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Resumo  

O Inovinter – Centro de Formação e de Inovação Tecnológica, apresenta neste documento, o 
Relatório de Atividades e Contas de 2018, em conformidade com a legislação aplicável e as 
orientações das entidades tutelares. 

O relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos. 

Os dois primeiros capítulos referem-se, respetivamente, à apresentação e à caracterização 
institucional, o capítulo três aos resultados operacionais e às diversas atividades desenvolvidas, o 
capítulo quatro contempla as informações da conta de gestão e o último capítulo integra os mapas 
de controlo orçamental da despesa e da receita. 
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Nota de Abertura 

A atividade desenvolvida pelo Inovinter ao longo do ano de 2018 foi determinada pelo 
cumprimento da sua missão no quadro das orientações estabelecidas pelas entidades tutelares e 
as políticas públicas de educação e formação de adultos e, só foi possível a concretização dos 
resultados que a seguir se enunciam, com o empenho e a envolvência de todas as partes 
interessadas. 

Tal como surge evidenciado ao longo do presente relatório, a avaliação global do desempenho 
institucional foi inequivocamente positiva, destacando-se de seguida alguns dos resultados 
alcançados e atividades realizadas: 

• Os indicadores de execução física da formação, apresentaram taxas de realização 
superiores às metas previstas no Plano de Atividades, nos indicadores “Ações” (125%), 
“Formandos” (128%) e “horas” (104%); 

• O crescimento verificado em 2018, quando comparado com anos transatos, na atividade 
realizada pelo Centro Qualifica; 

• A participação em diversos Projetos de Intervenção Social; 

• A intervenção em projetos de cooperação com os PALOP, em concreto com São Tomé e 
Príncipe; 

• A integração do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação 
e Formação Profissional; 

• O fortalecimento do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• As diligências efetuadas no sentido de cumprirmos com as orientações constantes no 
Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

• A presença constante de uma dinâmica que vise a inovação organizacional; 

• O reforço do trabalho em parceria, evidenciando-se o desenvolvimento de uma 
funcionalidade online que possibilita o acesso destas entidades ao software de gestão da 
formação; 

• Os resultados da avaliação efetuada às diversas partes interessadas que evidenciam 
conclusões globalmente positivas; 

• A inexistência de reclamações; 

• O reforço da estrutura organizativa do centro; 

• A promoção de workshops destinados aos/às formadores/as e que visaram o aumento das 
suas competências;  

• A aposta na formação e motivação dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as e das 
interações socias, para proporcionar um bom funcionamento da estrutura e a consequente 
excelência dos serviços prestados;  

• A política de contenção, rigor e transparência orçamental. 

Estes pilares que resultam da atividade realizada pelo Inovinter em 2018, permitem aferir um 
elevado nível de estabilidade, eficiência e eficácia organizacional em prol do cumprimento da sua 
missão e objetivos, incorporando uma visão e uma cultura focada na inovação, na proatividade e 
no reconhecimento do mérito, responsabilidade e ética profissional. 
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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 (CGTP-IN). 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/as utentes/formandos/as e dos/as nossos/as colaboradores/as 
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/as colaboradores/as 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. 

 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. 
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1.5. 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: 

CLIENTE 

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

• Diversificar a oferta formativa e implementar práticas pedagógicas inovadoras; 

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

• Garantir a confidencialidade dos dados pessoais cedidos ao INOVINTER, cumprindo com a 
legislação em vigor. 

RECURSOS 

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

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

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

• Garantir a segurança dos dados pessoais dos clientes, fornecedores e trabalhadores 
armazenados nas bases de dados que dão suporte à atividade do INOVINTER, de acordo com a 
legislação em vigor. 

AMBIENTE 

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

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

MELHORIA 

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

• Planear objetivos e indicadores que permitam medir e avaliar os resultados obtidos 
orientando para a melhoria continua; 

• Fazer uma Gestão dos Riscos associados ao contexto da organização, que podem afetar a 
capacidade do INOVINTER em atingir os objetivos definidos para o seu Sistema de Gestão da 
Qualidade. 

 



 

 
 
 11 

Relatório Anual de Atividades e Contas 2018 

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 

• Delegação do Norte 

• Delegação do Sul 

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

O organigrama pretende ilustrar de um modo sistemático e simples, o conjunto de relações 
funcionais que se estabelecem, entre as diferentes estruturas. 

 

Organigrama 1 – Estrutura Organizacional do Inovinter 

O Centro tem uma abrangência nacional possui 14 Polos, localizados de Norte a Sul, localizando-se 
a sede em Lisboa, onde funcionam os serviços centrais. 
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Mapa 1 - Distribuição Geográfica do Inovinter 

1.7. Órgãos Sociais 

1.7.1. Composição 

Conselho de Administração 

• Adélia Maria Ferreira da Costa – Presidente  

• Simone de Jesus Pereira – Vogal 

• José Augusto Tavares Oliveira – Vogal  

• Américo Monteiro Oliveira – Vogal  

Comissão de Fiscalização 

• Henrique Miguel Fernandes Freitas Silva 

• Manuel Bernardino Cruz Ramos  

Conselho Técnico-Pedagógico 

• Álvaro Vitorino Amorosa Cartas 

• Carla Alexandra dos Santos Filipe 

• José Alberto Pires Marques  

Direção 

• Álvaro Vitorino Amorosa Cartas  
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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 2017, Plano de Atividades e 
Orçamento de 2019 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.  

Reuniões dos órgãos sociais 

Órgão Social Reuniões 
Conselho de Administração 12 

Comissão de Fiscalização 5 

Tabela 1 - Reuniões dos Órgãos Sociais 
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2. Recursos Humanos 

2.1. Estrutura Organizacional 

A estrutura de recursos humanos do Inovinter no exercício de 2018 registou um ligeiro decréscimo 

na ordem dos 2,22%, de 45 para 44 elementos, derivado aos movimentos de entradas e saídas 

registadas no decurso do ano. A representação gráfica da repartição de efetivos, afetos ao Centro, 

assume a seguinte forma: 

 

Gráfico 1 - Repartição de Efetivos 

 A composição global de ativos humanos afetos ao Inovinter regista 44 trabalhadores/as, 

apresentando a seguinte distribuição por género: 65,91% do sexo feminino (29 trabalhadoras) e 

34,09% do sexo masculino (15 trabalhadores). Comparativamente ao ano de 2017, verifica-se que 

o diferencial entre os movimentos de entradas e saídas apenas produziu efeitos na estrutura 

feminina, isto é, a composição feminina registou uma quebra de 1 elemento (-3,33% das 

trabalhadoras) enquanto que na masculina o diferencial foi nulo. No interesse da análise concretiza-

se que efetivamente se registaram 2 saídas de técnicos administrativos, 1 feminino e 1 masculino, 

tendo ao invés se verificado a entrada de 1 técnico administrativo do género masculino. A estrutura 

organizacional ao nível funcional regista a seguinte configuração; os dirigentes intermédios de 1º 

grau, os assistentes operacionais, operários e auxiliares, e os informáticos representam 2,27% da 

estrutura, contabilizando 1 trabalhador cada. Os dirigentes intermédios de 3º grau exprimem 

11,36% da composição total de efetivos da organização, contabilizando 5 colaboradores. A 

denominação profissional dos técnicos superiores traduz 34,09% do universo em análise, 

registando 15 observações. A nomenclatura profissional com maior representatividade na 

estrutura funcional, tendência evidenciada e verificada em caracterizações anteriores, mesmo 

tendo registado uma quebra na ordem 6,61% no peso relativo em 2018, é a de assistente técnico, 

técnico de nível intermédio e pessoal administrativo, caracterizando 47,73% do global, 

patenteando 21 trabalhadores/as. 

A distribuição dos efetivos por tipologia de vínculo contratual assume seguinte disposição; 42 

trabalhadores/as com contrato de trabalho a termo indeterminado (95,45% da estrutura 
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contratual), 1 colaborador com vínculo laboral de comissão de serviço no âmbito do Código do 

Trabalho (2,27% da estrutura contratual) e 1 trabalhador com contrato de trabalho a termo incerto 

(2,27% da estrutura contratual). 

Conforme evidenciado anteriormente, o movimento de entradas e saídas no exercício de 2018 

registou um diferencial negativo de 2,22% (1 trabalhador/a), tendo produzido também alterações 

na estrutura contratual do Centro, registando-se uma nova tipologia de vínculo laboral, a saber, 

contrato de trabalho a termo incerto no âmbito do Código de Trabalho. 

2.1.1. Níveis de Habilitação 

A estrutura de níveis de habilitação por género assume graficamente a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 2 - Níveis de Habilitação 

 Através da observação da figura acima e dos valores registados, denota-se que os níveis de 

habilitação se mantiveram praticamente inalteráveis, registando-se apenas um decréscimo de 1 

elemento nos habilitados com o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente, fator proveniente dos 

movimentos de entradas e saídas supracitados. O nível de habilitação predominante na composição 

total é o ensino superior universitário que exprime 45,45% da estrutura, contabilizando 20 

observações. Com uma representatividade relativa e absoluta quase análoga encontram-se os 

habilitados com o ensino secundário ou equivalente que traduzem 43,18% da estrutura total, 

agregando 19 trabalhadores/as. Os habilitados com o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente 

representam 6,82% do total, contendo 3 colaboradores/as. O grau de habilitação menos 

representativo é o de mestrado, que traduz 4,55% da estrutura global, evidenciando 2 observações. 

