respeito, a alteração orçamental relativa ao reforço do agrupamento 01.00.00 – “Despesas com o Pessoal”
(Lei Nº7-A/2016, de 30 de Março e Decreto-Lei Nº18/2016, de 13 de Abril), foi devolvida, no dia 17 de Outubro de
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a descativação das verbas das rubricas dos agrupamentos 01.00.00 – “Despesas com o
Pessoal” e 02.00.00 – “Aquisição de Bens e Serviços” (Número 15 do artigo 3º da Lei
Nº7-A/2016, de 30 de Março, e alínea a) do número 3 do artigo 8º do Decreto-Lei
Nº18/2016, de 13 de Abril), aprovada e autorizada pelo Despacho do Secretário de
Estado do Orçamento, de 4 de Novembro 2016 (Despacho Nº796/2016, de 4 de
Novembro, do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento), no montante de
198.000,00€ (Ofício Nº930, de 10 de Novembro de 2016, do Gabinete de Estratégia e
Planeamento do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social).

Quando analisada por agrupamento (Quadro 24. e Gráfico 29), a despesa executada
apresentou diferentes graus de execução orçamental:
ANÁLISE ORÇAMENTAL [SÍNTESE]
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1.400.445,00

CATIVOS /
CONGELAMENTOS
0,00

1.792.925,00
203.936,00
1.588.989,00

COMPROMISSOS

EXECUTADO

SALDO

% EXECUÇÃO

COMPROMISSOS /
DOTAÇÕES

ESTRUTURA DE
CUSTOS

1.333.810,10

1.333.810,10

66.634,90

177.824,00

1.512.446,67

1.512.446,67

102.654,33

84,36%

84,36%

27.401,00

94.574,35

94.574,35

81.960,65

46,37%

46,37%

2,67%

150.423,00

1.417.872,32

1.417.872,32

20.693,68

89,23%

89,23%

40,09%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

49.526,14

92,53%

92,53%

17,34%

0,00%

0,00%

0,00%

15,12%

15,12%

0,07%

01.00.00

Despesas com o Pessoal

02.00.00

Aquisição de Bens e Serviços

02.01.00

Aquisição de Bens

02.02.00

Aquisição de Serviços

03.00.00

Juros e Outros Encargos

0,00

0,00

0,00

0,00

04.00.00

Transferências Correntes

662.730,00

0,00

613.203,86

613.203,86

05.00.00

Subsídios

0,00

0,00

0,00

0,00

06.00.00

Outras Despesas Correntes

17.500,00

5.000,00

2.645,55

2.645,55

9.854,45

07.00.00

Aquisição de Bens de Capital

75.000,00

0,00

74.987,12

74.987,12

12,88

99,98%

99,98%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

3.948.600,00

182.824,00

3.537.093,30

3.537.093,30

228.682,70

89,58%

89,58%

100,00%

08.00.00

Transferências de Capital
Total

0,00

95,24%

95,24%

37,71%
42,76%

2,12%

Quadro 30 - Análise Orçamental



“Despesas com o Pessoal” – 1.333.810,10€, representando 95,24% da rubrica e
37,71% do total da Despesa Paga;



“Aquisição de Bens” – 94.574,35€, representando 46,37% da rubrica e 2,67% do total
da Despesa Paga;



“Aquisição de Serviços” – 1.417.872,32€, representando 89,23% da rubrica e 40,09%
do total da Despesa Paga;



“Transferências Correntes”3 – 613.203,86€, representando 92,53% da rubrica e 17,34%
do total da Despesa Paga;



“Outras Despesas Correntes” – 2.645,55€, representando 15,12% da rubrica e 0,07%
do total da Despesa Paga; e



“Aquisição de Bens de Capital” – 74.987,12€, representando 99,98% da rubrica e 2,12%
do total da Despesa Paga.

2016, pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança
Social (MTSSS) (Ofício Nº826, de 11 de Outubro de 2016), comunicando que a mesma é da exclusiva competência
do Dirigente do Serviço.
3

Inscrição da despesa no montante de 5.500,00€ na rubrica 04.07.01 – “Transferências Correntes – Instituições Sem
Fins Lucrativos” (Agrupamento 04.00.00 – “Transferências Correntes”), relativa à contabilização das transferências
efetuadas, no ano de 2016, para a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe – Confederação
Sindical (ONTSTP-CS), para financiamento das despesas correntes com o Projeto de Cooperação com São Tomé e
Príncipe, “Ké Nón di Sêbê”.
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EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR AGRUPAMENTO

99,98%

95,24%

92,53%

84,36%

15,12%
0,00%

0,00%

0,00%
Despesas com o Aquisição de Juros e Outros Transferências
Pessoal
Bens e Serviços
Encargos
Correntes

Subsídios

Outras Despesas Aquisição de Transferências
Correntes
Bens de Capital
de Capital

Gráfico 29 - Execução das Despesas por Agrupamento

4.4.2. Execução da receita
No período em análise, as receitas cobradas totalizaram 3.568.119,91€, representando um
grau de execução orçamental de 90,32%.
As receitas de capital representaram 2,03% da receita corrigida e as receitas correntes 97,97%,
sendo que a execução orçamental registou, respetivamente, 98,60% e 90,14% (Gráfico 30).

78.984,65
98,60%
80.107,00

CORRENTES (97,97%)

CAPITAL (2,03%)

RECEITA ORÇAMENTADA VS RECEITA EXECUTADA

3.489.135,26

90,14%

3.870.600,00

RECEITA COBRADA

ORÇAMENTO CORRIGIDO

Gráfico 30 - Receita Orçamenta VS Receita Executada

Considerando o orçamento corrigido da receita constatou-se a maior preponderância das
receitas provenientes do capítulo “Transferências Correntes” (92,99%) - Gráfico 31.
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ORÇAMENTO CORRIGIDO POR CAPÍTULO

97.000,00
2,46%

75.000,00
1,90%

3.000,00
0,08%
2.107,00
0,05%

100.000,00
2,53%

Transferências Correntes
Venda de Bens e Serviços Correntes
Outras Receitas Correntes
Transferências de Capital
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos
Saldo da Gerência Anterior

3.673.600,00
92,99%

Gráfico 31 - Orçamento Corrigido por Capítulo

Importa, ainda, referir:


a inscrição do montante de 30,15€ no artigo 17.02.02.82 – “Outros Descontos e
Retenções – Outras Operações de Tesouraria – Saldo da Gerência – Entrega” (Capítulo
17.00.00 – “Operações Extra-Orçamentais”), relativa à devolução do Saldo da Conta da
Gerência de 2015, com origem em receitas provenientes do orçamento da Segurança
Social (Transferências de Receitas Próprias efetuadas pelo Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, contabilizadas na Fonte de Financiamento 540), ao Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, IP, efetuada no dia 17 de Março de 2016, por
orientações / instruções da 5ª Delegação da Direção-Geral do Orçamento)4; e



a inscrição do montante de 2.107,00€ no artigo 16.01.01 – “Saldo da Gerência Anterior
– Na Posse do Serviço” (Capítulo 16.00.00 – “Saldo da Gerência Anterior”), fonte de
financiamento 520 – “Saldos de Receitas Próprias Transitados”, relativa à integração
do Saldo da Conta da Gerência de 2015, com origem em receitas próprias, no
Orçamento, corrente, da Receita do INOVINTER, sem contrapartida no Orçamento da
Despesa, efetuada no dia 18 de Abril de 2016, por orientações / instruções da 5ª
Delegação da Direção-Geral do Orçamento (Aplicação dos números 3, 5 e 12 do artigo
9º do Decreto-Lei Nº18/2016, de 13 de Abril).