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 apresenta um certo amadurecimento, fruto das práticas e políticas 

organizacionais implementadas e observadas. Comparativamente à caracterização transata, o 

intervalo que permeia entre os 40 e os 44 anos fortaleceu-se em 18,18% no que concerne a valores 

absolutos e manteve-se como o mais representativo da estrutura etária, exprimindo 29,55% do 

todo, englobando 13 trabalhadores/as. Caracterizando 25,00% do universo etário encontra-se o 

escalão entre os 45 e os 49 anos, com 11 observações, que patenteou um peso absoluto idêntico 

ao verificado no exercício anterior. A faixa etária entre os 35 e os 39 anos alcançou sensivelmente 

valores similares aos registados em período análogo, isto é, representa 18,18% da estrutura etária, 

agregando 8 registos. O grupo etário dos 60 aos 65 anos comporta 5 colaboradores/as e traduz 

11,36% do universo em análise. Prosseguindo a caracterização por ordem decrescente de 

representatividade na estrutura, a classe etária compreendida entre os 55 e os 59 anos exprime 

9,09% do global, registando 4 observações. O intervalo menos expressivo da estrutura etária do 

centro é o que se encontra entre os 50 e os 54 anos que representa 6,82% do todo, agregando 3 

trabalhadores/as. Note-se que o grupo etário entre os 30 e os 34 anos não registou qualquer 

observação no exercício de 2018, sendo esta transformação própria do período temporal que 

permeou entre as caracterizações dos efetivos da organização. 

A constatação inicialmente formulada, relativa ao amadurecimento dos recursos humanos do 

Centro, resulta da confluência de diversas variáveis, mas no essencial consagra uma das premissas 

essenciais da política contratual preconizada pela organização, a qual é projetada e realizada 

perspetivando a continuidade como aspeto preponderante ao desenvolvimento e estímulo de 

conhecimentos, competências e atitudes. 

2.1.3. Políticas Organizacionais e Práticas de Melhoria Contínua 

A manutenção e otimização de processos em que o enfoque primordial reside no fator 

comunicacional, os quais têm como intuito estimular e envolver os/as trabalhadores/as e 

colaboradores/as através da sua participação e auscultação em questionários relativos às diversas 

dimensões da organização, permitem também avaliar os graus de satisfação e motivação dos 
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envolvidos. 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. 

A alavancagem referida anteriormente tem como intuito fulcral, a consolidação do compromisso 

dos recursos humanos e o alinhamento destes com a estratégia e a missão do Centro. Os 

instrumentos de consulta que consubstanciaram a intervenção a este nível, possibilitaram a 

avaliação do grau de satisfação dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as com a organização em 

todas as suas vertentes, permitindo aperfeiçoar determinados aspetos e registar propostas para 

ações de melhoria. 

A combinação e complementaridade entre os sistemas de avaliação dos/as trabalhadores/as e das 

prestações de serviço, permitiram aferir o desempenho dos ativos humanos como também a 

qualidade do serviço prestado ao Inovinter, no intuito de promover a valorização da atividade 

principal do Centro. Os instrumentos concertados possibilitam a avaliação de todos os participantes 

e dimensões do processo, traduzindo graus superiores de equidade, transparência e valor 

percebido pelos agentes. 

A prossecução e potenciação das políticas e práticas organizacionais instituídas em confluência com 

os aspetos relativos à estrutura etária, níveis de habilitação e estabilidade do quadro de pessoal, 

contribuem para a consolidação de conhecimentos e competências dos recursos humanos do 

Centro, proporcionando a concretização dos objetivos estratégicos formulados e permitindo que 

se atinjam níveis superiores de desempenho e qualidade. 
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3. Resultados Operacionais 

3.1. Formação Profissional  

3.1.1. Evolução Geral da atividade – análise do triénio (2016/2017/2018)  

Em 2018 realizaram-se 416 ações de formação o que, em comparação com o ano de 2016, se traduz 
num crescimento de 41% na execução e, em relação ao ano de 2017 um crescimento de 10%.  

 

Gráfico 4 - Ações de Formação realizadas (2016-2018) 

Relativamente ao número de formandos/as, em 2019 registaram-se 7.916 participantes, mais 43% 
e 12% do que, respetivamente, em 2016 e 2017. A média de formandos/as por ação de formação 
manteve-se inalterada, nos anos em análise, com cerca de 19 formandos/as por ação. 

 

Gráfico 5 - Número de formandos/as (2016-2018) 

Em 2018, o género feminino representava 68% do número total de formandos/as abrangidos/as. A 
tendência de predomínio de formandas do sexo feminino verificou-se igualmente nos anos de 2016 
e 2017 com registos de participação de 65% e 70%, respetivamente. 

Ano de 2016 Ano de 2017 Ano de 2018

296

377
416

Ações de formação realizadas 
(2016 - 2018)

Ano de 2016 Ano de 2017 Ano de 2018

5 541

7 037
7 916

Número de formandos/as 
(2016 - 2018)
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Gráfico 6 - Caracterização formandos/as, por sexo (2016-2018) 

Analisando o número de horas de formação executadas, verificou-se um crescimento deste 
indicador nos três anos em análise, atingindo, em 2018, as 39.261 horas, o que significou um 
aumento de 28% em relação a 2017 e de 40% quando comparadas com as 28.019,5 horas de 2016.  

 

Gráfico 7 - Horas de Formação (2016-2018) 

Igual tendência é verificada no indicador referente ao volume de formação, observando-se um 
crescimento de 25%, entre os anos de 2017 e 2018, e de 40% entre 2018 e 2016. 

 

Gráfico 8 - Volume de formação (2016-2018) 

Ano de 2016 Ano de 2017 Ano de 2018

1 937 2 098 2 571

3 604

4 939
5 345

Caracterização formandos/as, por sexo 
(2016-2018) 

Masculino Feminino

Ano de 2016 Ano de 2017 Ano de 2018

28 019,5
30 617

39 261

Horas de formação
(2016 - 2018)

Ano de 2016 Ano de 2017 Ano de 2018

442 281
496 719,5

618 503,5

Volume de formação
(2016 - 2018)
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Analisando os quatro principais indicadores de execução física é possível obter as seguintes 
conclusões: 

✓ Um crescimento de todos os dados físicos apurados nos indicadores em análise (número 
de ações, formandos/as, horas e volume) face aos anos de 2016 e 2017. 

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

✓ Representatividade acima dos 60% do sexo feminino no número total de formandos/as 
(65% em 2016, 70% em 2017 e 68% em 2018); 

✓ De uma média de 95 horas executadas por ação de formação em 2016, registou-se uma 
ligeira diminuição para as 81 horas em 2017 e um aumento para uma média de 94 horas 
em 2018; 

✓ De um “contributo” médio de 80 horas de cada formando/a para o volume de formação 
em 2016, verificou-se uma diminuição para as 71 horas em 2017 e um novo aumento para 
as 78 horas em 2018; 

✓ O rácio volume de formação/ação registou um valor 1.494 horas em 2016, tendo sofrido 
uma diminuição significativa para uma média 1.318 horas em 2017, registando em 2018, 
um crescimento para uma média de 1.487 horas, valor em linha com anos de maior 
execução. 

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

2016 
  Aprend. CET EFA F.C. F.F.P F.M. Totais 

Nº de Ações 4 0 4 46 4 238 296 

Nº de Horas 5.018,5 0 3.592 736 152 18.521 28.019,5 

Volume 53.515 0 46.707,5 10.140,5 1.847 330.071 442.281 

Homens 35 0 24 429 19 1.430 1.937 

Mulheres 42 0 32 243 34 3.253 3.604 

Total Formandos/as 77 0 56 672 53 4.683 5.541 

 

2017 
  Aprend. CET EFA F.C. F.F.P F.M. Totais 

Nº de Ações 4 1 7 36 2 327 377 

Nº de Horas 4.323 1.208 2.172 559 80 22.275 30.617 

Volume 36.465,5 20.925 33.862,5 6.707 790 397.969,5 496.719,5 

Homens 19 17 48 242 9 1.763 2.098 

Mulheres 31 5 85 192 11 4.615 4.939 

Total Formandos/as 50 22 133 434 20 6.378 7.037 

 

2018 
  Aprend. CET EFA F.C. F.F.P F.M. Totais 

Nº de Ações 3 1 10 44 7 351 416 

Nº de Horas 2.373 167 11.788 925 80 23.928 39.261 

Volume 24.784 2.665,5 143.417 11.346 990 435.301 618.503,5 

Homens 16 12 63 301 34 2.145,0 2.571 

Mulheres 21 4 119 299 76 4.826 5.345 

Total Formandos/as 37 16 182 600 110 6.971 7.916 

Legenda: Aprend. – Sistema de Aprendizagem / CET – Curso de Especialização Tecnológica / EFA – Educação e 
Formação de Adultos / F.C. – Formação Continua (Extra CNQ) / F.F.P. – Formação de Formadores e Professores 
/ F.M. – Formação Modular 
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Quadro 1 - Indicadores de Execução Física (2016-2018) 

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 2016 representavam cerca de 80% do 
número total de ações, em 2017 cerca de 87% e em 2018 um peso de 84%) com a respetiva 
tradução nos restantes indicadores físicos;  

✓ Em 2016 o volume de formação associado às Formações Modulares Certificadas – FMC 
representava 75% do volume total, em 2017 esse peso aumentou para os 80% tendo, em 
2018, diminuído para os 70%.  

✓ Um ligeiro incremento na execução de cursos de longa duração (Aprendizagem, CET e EFA) 
em relação aos dois primeiros anos em análise.  

✓ Continuidade na aposta de realização de Formação Contínua, onde se encontra incluída a 
Formação em regime de Prestação de Serviços. 