Considerando a receita executada por capítulo (Gráfico 32), verificou-se diferentes níveis de
execução orçamental:

4



“Transferências Correntes” (Transferências provenientes do Instituto do Emprego e da
Formação Profissional) – 3.429.559,27€, representando 93,36% do total da dotação;



“Venda de Bens e Serviços Correntes” – 58.956,65€, representando 58,96% do total da
dotação;



“Outras Receitas Correntes” – 619,34€, representando 0,64% do total da dotação;



“Transferências de Capital” – 75.000,00€, representando 100,00% do total da dotação;

Vide nota número 1.
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“Reposições não Abatidas nos Pagamentos” – 1.878,07€, representando 62,60% do
total da dotação; e



“Saldo da Gerência Anterior” – 2.106,58€, representando 99,98% do total da dotação.
EXECUÇÃO DAS RECEITAS

99,98%

100,00%
93,36%

62,60%

58,96%

0,64%
Transferências
Correntes

Venda de Bens e
Serviços Correntes

Outras Receitas
Correntes

Transferências de
Capital

Reposições Não
Abatidas nos
Pagamentos

Saldo da Gerência
Anterior

Gráfico 32 - Execução das Receitas

4.4.3. Execução orçamental homóloga (CONTA DA GERÊNCIA 2015 VS CONTA
DA GERÊNCIA 2016)
Sinteticamente, e comparativamente ao período homólogo, verificou-se (Quadro 25. e Gráfico
33):
CONTA DA GERÊNCIA 2016
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

ORÇAMENTO
CORRIGIDO

EXECUTADO
[DESPESAS PAGAS]

CONTA DA GERÊNCIA 2015
% EXECUÇÃO

ORÇAMENTO
CORRIGIDO

EXECUTADO
[DESPESAS PAGAS]

% EXECUÇÃO

01.00.00

Despesas com o Pessoal

1.400.445,00

1.333.810,10

95,24%

1.215.597,00

1.168.073,48

02.00.00

Aquisição de Bens e Serviços

1.792.925,00

1.512.446,67

84,36%

1.780.965,00

1.441.125,68

80,92%

02.01.00

Aquisição de Bens

203.936,00

94.574,35

46,37%

188.074,00

68.631,29

36,49%

02.02.00

Aquisição de Serviços

1.588.989,00

1.417.872,32

89,23%

1.592.891,00

1.372.494,39

86,16%

03.00.00

Juros e Outros Encargos

04.00.00

Transferências Correntes

05.00.00

Subsídios

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

06.00.00

Outras Despesas Correntes

17.500,00

2.645,55

15,12%

17.500,00

2.376,08

13,58%

07.00.00

Aquisição de Bens de Capital

75.000,00

74.987,12

99,98%

72.669,00

72.639,24

99,96%

08.00.00

Transferências de Capital

0,00

0,00

0,00%

2.331,00

2.330,61

99,98%

89,58%

3.948.600,00

3.541.051,94

89,68%

0,00
662.730,00

Total

3.948.600,00

0,00
613.203,86

3.537.093,30

0,00%
92,53%

0,00
859.538,00

0,00
854.506,85

96,09%

0,00%
99,41%

Quadro 31 - Análise Orçamental da Despesa (Síntese)



Um decréscimo global na despesa de 3.958,64€ (diminuição de 0,11%);



Um acréscimo global de 165.736,62€ no agrupamento “Despesas com o Pessoal”,
resultante 1) da contabilização e, respetivo, pagamento, por decisão judicial, da
sentença do Processo Nº458/13.8TTALM, concluído a 7 de Janeiro de 2016, oposta
pelas ex-colaboradoras Ana Cristina da Cruz Madeira, Célia Margarida Faustino Vieira e
Maria Joana dos Santos Inácio, do extinto Centro de Novas Oportunidade (CNO) do
Centro, e 2) da reversão gradual nas remunerações da redução remuneratória,
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efetuada ao longo de 2016, por aplicação do artigo 2º da Lei Nº159-A/2015, de 30 de
Dezembro;



Um acréscimo de 25.943,06€ no subagrupamento “Aquisição de Bens”5,
nomeadamente na rubrica 02.01.08 – “Material de Escritório”, decorrente da
aquisição dos materiais necessários para o desenvolvimento da atividade formativa
(e.g., Pastas, Blocos, Resmas de Papel, Tinteiros e Toners), e para a reposição dos
stocks em armazém do Centro;



Um acréscimo de 45.377,93€ no subagrupamento “Aquisição de Serviços”6, decorrente
i) da contabilização do processamento e, respetivo, pagamento, na rubrica
02.02.20.C0.00 – “Outros Trabalhos Especializados – Outros”, dos honorários dos
meses de Novembro e Dezembro de 2015, não pagos por falta de dotação orçamental
na rubrica, aos Prestadores de Serviços “Formadores” e ii) do acréscimo da atividade
do Centro com o funcionamento dos Centros para a Qualificação e o Ensino
Profissional (CQEP); e



Um decréscimo de 241.302,99€ no agrupamento “Transferências Correntes”,
correlação direta com a diminuição da atividade formativa do Centro, resultado da
suspensão, a partir do dia 10 de Agosto de 2016, do início de novas ações de formação
cofinanciadas, previstas no Plano de Formação de 2016 (diminuição de 23,93% no
número de horas de formação realizadas face ao período homólogo).

5

Apesar da suspensão, a partir do dia 10 de Agosto de 2016, do início de novas ações de formação cofinanciadas,
previstas no Plano de Formação de 2016, a aprovação do pedido de descativação das verbas das rubricas do
agrupamento 02.00.00 – “Aquisição de Bens e Serviços”, no montante de 198.000,00€ (Despacho Nº796/2016, de 4
de Novembro, do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento), permitiu suportar 1) o investimento inicial em
material necessário ao desenvolvimento da atividade formativa do Centro, 2) o pagamento, por falta de dotação
orçamental na rubrica, dos honorários dos meses de Novembro e Dezembro de 2015, aos Prestadores de Serviços
“Formadores”, no montante de 120.431,07€, e 3) o acréscimo da atividade relacionada com o funcionamento dos
Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) do Centro.

6

Vide nota número 5.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL HOMÓLOGA
CONTA DA GERÊNCIA 2015

CONTA DA GERÊNCIA 2016

1.512.446,67
1.441.125,68
1.333.810,10

1.168.073,48

854.506,85

613.203,86

72.639,24
0,00

0,00

0,00

Despesas com o Aquisição de Juros e Outros Transferências
Pessoal
Bens e Serviços
Encargos
Correntes

2.376,08

0,00

Subsídios

74.987,12
2.330,61

2.645,55

0,00

Outras Despesas Aquisição de Transferências
Correntes
Bens de Capital
de Capital

Gráfico 33 - Execução Orçamental Homóloga

4.5.

Execução Orçamental [SALDO DO PERÍODO]7

O saldo, final, da Execução Orçamental de 2016 foi de 36.972,64€ (23.747,38€ em 2015),
sendo constituído por 31.026,61€ (2.136,73€ em 2015) de Receitas Próprias8 e por 5.946,03€
(21.610,65€ em 2015) de Operações de Tesouraria (Quadro 26).

7
8

Vide nota número 1.
Desagregação, por origem de financiamento, do saldo das Receitas Próprias da Conta da Gerência de 2016:
ORIGEM DE FINANCIAMENTO

FUNCIONAMENTO

CAPITAL

TOTAL

51 - Receita Própria do Ano

4.274,99

0,00

4.274,99

52 - Saldos de Receitas Próprias Transitados

2.106,58

0,00

2.106,58

54 - Transferências de Receitas Próprias entre
Organismos [leia-se, IEFP]

24.645,04

0,00

24.645,04

MONTANTE TOTAL APURADO

31.026,61
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QUADRO 4.1. - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Unid. Euro (€)
Designação