3.1.2. Resultados Globais da Atividade em 2018  

 Comparativo entre o previsto e realizado  

Em 2018 executaram-se 416 ações de formação tendo o número de formandos/as abrangidos/as 
atingido os 7.916.  

Realizaram-se 39.261 horas de formação que se traduziram num volume de formação de 618.503,5 
horas.  

Indicadores Físicos 2018 

  
Plano 

Inicial (1)* 
Execução 

(2) 
%    

(2) / (1) 

Ações 332 416 125% 

Formandos/as 6.184 7.916 128% 

Horas 37.805 39.261 104% 

Volume 653.856 618.503,5 95% 
*dados obtidos do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2018 

Quadro 2 - Indicadores Físicos 2018 

Comparando a execução com o Plano Inicial registamos taxas de execução superiores a 100% nos 
indicadores referentes às ações, número de formandos/as e horas. O indicador volume de 
formação apresenta uma taxa de execução de 95%. 

De salientar taxas de execução do plano de formação superiores a 100% nos indicadores ações, 
formandos/as e horas, devido ao contributo extremamente positivo das Formações Modulares 
Certificadas e da Formação Contínua, Seminários e Workshops. 

O principal fator explicativo para a taxa de execução de 95% 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 (Aprendizagem, CET e EFA) 
e potencializado pela diferença temporal entre a elaboração do plano de atividades e a data efetiva 
de realização das ações. 

 Caracterização dos/as formandos/as  
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Analisando a distribuição dos/as formandos/as por sexo constata-se uma maior representatividade 
de formandos/as do sexo feminino, com uma percentagem de 68%, tendência que se mantem ao 
longo dos anos. 

 

 

 

 

 

 

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 28,08% e 18,92% respetivamente. 

 

Gráfico 10 -Caracterização de formandos/as, Estratos Etários (%) - 2018 

Relativamente ao nível de escolaridade verifica-se o claro predomínio de formandos/as com 
habilitações ao nível do Ensino Secundário (41,16%) e, embora com menor expressão, do 3º Ciclo 
(30,22%).   
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0,99%
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Gráfico 9 - Caracterização formandos/as, por sexo - 2018 
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Gráfico 11 - Caracterização de formandos/as, por Nível de Escolaridade (%) - 2018 

Os/as formandos/as com o Ensino Superior, representam 22,15% do número total de formandos/as 
abrangidos/as e, em sentido inverso, 6,48% 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 empregados/as com percentagem 
de 63,81% em relação aos 28,26% de desempregados/as, comportamento que está em 
consonância com o ano de 2017 e que se deve sobretudo às alterações, definidas em candidatura, 
do perfil de entrada dos/as formando/as para frequência nas ações de formação. 

 

Gráfico 12 -Caracterização de formandos/as, situação face ao emprego (%) - 2018 

 Áreas de Formação  

A análise do número de ações de formação executadas em 2018 distribuídas por área de formação 
permite destacar cinco áreas: Comércio (17,1%), Ciências Informáticas (9,9%), Saúde (9,1%) e 
Trabalho Social e Orientação e Serviços de Apoio a Crianças e Jovens (7,7%). 
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Gráfico 13 - Ações, por Áreas de Formação (%) - 2018 

De realçar que 48,6% 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 (17,8%) e a Saúde (11,9%). Destacam-se também as áreas de 
Trabalho Social e Orientação e Hotelaria e Restauração com uma representatividade igual ou 
superior a 10% e ainda as áreas de Línguas e Literaturas Estrangeiras e Turismo e Lazer que, em 
conjunto, atingem um peso de 17%. 

 

Gráfico 14 - Volume, por Áreas de Formação (%) - 2018 

Neste gráfico é igualmente visível a grande dispersão de áreas de formação, sendo que áreas pouco 
expressivas em volume de formação, conjuntamente, representam cerca de 32% do volume total 
executado. 

 Modalidades de formação  

Desagregando o número total de ações por modalidade de formação é possível verificar que as 
Formações Modulares representam aproximadamente 84% do plano de formação executado em 
2018. 

De salientar a representatividade alcançada, em 2018, na Formação Contínua (10,6%), onde se 
inclui a formação realizada em regime de prestação de serviços e, onde se continuou a apostar 
fortemente com o intuito de contrariar as dificuldades sentidas na adequação do perfil de entrada, 
definido em candidatura, dos/as formandos/as para frequência nas ações de formação. 
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As restantes modalidades têm uma expressão reduzida, ainda que se verifique uma ligeira subida, 
quando comparadas com anos anteriores nomeadamente no que diz respeito aos cursos EFA.  

 

Gráfico 15 - Ações de Formação, por Modalidade - Ano de 2018 

Observando a distribuição do número de formandos/as abrangidos/as em 2018 por modalidade, 
verifica-se que os resultados obtidos se encontram em consonância com o descrito no indicador 
anterior. 

 

Gráfico 16 - Formandos/as, por Modalidade - Ano de 2018 

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.  
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Gráfico 17 - Horas de Formação, por Modalidade - Ano de 2018 

Salienta-se ainda o peso associado aos cursos EFA (representatividade de 30% e 23,2% nas horas e 
volume de formação respetivamente) face aos de cerca de 6% e 4% no número total de horas e 
volume, dos cursos de Aprendizagem. 

 

Gráfico 18 - Volume de Formação, por Modalidade - Ano de 2018 

3.1.3. Projetos  

Nos próximos pontos serão analisados os dados relativos aos programas e projetos em que o 
Inovinter interveio em 2018. 

 Cursos de Aprendizagem  

No ano em análise, no âmbito da modalidade Sistema de Aprendizagem, há a registar a realização 
de três cursos, abrangendo um total de 37 formandos/as, 2.373 horas de formação e um volume 
de formação de 24.784 horas, distribuídos pelas regiões do Norte e Alentejo.  

Cursos de Aprendizagem - Ano de 2018 

Região Polo Designação da Ação de Formação Formandos Horas Volume 

Norte Braga Técnico/a Auxiliar de Saúde 7 551 3.255 

Alentejo Moura Técnico/a Instalador/a de Sistemas Solares Térmicos 9 472 4.249 

Vila Viçosa Técnico/a de Restaurante/Bar 21 1.350 17.280 

TOTAIS     37 2.373 24.784 

Quadro 3 - Cursos de Aprendizagem - Ano de 2018 
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 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 2018 

Região Polo Designação da Ação de Formação Formandos Horas Volume 

Norte 

Braga Técnico/a Auxiliar de Saúde 18 1.455 15.082 

Operador/a de Jardinagem 19 1.170 12.331 

Porto 

Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade 18 1.393 22.130,5 

Técnico/a de Multimédia 24 1.400 15.160,5 

Agente em Geriatria 17 790 7.506,5 

Centro  Castelo Branco Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital 21 980 15.964 

Coimbra Operador/a Florestal 12 613 4.399 

Alentejo Beja Técnico/a de Informação e Animação Turística 18 1.284 17.114 

Vila Viçosa Técnico/a Auxiliar de Saúde 17 1.403 17.941,5 

Algarve V. Real S. António Técnico/a de Restaurante/Bar 18 1.300 15.788 

TOTAIS     182 11.788 143.417 

Quadro 4 - Cursos EFA - Ano de 2018 

 Cursos de Especialização Tecnológica (CET)  

No âmbito da modalidade Cursos de Especialização Tecnológica (CET) verificou-se a execução de 

uma ação na região Norte (polo do Porto) que abrangeu 16 formandos/as e onde se realizaram 167 

horas de formação, o que se traduziu num volume de 2.665,5 horas. 

 Formação Modular Certificada  

O próximo quadro apresenta a distribuição dos indicadores físicos apurados, por Região e Polo, na 
modalidade Formações Modulares Certificadas (inclui formação que se realizou em regime de 
Prestação de Serviços). 

Nesta modalidade executaram-se 305 ações de formação, totalizando-se 6.020 formandos/as, 
13.266 horas e 257.276 horas de volume de norte a sul de Portugal.  

Formação Modular Certificada - Ano de 2018 

Região Polo Ações Formandos Horas Volume 

Norte 
Braga 24 455 1.150 18.670,5 

Porto 41 795 1.575 30.023,5 

Viana do Castelo 11 242 425 9.207 

Centro  

Castelo Branco 12 233 525 9.777 

Coimbra 64 1.189 2.300 38.177 

Covilhã 18 348 725 13.024,5 

Guarda 11 183 450 7.371 

LVT Lisboa 37 848 2.741 67.058 

Alentejo 

Alcácer do Sal 6 108 225 3.977 

Beja 18 352 800 15.279,5 

Moura 16 324 575 11.133 

Vendas Novas 13 237 575 10.274,5 

Vila Viçosa 16 297 550 9.831 

Algarve V. Real S. António 18 409 650 13.472,5 

TOTAIS   305 6.020 13.266 257.276 

Quadro 5 - Formação Modular Certificada - Ano de 2018 
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A região Centro, com 105 ações de formação, 1.953 formandos/as abrangidos/as, 4.000 horas e 
68.350 horas de volume, é a região que apresenta a maior execução. 

Os polos de Coimbra e Lisboa são os que apresentam maior execução física. Coimbra supera os 
restantes polos nos indicadores ações de formação e número de formandos/as e Lisboa ultrapassa 
todos os outros no que ao número de horas e volume de formação diz respeito.  

Em sentido inverso, os polos de Alcácer do Sal e Guarda são os locais que apresentam, em termos 
absolutos, uma menor execução física. 

 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 2018 um total de 46 ações de formação, abrangendo 951 
formandos/as, 10.662 horas e um volume de 178.025 horas de formação, distribuídas pelas 
diversas regiões de Portugal Continental. 

Vida Ativa - Ano de 2018 

Região Polo Ações Formandos Horas Volume 

Norte 
Braga 3 62 850 11.938,5 

Porto 2 44 850 12.100,5 

Viana do Castelo 3 63 1.500 23.854 

Centro  
Castelo Branco 3 56 573 9.506 

Coimbra 10 202 1.725 30.133,5 

Covilhã 5 105 850 15.777,5 

LVT Lisboa 3 65 600 9.958,5 

Alentejo 

Beja 3 53 500 8.221 

Moura 3 70 1.050 20.077 

Vendas Novas 6 120 1.100 19.442 

Vila Viçosa 4 86 764 11.480,5 

Algarve V. Real S. António 1 25 300 5.536 

TOTAIS   46 951 10.662 178.025 

Quadro 6 - Vida Ativa - Ano de 2018 

 Prestação de Serviços 

Em 2018 realizaram-se 51 ações de formação, distribuídas de Norte a Sul do país, em regime de 
prestação de serviços, que contemplaram 886 formandos/as, 2.583 horas e 61.812 horas de volume 
de formação e verificou-se, uma vez mais, um ligeiro aumento (cerca de 4%) da formação realizada 
em regime de prestação de serviços em relação ao ano anterior. De salientar o polo de Lisboa com 
a realização de vinte e uma ações de formação. 

Prestação de Serviços - Ano de 2018 

Região Polo Ações Formandos Horas Volume 

Norte 
Braga 1 10 25 250 

Porto 9 128 125 1.712,5 

Centro Coimbra 11 75 166 1.003,5 

LVT Lisboa 21 566 2.040 56.819 

Alentejo 

Beja 1 28 7 196 

Moura 3 34 64 645 

Vila Viçosa 5 45 156 1.186 

TOTAIS   51 886 2.583 61.812 
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Quadro 7 - Prestação de Serviços - Ano de 2018 

3.1.3.6.1. Português Para Todos 

Em 2018, 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 facultar 
à população migrante 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 17 ações de formação com a participação de 510 
formandos/as, perfazendo um total de 1.941 horas e tendo sido contabilizado um volume de 
formação de 55.633 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. Assim, em 2018 realizaram-se duas ações de 
formação com a participação de 25 formandos/as e executaram-se 60 horas, o que perfez um total 
de 742 horas de volume de formação. 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos - Ano de 2018 

Região Polo Ações Formandos Horas Volume  

Alentejo Vila Viçosa 2 25 60 742 

TOTAIS   2 25 60 742 

Quadro 8 - Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos - Ano de 2018 

 Formação nas Aldeias  

Tendo como objetivo a descentralização de realização de 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 2018 executaram-se, no âmbito deste projeto, 72 ações de formação em 39 locais distintos, 
abrangendo 1.314 formandos/as, 3.154 horas de formação e 56.849,5 horas de volume de 
formação. 

Formação nas Aldeias 2018 

Região Localidade Ações Formandos/as Horas Volume  

Norte 

Aboim da Nóbrega - Vila Verde  1 19 50 893 

Campo - Valongo 1 18 25 430 

Cervães - Vila Verde 1 18 50 825 

Madalena 7 144 300 6.123 

Nogueira - Braga 1 21 100 1.840 

Penamaior 1 14 20 243,5 

São Paio de Arcos 1 21 100 1.632 

Seara - Ponte de Lima 1 25 50 1.250 
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Valadares 1 20 50 1.000 

Valbom 2 34 75 1.271 

Valpaços  1 20 50 1.000 

Centro 

Aguada de Cima 1 19 25 469 

Almalaguês 3 48 100 1.355 

Gafanha da Nazaré 3 65 150 3.160 

Oleiros 1 22 50 980 

Penela 3 27 16 148 

Sebal 1 6 4 24 

Serpins - Lousã 3 11 90 319,5 

Torres do Mondego 1 9 16 144 

Alentejo 

Alandroal 2 32 50 774,5 

Alvalade do Sado 1 19 50 895 

Avis 2 40 250 4.127 

Cabeça Gorda 2 42 100 2.095 

Ervidel 1 28 7 196 

Galveias 3 46 76 1.126 

São Sebastião da Giesteira 2 36 100 1.701,5 

Safara 3 63 100 1.950 

Salvada 1 18 25 420 

Santa Vitória 2 35 100 1.750 

Santo Aleixo 3 55 75 1.283,5 

Sobral da Adiça 3 61 275 5.497 

Sto Aleixo 1 13 25 322 

Vale de Vargo 2 41 75 1.399 

Vila Verde de Ficalho 1 17 200 3.216 

Algarve 

Altura 1 25 50 1.117 

Conceição de Tavira 1 22 25 517,5 

Santa Catarina Fonte do Bispo 1 23 25 569 

Santa Luzia 5 116 200 4.308 

Santo Estêvão 1 21 25 478,5 

Total   72 1.314 3.154 56.849,5 

Quadro 9 - Formação nas Aldeias 2018 

 

 

 Projetos de Intervenção Social  

O Inovinter promove e participa em Projetos de Intervenção Social que promovam a inclusão, 
igualdade, interculturalidade, multiculturalidade e o desenvolvimento profissional. Nesse contexto, 
evidenciamos de seguida os projetos que se encontravam em curso em 2018. 

3.1.3.8.1. Programa Escolhas – Trampolim  

Terminou em 2018, a 6º geração do projeto Trampolim do qual o Inovinter é parceiro no programa 
Escolhas e que tem a sua intervenção nos bairros socialmente desfavoráveis na cidade de Coimbra, 
mais precisamente no Bairro da Rosa, Ingote a e agora, nesta 6º geração, no parque habitacional 
do campo do Bolão. 

O Consórcio constituído pela 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 têm como participantes diretos, crianças e jovens de idades 
compreendidas entre os 6 e os 24 anos.  

O objetivo geral a que o Projeto Trampolim E6G se propõe, foi alcançado com 127 participantes, 
diretos e indiretos dos Objetivos Específicos 1.1., 1.2. e 1.3., que, através do seu envolvimento 
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regular em diferentes atividades, integraram um processo de inclusão e de igualdade de 
oportunidades. Os objetivos específicos são: 

• 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.  

• 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.  

• Objetivo especifico 1.3 - Contribuir para a transição na vida através da capacitação 
e/ou certificação de 30 crianças, jovens e  

O Inovinter tem uma intervenção direta neste objetivo na dinamização do Gabinete de Formação 
e Qualificação Profissional, inserido na medida I que procura dar resposta às necessidades 
formativas dos/as utentes encaminhados/as pela equipa técnica do projeto tendo atingido nos 3 
anos 93% das metas propostas. 

O Projeto Trampolim E6G, através de um trabalho concertado e eficaz de equipa e do Consórcio, 
conseguiu desenvolver todas as atividades de todas as medidas, com taxas de concretização 
sempre acima dos 85% e inferiores a 115%, conseguindo uma taxa final de 97%. 

Mais uma vez o projeto demonstrou uma grande capacidade para combater as assimetrias nestes 
bairros, ultrapassando algumas dificuldades inerentes ao contexto socioeconómico destas famílias. 

3.1.3.8.2. 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. 

Em 2018 verifica-se a continuidade do recurso ao subsídio por falta de empregabilidade, mas, 
principalmente, motivadas pela falta de condições para inserção no mercado de trabalho, falta de 
habilitações, formação profissional, problemas de saúde e adições. Também as questões da 
habitabilidade contribuem para esta causa. 

A estreita articulação entre os parceiros e a Segurança Social, assume um caráter facilitador e 
diferenciador da intervenção que se promove junto destes públicos. 

É nessa perspetiva que o Inovinter intervém neste projeto, procurando inserir os/as utentes nas 
suas ações de formação e/ou encaminhar para ofertas formativas adequadas às suas necessidades, 
promovendo a aquisição de competências e o aumento de escolaridade e/ou certificação 
profissional. 

Durante o ano 2018 foram encaminhados/as 372 utentes com indicação de frequência de 
formação, dos/as quais 200 utentes foram integrados/as, o que corresponde a uma taxa de 53.76%, 
acima dos 30% estipulados como objetivo. Comparativamente com 2017 houve um acréscimo de 
13.76%, o que torna a avaliação da participação do Inovinter como positiva. 

3.1.3.8.3. T3tris E6G  

O projeto T3TRIS E6G, promovido pelo Centro Cultural e Social de Santo Adrião, 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 
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desenvolvimento de competências para a criação do próprio emprego e/ou integração no mercado 
de trabalho. 

 Tem como objetivos específicos: 

• Aumentar a escolaridade e as competências profissionais através da promoção da 
progressão escolar, da integração em respostas formativas qualificantes e da certificação 
em TIC; 

• Aumentar as competências de empreendedorismo e associativismo, capacitar os 
jovens NEET para a criação do próprio emprego e/ou para a integração no mercado de 
trabalho. 

Em resultado da já existente parceria de formação com o Centro Cultural e Social de Santo Adrião, 
esta considerou ser uma mais-valia para o seu projeto “T3tris” a integração do Inovinter neste 
consórcio. 

O bom relacionamento entre os/as formadores/as, a equipa de acompanhamento do T3tris e 
equipa de acompanhamento do Inovinter, com os/as vários/as formandos/as que têm passado 
pelas ações de formação, ajudam à eliminação de barreiras de ordem cultural que são muitas vezes 
as causas do insucesso escolar/profissional na comunidade cigana. 

Com o objetivo de combate à baixa escolaridade e falta de qualificações profissionais, o consórcio 
solicitou ao Inovinter a realização de um curso EFA B3 de Dupla Certificação, na qualificação de 
Operador/a de Jardinagem, sendo que a ação iria satisfazer dois projetos, no âmbito do Programa 
Escolas (T3tris E6G e Geração Tecla E6G). 