CONTA DA GERÊNCIA 2016

Recebimentos
Saldo da gerência anterior
Receitas Orçamentais (Fundos recebidos do OE e Receitas Próprias)
Receitas Extra-Orçamentais
Receitas do Estado
Operações de tesouraria

23.747,38 €
2.106,58 €
21.640,80 €
21.195,55 €
445,25 €

Receitas
Receitas Orçamentais (Fundos recebidos do OE e Receitas Próprias)
das quais: Fundos Comunitários
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Receitas Extra-Orçamentais
Receitas do Estado
Operações de tesouraria

4.070.783,90 €
3.566.013,33 €

Total (1)

504.770,57 €
384.325,85 €
120.444,72 €
4.094.531,28 €

Pagamentos
Despesas
Despesas Orçamentais (Desp. Total excluíndo desp. extra-orçam.)
das quais: Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Despesas Extra-Orçamentais
De receitas do Estado
Operações de tesouraria
Saldo para o período seguinte
Receitas Orçamentais (Fundos recebidos do OE e Receitas Próprias)
Receitas Extra-Orçamentais
Receitas do Estado
Operações de tesouraria
Total (2)

4.057.558,64 €
3.537.093,30 €

520.465,34 €
378.975,48 €
141.489,86 €
36.972,64 €
31.026,61 €
5.946,03 €
26.545,92 €
-20.599,89 €
4.094.531,28 €

Quadro 32 – Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Quadro 33 - Controlo Orçamental da Despesa
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Quadro 34 - Controlo Orçamental da Despesa (cont)
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Quadro 35 - Controlo Orçamental da Despesa (Cont.)
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Quadro 36 - Controlo Orçamental da Despesa (Cont.)
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Quadro 37 - Controlo orçamental Despesa (Cont.)
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4.6.

Análise orçamental – último triénio

Em 2014, o orçamento do Inovinter situava-se em 4.089.446€, em 2015 era de 3.948.646€ e
em 2016 é de 3.950.707€ - orçamento da receita - inferior em 138.739€ ao de 2014.
No período em análise as dotações financeiras decresceram 3,39%.
Relativamente à estrutura das despesas, há a realçar um equilíbrio relativo das principais
componentes - as “despesas com pessoal” com um peso percentual de 34,19%, nos 3 anos em
análise. Decorrente dos constrangimentos orçamentais (não execução de despesa) o peso
relativo da componente “aquisição de serviços” diminuiu em 2015 - 38,76% e registou um
crescimento moderado em 2016 (40,09%).
Apesar do decréscimo dos apoios sociais, com reflexo na execução da rubrica “famílias”, o
peso relativo situa-se em 21,67%, no triénio.

Peso relativo no total da execução
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens
Aquisição de serviços
Transf. correntes - inst.s/fins lucrativos
Famílias
Outras despesas correntes
Despesas de Capital

ano 2014

31,87%
1,49%
40,08%
0,42%
24,04%
0,07%
2,03%

ano 2015

ano 2016

32,99%
1,94%
38,76%
0,36%
23,77%
0,07%
2,12%

37,71%
2,67%
40,09%
0,16%
17,18%
0,07%
2,12%

Quadro 38 - Peso Relativo no total da Execução no Triénio (2014, 2015 e 2016)

Gráfico 34 - Execução Orçamental das Receitas (2014,2015 e 2016)
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Gráfico 35 - Execução Orçamental Despesas (2014, 2015 e 2016)

Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
94

Des cri çã o

Evolução das Despesas - Orçamento de Funcionamento - 2014, 2015 e 2016
Ano 2014
Ano 2015
Orça mento Execuçã o
%
Orça mento Execuçã o
%