Os/as destinatários/as, foram jovens NEE 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. 

 O curso arrancou em fevereiro, com o apoio de várias entidades locais, tais como a Associação de 
Pais do Complexo Escolar, ao nível de cedência de instalações para as sessões teóricas e o Próprio 
complexo escolar que cedeu espaço para as sessões de prática simulada.  

O projeto T3tris terminou o seu programa a 31 de dezembro de 2018, não tendo sido realizada 
candidatura para renovação do mesmo. 

3.1.3.8.4. Geração Tecla E6G  

O projeto Geração Tecla, promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Braga, 
pertence ao programa Escolhas – 6ª geração. 

Tem por objetivo 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. 

Tem como objetivos específicos diminuir os níveis de absentismo escolar; aumentar a qualificação 
escolar e profissional; promover, junto de crianças, jovens e seus familiares, agentes de intervenção 
e comunidade em geral o diálogo intercultural e desconstrução de estereótipos associados à 
comunidade cigana; a criação de produtos audiovisuais; a ocupação saudável dos tempos livres; 
ações cívicas e comunitárias. 

 Em resultado da já existente parceira de formação, a cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 
Braga considerou relevante convidar o Inovinter a integrar o consórcio do projeto “Geração Tecla”. 

O caminho já traçado, de há anos atrás, de confiança entre as equipas do projeto Geração Tecla 
E6G e o Inovinter, com os/as vários/as formandos/as que têm passado pelas ações de formação, 
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ajudou à eliminação de barreiras de ordem cultural que são, como já referido, muitas vezes as 
causas do insucesso escolar/profissional na comunidade cigana. 

O Diagnóstico de Necessidades de Formação realizado anteriormente identificou o combate à baixa 
escolaridade e falta de qualificações profissionais como prioridade do Consórcio, pelo que, em 
conjunto com o Projeto T3tris, decidiu-se pela realização de um curso EFA de Operador de 
Jardinagem. 

 Os/as destinatários/as seriam jovens NEE e adultos/as, desta vez do Bairro Social de Santa Tecla 
onde se destacam problemas de desemprego, pobreza, baixa escolaridade e comportamentos de 
risco. 

Esta ação, a mesma que realizada com projeto T3tris, conta a partir de janeiro de 2019 com o 
acompanhamento dos técnicos do Geração Tecla E7G, agora com nova coordenação face a nova 
candidatura aprovada. O Inovinter foi novamente convidado para fazer parte deste novo consórcio. 

3.1.3.8.5. Programa BIP ZIP – “Olá em Português” 

Os promotores Centro Padre Alves Correia (CEPAC) e a Fundação Aga Khan e as entidades parceiras 
Inovinter, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, CLIP – Recursos e Desenvolvimento e a Associação 
de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar (APEAL), 
submeteram no ano de 2018, uma candidatura ao programa BIP ZIP denominada por “Olá em 
Português”.  

O projeto pretende contribuir para o processo de integração e acolhimento de migrantes a nível 
local, através da melhoria da acessibilidade a serviços, informações e conhecimentos fundamentais 
para o exercício da plena cidadania de pessoas vindas de geografias diversas, com dinâmicas sociais 
e modelos de funcionamento de sociedade diferenciados da portuguesa.  

Este projeto foi uma das candidaturas ao BIP/ZIP aprovadas pela Câmara Municipal de Lisboa, tendo 
iniciado em 25 de setembro de 2018 e estipulando um período de um ano para a execução das 
seguintes atividades:  

• Atividade 1- O Bairro: Rota para a Integração; 

• Atividade 2 – Escola da Rua – Partilha de Práticas; 

• Atividade 3 – Guia do Formador: Pistas e Dicas; 

• Atividade 4 – Cursos de Português; 

• Atividade 5 – A minha rota na cidade e no mundo; 

• Atividade 6 – Evento Final.  

O “Olá em Português” pretende, entre outros resultados, envolver um total de 539 participantes, 
promover 240 horas de formação, conceber e animar roteiros locais, como ferramenta de trabalho 
no ensino da língua, conceber um banco de recursos e um “Guia do/a Formador/a: pistas e dicas 
para o ensino funcional da língua portuguesa”. 

3.1.4. Bolsa de Técnicos/as – Formadores/as  

 Caracterização da bolsa de técnicos/as-formadores/as  

Durante o ano de 2018 colaboraram com o Inovinter 377 formadores/as externos/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 22 
formadores/as). 

Polos Ações de Formação  Horas de Formação Formadores/as 
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(valores 
absolutos) 

(valores em 
%) 

(valores 
absolutos)  

(valores em 
%) 

(valores 
absolutos)  

(valores em 
%) 

Alcácer do Sal 6 1,44% 225 0,57% 4 1,00% 

Beja 23 5,53% 2.591 6,60% 29 7,27% 

Braga 31 7,45% 5.181 13,20% 39 9,77% 

Castelo Branco 16 3,85% 2.078 5,29% 23 5,76% 

Coimbra 87 20,91% 4.809 12,25% 56 14,04% 

Covilhã 24 5,77% 1.580 4,02% 23 5,76% 

Guarda 11 2,64% 450 1,15% 7 1,75% 

Lisboa 48 11,54% 3.502 8,92% 19 4,76% 

Lisboa - São Tomé e Príncipe 8 1,92% 296 0,75% 7 1,75% 

Moura 24 5,77% 2.166 5,52% 21 5,26% 

Porto 56 13,46% 6.300 16,05% 57 14,29% 

Vendas Novas 19 4,57% 1.675 4,27% 20 5,01% 

Viana do Castelo 14 3,37% 1.925 4,90% 18 4,51% 

Vila Real Santo António 21 5,05% 2.255 5,74% 28 7,02% 

Vila Viçosa 28 6,73% 4.228 10,77% 48 12,03% 

 Totais 416 100,00% 39.261 100,00% 399 100,00% 

Quadro 10 - Bolsa de Formadores, por polo 

Os polos de Coimbra, Porto e Lisboa apresentam os indicadores físicos de atividade com valores 
mais elevados no que diz respeito ao número de ações de formação realizadas, mas no que 
concerne às horas de formação, verifica-se que foi no Porto, em Braga e Coimbra onde a atividade 
foi mais significativa. Já no que diz respeito aos/as formadores/as envolvidos na formação, verifica-
se que foi no Porto, Coimbra e Vila Viçosa em onde houve intervenção de maior número de 
formadores/as.  

Na análise do rácio nº formadores/nº ações 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 0,4), o 
que indicia a realização de formação de áreas de formação recorrentes e/ou a gestão de uma bolsa 
de formadores/as estável. Em contrapartida, foi a partir de Vila Viçosa que houve uma maior 
diversificação no recurso a formadores (rácio de 1,71), o que poderá 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. 

 Atividades de Desenvolvimento Pedagógico dos/as Formadores/as 

De acordo com as atividades previstas realizar em 2018 para o desenvolvimento profissional dos/as 
formadores/as que integram a bolsa de técnicos/as do Inovinter, decorreram entre os meses de 
Janeiro e Junho de 2018 seis workshops inseridos na temática “Avaliação das Aprendizagens”. 
Embora na programação inicial estivesse previsto o início destas atividades no segundo semestre 
do ano de 2017, por opção interna foi decidido adiar a realização de todos os workshops para o ano 
de 2018. 

Os seis workshops foram realizados nos seguintes locais: 

• No polo de Braga, destinado a formadores/as que desenvolvem a atividade dos polos 
de Braga, Porto e Viana do Castelo - região Norte;  

• No polo de Coimbra, envolvendo os/as formadores/as daquele Polo - região da Beira 
Litoral. 
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• No Polo de Covilhã, para formadores/as de Castelo Branco e Covilhã – região da Beira 
Interior.  

• No polo de Moura, para formadores/as de Beja e Moura – região do Baixo Alentejo. 

• No polo de Vila Real de Santo António, destinado a formadores/as daquele Polo - região 
do Algarve. 

• No polo de Vila Viçosa, para formadores/as de Vendas Novas e Vila Viçosa – Alto 
Alentejo. 

Foi na região Norte onde houve uma maior participação de formadores/as, seguida da Beira Litoral. 
Realça-se também a região do Alto Alentejo que, comparativamente com anos anteriores, 
aumentou o seu número de participantes.  

Número de participantes, por local de realização do workshop 

Local Nº Participantes % 

Algarve 13 13% 

Alto Alentejo 19 19% 

Baixo Alentejo 13 13% 

Beira Interior 11 11% 

Beira Litoral 20 20% 

Norte 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Quadro 11 – N.º de participantes, por local de realização do workshop 

No total nacional, constata-se um ligeiro aumento face à última realização de workshops, onde se 
verificou um total de 97 participantes. 

Na análise comparativa dos anos em que houve realização deste tipo de atividade, verifica-se que 
em 2014 houve um aumento de participações em quase todos os locais. Já em 2015-2016, houve 
diminuição na Beira Litoral, região Norte e Alto Alentejo, mas houve um aumento de participantes 
no Baixo Alentejo e no Algarve. Em 2018, denota-se o aumento de participantes na região Norte e 
no Alto Alentejo e a diminuição nas restantes regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do ponto de vista da representatividade dos/as participantes face ao número total de 
Formadores/as que exerceram atividade durante o ano de 2017, verifica-se que foi na região do 
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Algarve onde a taxa de representatividade foi mais elevada. Comparativamente com a análise do 
ano anterior, verifica-se uma subida nas taxas de representatividade em todas as regiões, exceto 
no Baixo Alentejo.  