Des pes a s com o pes s oa l
Remunera ções certa s e perma nentes
Órga ã os s oci a i s
13 392
Pes s oa l dos qua dros
668 116
Pes s oa l contra ta do a pra zo
24 962
Pes s oa l em qua l quer outra s i tua çã o
32 054
Gra ti fi ca ções
Repres enta çã o
16 725
Subs ídi o de refei çã o
39 272
Subs ídi o de féri a s e de Na ta l
130 133
Abonos va ri á vei s ou eventua i s
Hora s extra ordi ná ri a s
Ajuda s de cus to
3 094
Abono p/ fa l ha s
675
Indemni za ções
9 387
Outros a bonos em numerá ti o ou es péci e
25 654
Segura nça Soci a l
218 150
Seguros
10 526
Despesas com o pessoal
1 192 140
Aqui s i çã o de bens e Servi ços correntes
Aqui s i çã o de bens
Combutívei s e l ubri fi ca ntes
6 310
Li mpeza e hi gi ene
3 692
Ma teri a l de es cri tóri o
81 743
Prémi os , condecora ções e oferta s
Ferra menta s e utens íl i os
136

Ano 2016
Orça mento Execuçã o

%

13 392
668 116
24 962
32 054

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

13 309
683 214
1 875
29 718

13 309
683 213
1 875
29 717

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

14 973
735 075
89 281
36 038

13 309
714 517
89 280
34 746

88,89%
97,20%
100,00%
96,41%

16 724
39 271
130 132

99,99%
100,00%
100,00%

16 635
38 307
122 818

16 634
99,99%
38 306 100,00%
122 817 100,00%

18 208
39 527
149 531

17 539
38 776
143 810

96,33%
98,10%
96,17%

3 093
99,97%
674
99,85%
9 387 100,00%
25 653 100,00%
202 256
92,71%
10 526 100,00%
1 176 240
98,67%

4 122
692
1 717
29 159
262 629
11 402
1 215 597

4 122 100,00%
691
99,86%
1 717 100,00%
29 159 100,00%
215 468
82,04%
11 045
96,87%
1 168 073
96,09%

3 350
721

3 226
691

96,29%
95,90%

36 406
264 891
12 444
1 400 445

33 512
231 960
12 444
1 333 810

92,05%
87,57%
100,00%
95,24%

6 309
99,98%
3 692 100,00%
31 743
38,83%

7 500
7 350
101 006
100
1 236
535
1 200
61 093
8 054
188 074

4 966
8 479
126 227
45
671
392
688
54 441
8 027
203 936

4 160
8 031
73 199

83,78%
94,72%
57,99%

168
554
1 777
6 685
94 574

0,00%
42,77%
80,45%
3,26%
83,29%
46,37%

52 874
39 215
48 352
239 129
47 737
7 004
32 723
8 198
1 475
134
16 325
47 001
14 650
939 602
2 496
92 074

48 615
36 417
44 614
200 047
43 928
6 109
30 518
6 874
1 027

135
Li vros e documenta çã o técni ca
202
201
Arti gos honorífi cos e de decora çã o
16
16
Ma teri a l de educa çã o, cul tura e recrei o
55 246
5 245
Outros bens
7 490
7 489
Aquisição de bens
154 835
54 830
Aqui s i çã ode s ervi ços
Enca rgos Ins ta l a ções
48 623
48 623
Li mpeza e hi gi ene
31 288
31 287
Cons erva çã o de bens
33 307
33 306
Loca çã o de outros bens
212 360
212 360
Comuni ca ções
36 280
36 278
Tra ns portes
9 291
9 290
Seguros
24 627
24 627
Des l oca ções e es ta da s
17 288
15 666
Forma çã o
2 362
2 362
Semi ná ri os , expos i çã o e s i mi l a res
114
114
Publ i ci da de
18 655
18 654
Vi gi l â nci a e Segura nça
46 836
46 835
As s i s tênci a técni ca
5 696
5 695
Outros tra ba l hos es peci a l i za dos
1 064 224
895 211
Servi ços de s a úde
2 307
2 307
Outros s ervi ços
96 562
96 561
Aquisição de serviços
1 649 820 1 479 176

99,26%
99,50%
100,00%
9,49%
99,99%
35,41%

4 991
6 293
45 866

66,55%
85,62%
45,41%

110
159
925
5 074
5 213
68 631

8,90%
29,72%
77,08%
8,31%
64,73%
36,49%

100,00%
62 084
50 951
100,00%
35 580
30 494
100,00%
50 243
43 910
100,00%
234 530
201 263
99,99%
54 240
45 214
99,99%
9 700
7 728
100,00%
36 568
31 978
90,62%
14 445
12 144
100,00%
1 850
1 020
100,00%
1 016
790
99,99%
16 185
12 022
100,00%
56 270
49 136
99,98%
15 274
13 512
84,12%
906 681
793 558
100,00%
2 518
2 491
100,00%
95 707
76 284
89,66% 1 592 891 1 372 494

82,07%
85,71%
87,40%
85,82%
83,36%
79,67%
87,45%
84,07%
55,11%
77,79%
74,28%
87,32%
88,46%
87,52%
98,93%
79,71%
86,16% 1

13 843
42 831
13 267
842 174
2 496
85 111

588 989 1 417 872

91,95%
92,86%
92,27%
83,66%
92,02%
87,23%
93,26%
83,85%
69,64%
0,00%
84,80%
91,13%
90,56%
89,63%
99,99%
92,44%
89,23%

Quadro 39 - Evolução das Despesas - Orçamento de Funcionamento - 2014, 2015 e 2016
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Evolução das Despesas - Orçamento de Funcionamento - 2014, 2015 e 2016
Ano 2014
Ano 2015
Ano 2016
Orça mento Execuçã o
%
Orça mento Execuçã o
%
Orça mento Execuçã o
%
Transf. correntes - inst.s/fins lucrativos
15 500
15 500 100,00%
12 670
12 669 99,99%
5 500
5 500 100,00%
subsídios-famílias
887 216
887 215 100,00%
846 868
841 838 99,41%
657 230
607 704 92,46%
Outras despesas correntes
10 030
2 529 25,21%
17 500
2 376 13,58%
17 500
2 646 15,12%
Aqui s i çã o bens de ca pi tal
Edi fíci os
Ma teri a l de tra ns porte
4 266
4 265
46 521
46 521 100,00%
Equi pa mento Informá tico
46 834
46 834 100,00%
49 128
49 128 100,00%
3 611
3 611 100,00%
Softwa re i nformá tico
4 816
4 791 99,48%
4 923
4 923 100,00%
24 868
24 856
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
21 149
21 148 100,00%
14 317
14 289 99,80%
99,95%
Equi pa mento bá s i co
431
430 99,77%
Ferra mentas e utens íl i os
Outros i nves timentos
1 041
1 040
99,90%
35
34 97,14%
Ma teri a l de tra ns porte - l oca çã o fi na ncei ra
729
728 99,86%
Tra nferênci a s de ca pi tal i ns t ./ fi ns l ucra tivos
2 331
2 331
TOTAL DO AGRUPAMENTO
75 000
74 971 99,96%
75 000
74 970 99,96%
75 000
74 987 99,98%
Des cri çã o

TOTAL.......................

3 984 541 3 690 461

92,62% 3 948 600 3 541 051

89,68% 3 948 600 3 537 094

89,58%

Des pes a s com o pes s oa l
Aqui s i çã o de bens
Aqui s i çã o de s ervi ços
Transf. correntes - inst.s/fins lucrativos
Fa míl i a s
Outra s des pes a s correntes

1 192 140 1 176 240
154 835
54 830
1 649 820 1 479 176
15 500
15 500
887 216
887 215
10 030
2 529
75 000
74 971

98,67% 1 215 597 1 168 073
35,41%
188 074
68 631
89,66% 1 592 891 1 372 494
100,00%
12 670
12 669
100,00%
846 868
841 838
25,21%
17 500
2 376
99,96%
75 000
74 970

96,09% 1 400 445 1 333 810
36,49%
203 936
94 574
86,16% 1 588 989 1 417 872
99,99%
5 500
5 500
99,41%
657 230
607 704
13,58%
17 500
2 646
99,96%
75 000
74 987