Destaca-se ainda que, em termos globais, houve aumento da taxa de representatividade na 
totalidade de participantes já que em 2015-2016 essa taxa foi de 26%. 

Representatividade dos/as participantes 

 

Quadro 12 - Representatividade dos/as participantes 

As sessões decorreram conforme o previsto, tendo cada uma delas a duração de 5 horas. Os 
objetivos dos workshops procuraram combinar o interesse manifestado pelos/as formadores/as 
pela temática da Avaliação das Aprendizagens (revelado pelas respostas a questionário aplicado no 
ano anterior) com a apresentação das alterações em desenvolvimento interno para a produção de 
orientações pedagógicas e criação de instrumentos de suporte a este momento do ciclo formativo.  

Nesta medida, e tal como previsto, foi utilizada a metodologia pedagógica expositiva com recurso 
às técnicas de apresentação oral com recurso a recursos multimédia e ao trabalho de simulação em 
grupo. Com o recurso a esta metodologia, e face aos objetivos gerais dos workshops, foram 
apresentados os princípios conceptuais do modelo interno de avaliação das aprendizagens e foram 
testados alguns dos instrumentos de suporte à conceção dos instrumentos de avaliação das 
aprendizagens, através da realização de trabalhos práticos de simulação aplicados às áreas de 
formação em que os/as participantes intervêm enquanto Formadores/as no Inovinter. 

Do ponto de vista da avaliação das aprendizagens dos/as participantes nos workshops, foi utilizada 
a autoavaliação através de resposta a questionário. Na análise às respostas, verifica-se que, no final 
da formação, cerca de 33% dos/as formadores/as participantes reconhece não aplicar alguns dos 
elementos fundamentais a ter em conta na elaboração e aplicação dos instrumentos de avaliação 
das aprendizagens dos/as formandos/as. Dado que o mesmo questionário de autoavaliação foi 
aplicado no início e no final da sessão, verifica-se que essa consciência aumentou com a 
participação no workshop, pois no início da sessão cerca de 20% afirmava não aplicar todos esses 
elementos. 

Da aplicação dos instrumentos de avaliação em vigor no Inovinter (Avaliação da Ação e Avaliação 
do/a Formador/a), foram apurados os seguintes resultados globais: 

a) Avaliação da ação 
Avaliação da organização da formação 

 

NS/NR Insatisfatório Satisfatório Bom Total 

1.1 – Cronograma da ação de formação 3  15 62 80 

1.2 – Material Pedagógico (ficha de curso, 
manuais, textos, etc.) 

  9 70 79 

1.3 – Equipamentos (videoprojector, 
computador, quadro etc.) 

 2 10 66 78 

1.4 – Instalações (salas de formação, etc.)   10 70 80 

Local
Formadores/as com 

atividade em 2017
Participantes workshop

Taxa 

representatividade

Algarve 22 13 59%

Alto Alentejo 52 19 37%

Baixo Alentejo 49 13 27%

Beira Interior 30 11 37%

Beira Litoral 51 20 39%

Norte 100 24 24%

TOTAL 304 100 33%
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1.5 – Apoio técnico/administrativo   2 78 80 

Quadro 13 - Avaliação da organização da formação 

Avaliação dos Conteúdos da Formação  
NS/NR Sim Não Total 

2.1 – Os temas abordados na formação corresponderam às 
suas expetativas? 

1 78 1 80 

2.2 – Considera que adquiriu novos conhecimentos e 
competências? 

 78 1 79 

2.3 – Os conhecimentos e as competências adquiridos na 
formação são úteis? 

 78 1 79 

Quadro 14 - Avaliação dos Conteúdos da Formação 

Grau de Satisfação com a formação frequentada 

Totalmente satisfeito/a 51 

Satisfeito/a 27 

Pouco satisfeito/a 1 

Nada satisfeito/a 0 

NR 0 

Total 79 

Tabela 2 - Grau de Satisfação com a formação frequentada 

Verifica-se que nem todos os/as participantes responderam aos questionários de avaliação, sendo 
que os respondentes correspondem a 80% dos/as participantes.  

De uma forma geral, a avaliação sobre a ação é positiva, assinalando-se que em todos os critérios 
em avaliação existe um peso relativo superior a 50% no valor mais positivo dentro da escala de 
valores das possibilidades de resposta. 

 

 

 

 

a)  Avaliação do/a formador/a 
Avaliação do/a Formador/a 

 

NS/NR 
Insatis-
fatório 

Satisfa
-tório 

Bom Total 

1 – Pontualidade    1 71 72 

2 – Assiduidade (cumprimento do cronograma)   6 66 72 

3 – Gestão do tempo   1 14 57 72 

4 – Apresentação dos objetivos da formação   2 70 72 

5 – Preparação das sessões e do material de apoio    72 72 

6 – Utilização dos equipamentos (computador, 
videoprojector, quadro, etc.) 

  10 62 72 

7 – Conhecimento das matérias abordadas    72 72 

8 – Clareza na apresentação dos temas   4 68 72 

9 – Promoção do debate de ideias  1 8 62 71 

10 – Ligação dos conteúdos da formação às experiências 
e conhecimentos dos/as formandos/as 

  7 65 72 
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NS/NR 
Insatis-
fatório 

Satisfa
-tório 

Bom Total 

11 – Adaptação da formação ao ritmo de aprendizagem 
de cada formando/a 

 1 3 67 71 

12 – Capacidade para motivar os/as formandos/as   3 69 72 

13 – Esclarecimento de dúvidas dos/as formandos/as   4 68 72 

14 – Tolerância e abertura social (evitar juízos de valor, 
preconceitos e estereótipos) 

1  2 68 71 

15 - Capacidade de liderar o grupo   3 69 72 

16 – Dinamismo e criatividade   4 67 71 

17 – Promoção da autoavaliação dos/as formandos/as 1  6 65 72 

18 – Desempenho global do/a formador/a    72 72 

Quadro 15 - Avaliação do/a Formador/a 

Também neste questionário a avaliação global dos/as participantes é positiva, pois na generalidade 
dos critérios apresentados, a avaliação é superior a 90% para o valor “Bom”, com as exceções dos 
critérios “Gestão do Tempo” - 19% avaliaram com o valor “Satisfatório”); “Utilização dos 
equipamentos (computador, videoprojector, quadro, etc.)” - 14% avaliaram com o valor 
“Satisfatório” e “Promoção do debate de ideias” - 11% avaliaram com o valor “Satisfatório”. 

Alguns/mas participantes apresentaram sugestões e comentários de avaliação que se transcrevem 
na íntegra: 

Gostei imenso desta ação de formação. Espero que se repita. 

Parabéns pela criatividade e dinâmicas aplicadas durante a ação de formação. 

Excelente dia de trabalho pela qualidade da formadora e pelos horizontes que, após a formação, se abrem 
enquanto formador. 

Faltou tempo para a apresentação dos trabalhos de grupo e discussão. 

Fica a sugestão de, presencialmente, podermos reunir no sentido debater as conclusões e opiniões dos 
trabalhos realizados pelos profissionais que frequentaram a ação.  

O tema é demasiado importante para ter "outra" oportunidade de debate com todos os participantes da 
ação.  

Mais horas. 

O tempo foi muito limitado, era importante a partilha de experiências. 

Quadro 16 – Sugestões e Comentários de avaliação 

 Avaliação de Desempenho de Formadores/as  

A análise à avaliação de desempenho de formadores/as é realizada anualmente 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:  

• < 1  [avaliação não conclusiva];  

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

• ≥ 2 e < 3 [avaliação “Satisfatória”];  

• = 3 – avaliação “Bom” 

Na análise ao ano de 2018, foi possível verificar os seguintes resultados globais: 

Análise da Avaliação de Desempenho de Formadores/as 
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 Ano de 2018 

Universo de análise 307 formadores/as 

Nº de ações de formação 
correspondentes* 

386 

Pontos de satisfação obtidos pelos/as 
formadores/as 

Entre os 2 e os 3.00 pontos (não 
havendo registo de avaliações 
Insatisfatórias) 

Quadro 17 - Análise da Avaliação de Desempenho de Formadores/as 

                  * Ações de formação concluídas no ano de 2018. 

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  

 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 uma amostra de ações de Formação de Curta Duração 
realizadas durante o ano de 2018. 

Esta análise foi realizada em dois períodos:  

- no 1º semestre de 2018, tendo abrangido 40 ações de formação (25% da formação de 
curta duração deste semestre), 783 avaliações de formandos/as e 47 avaliações de 
formadores/as. 

- no 2º semestre de 2018, tendo abrangido 35 ações de formação (25% da formação de 
curta duração deste semestre), 668 avaliações de formandos/as e 36 avaliações de 
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 - avaliação bastante positiva, variando entre os 60% e os 79% de 
respostas na categoria “Bom” em todos os aspetos de organização da formação, destacando-
se ainda assim o Apoio técnico/administrativo (com respostas de “Bom” ao nível dos 79% - 1º 
semestre - e os 77% - 2º semestre). As respostas de nível insatisfatório são residuais (a rondar 
os 4%), encontrando-se nos dois semestres na avaliação feita aos Equipamentos; 

- Conteúdos da formação - mais de 96% dos/as formandos/as (nos dois semestres): 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 – grande parte dos/as formandos/as (66.2% no 1º semestre 
e 62.9% no 2º semestre) considera-se “Totalmente satisfeito/a” com a formação frequentada;  

2. Avaliação realizada por formadores/as: 

- Organização da formação - respostas situadas sobretudo ao nível do “Bom”, destacando-se 
nos dois semestres o “Apoio Administrativo” e a “Coordenação técnico-pedagógica” (com 
respostas a chegarem nalguns casos aos 100% na categoria “Bom”), para além da avaliação aos 
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“Resultados alcançados face aos objetivos”, que obtém no 2º semestre 100% 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 entre 60% a 63% 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 56%);  

• os conhecimentos adquiridos são aplicados no local de trabalho (na sua maioria ou 
parcialmente) – opinião que representa cerca de 83% dos/as respondentes no 1º semestre, e 
76%  dos/as respondentes no 2º semestre; existe ainda uma percentagem de respondentes, 
que varia entre os 15% e os 18%, que afirma não aplicar os conhecimentos adquiridos na 
formação, por trabalhar numa área diferente. 

• a frequência desta formação constitui um incentivo à procura de mais formação na mesma 
área (para uma percentagem de respondentes que varia entre os 78% e os 87%). 

Perante as conclusões apresentadas e atendendo aos critérios de avaliação definidos para este tipo 
de análises, pode considerar-se que a análise da Avaliação da Formação de Curta Duração realizada 
por formandos/as e formadores/as em dois semestres, 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 10 das 11 questões em análise no 1º semestre e em todas as 
questões 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 (83.6% no 1º semestre e 76% no 2º semestre) permitem inferir a 
aplicabilidade dos conhecimentos por parte do universo de análise. 

 Formação de Longa Duração  

Em 2018 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 
terminadas no ano de 2017: 38 ações de formação, distribuídas pelas modalidades “Aprendizagem” 
(1 ação), “Percurso de Formação Modular” (9 ações), “Vida Ativa” (23 ações) e “Vida Ativa - 
percurso com FPCT” (5 ações), tendo envolvido 579 formandos/as. 

A análise ao primeiro momento de avaliação: Avaliação do Processo Formativo, permitiu retirar as 
seguintes conclusões (análise aos OF32 – Fichas de Avaliação da Ação, preenchidas por 
formandos/as): 

• organização da formação – avaliação tendencialmente “Boa”, com especial destaque para 
o “apoio técnico/administrativo” prestado pelo Inovinter, em todas as regiões;  
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• conteúdos de formação – apresenta resultados de um modo geral muito positivos em 
questões como a utilidade dos conteúdos, a aquisição de novos conhecimentos e 
competências, e o cumprimento das expectativas; 

• grau de satisfação com a formação – mais de metade dos/as formandos/as (58.1%) afirma 
estar “Totalmente satisfeito/a” com a formação frequentada. A percentagem de “pouco 
satisfeitos” é residual; 

• cerca de 99% dos/as formandos/as revela 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: 

o A formação frequentada contribuiu para adquirir novos conhecimentos/técnicas (na 
opinião de 65.8% dos/as respondentes). Uma boa percentagem (cerca de 19.4%) aponta a 
valorização pessoal. A percentagem de formandos/as que relaciona a frequência do curso 
com a obtenção de um emprego é muito reduzida, não chegando a atingir, no total, os 5%. 

o A taxa de empregabilidade dos/as formandos/as, 9 meses após a conclusão da formação, 
é de 22.3%, o que corresponde a 107 pessoas empregadas. Cerca de 8.4% está 
desempregado/a (equivalente a 40 respondentes), mas já esteve empregado/a desde que 
terminou o curso; 

o O curso com o melhor resultado de empregabilidade foi o percurso de Agente em Geriatria, 
integrado na modalidade Vida Ativa e realizado em Vila Real de Stº António, onde 72.7% 
dos/as respondentes se encontram empregados/as.  

o A obtenção de emprego dos/as formandos/as teve origem sobretudo em 
conhecimentos/convite (38.5%). 

o Cerca de 46% dos/as respondentes consideram que a formação foi pouco decisiva na 
obtenção de emprego, em contraposição com os cerca de 31% que consideram que a 
formação foi decisiva na obtenção de emprego. 

o Mais de metade dos/as formandos/as respondentes (53.7%) afirma não aplicar os 
conhecimentos adquiridos na formação, por trabalhar numa área diferente. Uma 
percentagem significativa (cerca de 30%) afirma, por outro lado, aplicar parte dos 
conhecimentos adquiridos na formação. 

o Mais de metade (58.6%) reconhece utilidade na formação frequentada ao nível da sua vida 
pessoal. Uma percentagem significativa (34%) revê utilidade quer na sua vida pessoal, quer 
na sua vida profissional. 

o Em relação ao percurso escolar atual dos/as formandos/as, registou-se que: cerca de 32% 
não tenciona prosseguir os seus estudos; 30.3% está a frequentar um curso profissional e 
cerca de 26% não prosseguiu os estudos, mas tenciona fazê-lo brevemente. 

De acordo com os critérios definidos no Guia de Avaliação da Formação, pode considerar-se que os 
resultados encontrados na análise da Avaliação da Formação de Longa Duração (2017) não são 
extrapoláveis para o universo em todos os critérios, conforme a seguir se apresenta: 

o grau de satisfação com a formação frequentada – taxa de resposta inferior a 60% em todas 
as hipóteses de resposta, embora os/as respondentes “Totalmente satisfeitos/as” 
representem 58.1% do total; 

o 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 não aplicar os 
conhecimentos, por trabalharem numa área diferente, representem 53.7%; 
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o relação da formação com a empregabilidade: taxa de resposta inferior a 60% em todas as 
categorias, embora uma boa percentagem (46%) assuma que a formação profissional 
frequentada foi pouco decisiva na obtenção de emprego. 

 Trabalho realizado em parceria  

O estudo de “Avaliação do Trabalho em Parceria” centra-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 2018, existem registos de 220 protocolos celebrados com entidades com quem se desenvolveu 
atividade. As parcerias celebradas em 2018 caracterizaram-se mais uma vez pelo seu carácter 
heterogéneo e diversificado, destacando-se em número, as parcerias realizadas com “Associações”, 
resultado quer de parcerias para a realização de formação, quer de 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 2018 (56), seguido do polo 
de Vila Viçosa (37).  

Tal como nos últimos dois anos, a área da “FPCT” (que engloba os protocolos de estágio realizados 
no âmbito da formação de longa duração) é a que representa o maior número de parcerias 
celebradas (42.5%).    

Do total de 220 parcerias celebradas em 2018, 94 são novas parcerias face ao ano anterior, a 
maioria com Associações e Empresas, essencialmente na área de FPCT. 

A taxa de resposta ao inquérito aplicado aos Parceiros de 2018 situou-se nos 29.1%, equivalente a 
64 respostas de entidades parceiras. 

Os resultados dos inquéritos aplicados quer a parceiros, quer aos serviços do Inovinter, apresentam 
as seguintes conclusões: 

Intervenção na Parceria: 

- Avaliação feita pelos parceiros: avaliação positiva à intervenção do Inovinter na parceria, 
com um registo de respostas acima de 69% 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, com um registo de respostas acima de 84% 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: avaliação positiva com respostas ao nível dos 60% 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 
ao nível dos 87% na categoria “Bom”, em questões como: os resultados para os 
beneficiários da parceria e para o Inovinter.  

Ao nível dos contributos para o desenvolvimento local, mais de metade dos respondentes (quer 
parceiros – 58%, quer serviços do Inovinter – 76%), faz uma avaliação de nível “Bom”. 
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- Numa apreciação final, quer os parceiros respondentes, quer os serviços do Inovinter, 
fazem uma avaliação globalmente positiva à forma como decorreu a parceria (75% e 88% 
respetivamente, na categoria “Bom”).  

Continuidade do trabalho em Parceria: 

- Avaliação feita pelos parceiros: 98% dos parceiros respondentes afirma ter interesse em 
dar continuidade ao trabalho desenvolvido em parceria com o Inovinter. 

- Avaliação feita pelos serviços do Inovinter: cerca de 85.5% considera que se justifica a 
continuidade da parceria (5% aponta a continuidade, mas com propostas de melhoria); as 
restantes respostas que indicam intenção de suspender ou cancelar a parceria são 
justificadas essencialmente 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 2018) 
obteve resultados que poderão ser extrapolados para o universo: 

o avaliação da satisfação com a parceria realizada – taxa de resposta “Bom” superior a 
60% em todas as questões, quer na avaliação realizada pelos parceiros respondentes, 
quer na avaliação realizada pelos serviços do Inovinter;  

o avaliação do impacto da parceria – taxa de resposta “Bom” superior a 60% em quase 
todas as questões. As exceções (ligeiramente abaixo dos 60%) vão para os resultados 
da parceria para a própria entidade, avaliado por 58% dos parceiros respondentes 
como “Bom”; e para a questão do impacto no desenvolvimento local/regional, avaliado 
como “Bom” por cerca de 58% dos parceiros respondentes. 

 Satisfação com a Formação  

O grau de satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada, apurado mensalmente 
pela análise aos resultados dos questionários de avaliação da ação de formação (OF32), registou, 
durante o ano de 2018, de forma cumulativa, os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados analisados 
revelam que, em 2018, 63.9% dos/as formandos/as se consideram “Totalmente Satisfeitos/as” com 
a formação frequentada. A percentagem de “Nada Satisfeitos/as” (0.2%) equivale a 12 respostas; e 
a de “Pouco satisfeitos/as” (1.4%) a 84 respostas, num universo de 6143 respondentes. 
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Gráfico 20 -Grau de satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada 
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Em relação aos resultados por polo, é possível verificar que: 

 

Gráfico 21 -Grau de satisfação dos/as formandos/as com a formação frequentada, por polo 

- Os polos de Vila Viçosa e de Beja registam as maiores percentagens de formandos/as “Totalmente 
satisfeitos/as” com a formação, 82% e 77.8%, respetivamente. Os polos de Alcácer do Sal, Guarda, 
Lisboa, Viana do Castelo e Vila Real de Stº António, registam também percentagens bastantes 
significativas de formandos/as totalmente satisfeitos com a formação (todas acima dos 70%). 