95,24%
46,37%
89,23%
100,00%
92,46%
15,12%
99,98%

3 984 541 3 690 461

92,62% 3 948 600 3 541 051

89,68% 3 948 600 3 537 094

89,58%

Des pes a s de Ca pi tal

Quadro 40 - Evolução das Despesas - Orçamento de Funcionamento - 2014, 2015 e 2016

Evolução das Receitas - Orçamento de Funcionamento - 2014, 2015 e 2016
Ano 2014
Ano 2015
Ano 2016
Descrição
Orçamento Execução
%
Orçamento Execução
%
Orçamento Execução
IEFP-Funcionamento
3 673 615 3 568 710
97,14% 3 673 600 3 436 078
93,53% 3 673 600 3 429 559
Projeto PPT
35 000
35 000
Vendas de Serviços
100 000
14 111
14,11% 100 000
26 538
26,54% 100 000
58 957
O. Receitas Correntes
195 000
2 282
1,17%
98 000
3 831
3,91%
97 000
619
Reposições não abatidas
5 000
5 519 110,38%
2 000
1 697
84,85%
3 000
1 878
Transf. Capital
75 000
75 000 100,00%
75 000
75 000 100,00%
75 000
75 000
Saldo Gerência
5 831
5 830
99,98%
46
45
97,83%
2 107
2 107
TOTAL.......................

4 089 446 3 706 452

90,63% 3 948 646 3 543 189

89,73% 3 950 707 3 568 120

%
93,36%
58,96%
0,64%
62,60%
100,00%
100,00%
90,32%

Quadro 41 - Evolução das Despesas - Orçamento de Funcionamento - 2014, 2015 e 2016
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4.7.

Outras atividades

Durante o ano em balanço, a Unidade de Gestão desenvolveu as atividades decorrentes da sua
missão, no âmbito do planeamento, gestão de recursos, gestão contabilística e financeira e
gestão do património e logística, sistematizadas no respetivo guia de orientações e cujos
relatórios e mapas requisitados pelas entidades tutelares são parte integrante do presente
relatório.
Em 2016, forma elaborados os trabalhos de elaboração do plano e orçamento do INOVINTER,
do tratamento contabilístico dos documentos financeiros, da produção de relatórios na
periodicidade definida, da gestão de recursos humanos, da gestão de infraestruturas e
recursos materiais, da prestação de contas, a Unidade de Gestão consolidou a resposta às
ações de melhoria suscitadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade.
No domínio da logística e património, e numa perspetiva dinâmica, prosseguiu a atualização
do Manual de Inventário do Ativo Imobilizado, originando a criação de novas Instruções de
Trabalho e a atualização de outras, iniciou-se a elaboração do Manual de Gestão de Stocks, de
instruções de trabalho, no contexto de uma definição mais clara da informação entre as
unidades e os polos.
No domínio dos recursos humanos, no decurso do ano, no âmbito da “segurança e saúde no
trabalho” potenciou-se a abrangência da intervenção com a realização da “avaliação de riscos
profissionais”, a nível nacional. Procedeu-se à formulação e elaboração de um sistema
integrado da avaliação das prestações de serviço, originando a instrução de trabalho
“Avaliação dos Fornecedores/Prestadores de Serviço”.
Em 2016, o Inovinter apresentou seis candidaturas ao POISE – Programa Operacional Inclusão
Social e Emprego às regiões Centro, Norte e Alentejo e nas modalidades “Formação modular
para desempregados de longa duração” e “formação modular para empregados e
desempregados.
Apesar de não terem sido apresentadas candidaturas para o ano 2016, internamente foi
realizada a prestação de contas abrangendo todas as Modalidades, Regiões, Polos e Rubricas
do Inovinter; permitindo o apuramento de todos os custos por Projeto e facilitando a
elaboração dos orçamentos para as candidaturas a apresentar.
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