- Os/as formandos/as “Pouco satisfeitos/as” (que representam 1.4% do total) encontram-se 
distribuídos um pouco por todos os polos, com uma incidência relativamente maior em Viana do 
Castelo e no Porto (não ultrapassando ainda assim os 2.2%). Há registo ainda de formandos/as 
“Pouco satisfeitos/as” um pouco por todos os locais, embora de forma pouco expressiva, com 
percentagens que variam entre os 0.4% e os 0.5%. 

3.1.6. Constrangimentos à Atividade  

Os constrangimentos financeiros verificados nos anos anteriores e que condicionaram a atividade, 
particularmente pelo efeito da cativação de verbas no orçamento e as consequentes implicações 
na planificação e execução do plano de formação, não se verificaram no ano de 2018 com a mesma 
amplitude e, por essa razão, deixaram de constituir um constrangimento à atividade. 

Um outro aspeto que também que também foi eliminado, diz respeito a operacionalização pelo 
Inovinter das regras referentes ao perfil de entrada dos/as formandos/as nas ações de formação, 
estipulado nas candidaturas submetidas aos diversos Programas Operacionais, até porque no ano 
em análise, só se encontravam aprovadas as candidaturas aos cursos de Aprendizagem, ao curso 
de Especialização Tecnológica executado no Norte e à medida de intervenção da “Vida Ativa” 
realizada no Algarve. 

No entanto, e ainda neste contexto, há a evidenciar os constrangimentos associados ao extenso 
período temporal que mediou entre as datas de submissão das candidaturas e a datas de receção 
do respetivo parecer. 

Por fim de salientar a constatação da redução do número de candidatos/as inscritos/as nas ações 
de formação destinada a “Desempregados” e “Jovens”, essencialmente pelo duplo efeito do 
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aumento da oferta formativa divulgada por outras entidades formativas e pela redução da taxa de 
desemprego em Portugal. 

Assim, 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 de 2015 a 2017, passando de uma 
percentagem de cerca de 67% em 2015, para os 59% no ano de 2016, com uma drástica quebra no 
ano de 2017 para os 31% em 2017, verificando-se no ano transato uma recuperação para os 36%. 

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 nos últimos anos, 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. 

No que à execução do plano de formação diz respeito, há a evidenciar o facto de não se ter 
executado em 2018 um curso de aprendizagem e dois percursos formativos enquadrados na 
medida de intervenção “Vida Ativa”, sendo um destes percursos no âmbito da formação para a 
inclusão. Por outro lado, verificou-se um aumento nos indicadores realizados nas restantes 
modalidades de formação havendo a destacar na análise verificada a este ano, um incremento 
significativo no número de ações e de horas realizadas no âmbito da prestação de serviços.  

A análise efetuada aos motivos de desistência de ex-formandos/as, evidencia de forma positiva a 
diminuição da percentagem de desistentes de 9,1% em 2016 para os 7,7% em 2017 e 7,3% em 2018, 
em que, deste total, cerca de 40,2% dos/as desistentes ou não justificam/não estão contactáveis 
ou referem questões pessoais sem especificar o motivo, seguindo-se com 19,7% os/as que referem 
como justificação da desistência uma proposta de trabalho e com 15,2%, os/as ex-formandos/as 
que fundamentam por questões de saúde. 

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: 

• 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 

As parcerias estratégicas permitem consolidar, expandir e diversificar a intervenção do centro a 
nível local e regional. Trata-se de uma relação estabelecida entre o Inovinter e outra entidade 
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como, por exemplo, autarquias, empresas públicas e privadas, sindicatos e organizações da 
economia social, baseada na igualdade, na partilha de competências e recursos, que visa criar uma 
relação de confiança e que obedece a uma estratégia: contribuir para a eliminação do défice de 
competências da população e, consequentemente, impulsionar o desenvolvimento social e 
económico das comunidades. 

Em 2018 foram registadas 220 parcerias ativas, com uma abrangência que vai desde a participação 
em Projetos de Intervenção Social, à atividade do Centro Qualifica, à receção de formandos/as no 
âmbito da Formação Prática em Contexto de Trabalho e em atividades diretamente relacionadas 
com a execução da atividade formativa.  

No que diz respeito às parcerias estabelecidas no âmbito da execução do plano de formação, há a 
evidenciar o apuramento de 10.365 horas de formação, refletindo um peso de cerca de 26% do 
número total de horas executadas em 2018. 

O reforço do posicionamento do Inovinter, 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. 

Assim, 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, deu-se seguimento à 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 
e a identificação de entidades parceiras de referência (atuais ou potenciais). 

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 celebrarem as parcerias 
estratégicas para o Inovinter e, simultaneamente, relevantes para o desenvolvimento 
local/regional.  

Ainda neste âmbito, e com o objetivo de fomentar e potencializar o trabalho em rede recorrendo 
às novas tecnologias, é de destacar a conceção e integração no software de gestão da formação 
“Training Server”, de um módulo especifico para a gestão das entidades parceiras. Entre outras 
funcionalidades, esta nova ferramenta informática permite a gestão das parcerias, o acesso online 
das entidades ao software de gestão da formação, estreitando a articulação e a gestão da formação, 
bem como o aumento da eficácia e eficiência na gestão e partilha de informações entre as partes. 
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3.1.8. Outras Atividades  

 Software de Gestão da Formação  

Um dos objetivos estratégicos, passa pelo contínuo investimento no software de gestão da 
formação “Training Server”, quer seja pela consolidação ou pelo desenvolvimento de novas 
funcionalidades, sempre com o intuito de melhorar a eficiência e eficácia organizacional em 
diversos níveis e áreas de intervenção. 

Neste contexto, foram definidas três áreas prioritárias: consolidação de funcionalidades; 
conclusão da operacionalização, implementação e avaliação do módulo “Parcerias” e a 
operacionalização das recomendações existentes constantes no Regulamento Geral de 
Proteção de Dados. 

No que diz respeito à consolidação de funcionalidades, enquadramos neste ponto todas as 
melhorias e aperfeiçoamentos aos recursos já disponibilizados pelo software, nomeadamente 
na avaliação de desempenho de formadores/as ou na constituição do Dossier Técnico 
Pedagógico em formato digital. 

Em termos de destaque, pelo fator de inovação e o tempo investido na sua conceção, há a 
realçar a conceção do novo módulo das “Parcerias”, iniciado no ano de 2017 e concluído no 
primeiro trimestre de 2018. 

Com o objetivo de potencializar o trabalho colaborativo entre o Inovinter e as entidades 
parceiras, otimizando os resultados alcançados, através da existência de um canal direto de 
comunicação, de uma eficaz e eficiente gestão e partilha de informações e da disponibilização 
de um conjunto de ferramentas e de funcionalidades, foi desenvolvido um interface que 
possibilita às entidades, o acesso direto ao software de gestão da formação,   

Pretende-se que as entidades parceiras possam utilizar esta funcionalidade para: 

• Consultar e manter os seus dados institucionais atualizados; 

• Obter informações sobre o plano de formação do Inovinter e, quando necessário, proceder 
à pré-inscrição de candidatos/as; 

• Obter informações sobre as suas ações de formação, quer estejam em plano, em execução 
ou concluídas; 

• Submeter as propostas de formação e obter o respetivo feedback; 

• Consultar diversas informações sobre os cursos promovidos pelo Inovinter; 

• Responder, quando aplicável, a questionários; 

• Aceder às informações disponibilizadas às parcerias. 

O início da operacionalização do módulo ocorreu em abril sendo que, as sugestões de melhoria 
identificadas após esta data, foram analisadas e implementadas nos meses seguintes, visando assim 
a consolidação desta funcionalidade. 

Sendo o Training Server uma plataforma que gere os processos subjacentes à formação executada 
pelo Inovinter, integrando as bases de dados de formandos/as, funcionários/as e técnicos/as, umas 
das prioridades estratégicas passou por avaliar e implementar as medidas diagnosticadas como 
necessárias, no sentido de cumprir com as orientações constantes no Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD), que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. 

Para além do reforço da proteção jurídica dos direitos dos titulares dos dados, o RGPD define novas 
regras e procedimentos do ponto de vista tecnológico. 

Deste modo, foram implementadas algumas medidas que visaram o reforço da segurança da 



 

 
 
 48 

Relatório Anual de Atividades e Contas 2018 

plataforma e dos dados constantes na mesma, nomeadamente a utilização do certificado digital na 
aplicação (HTTPS), a análise e, sempre que identificado como necessário, a alteração da visualização 
de alguns dados pessoais por parte de certos perfis de utilizadores ou a alteração da política de 
criação de passwords, passando a ser um automatismo gerado pelo software e remetido de forma 
anónima para o utilizador. 

Foram também encetadas as diligências necessárias, para que a plataforma garanta o exercício dos 
direitos aos titulares dos dados pessoais, previstos no regulamento. 

Há ainda a destacar a inclusão na plataforma, de uma funcionalidade com a gestão de 
consentimentos dos/as utilizadores/as da plataforma, a partilha da política de privacidade da 
aplicação e a Política de Privacidade e Tratamento de Dados do Inovinter. 

 Sistema de Gestão da Qualidade  

A conceção e operacionalização do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), mobilizou e envolveu 
toda a estrutura organizacional, 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.  

Assim, desde 2014 que o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Inovinter é certificado pela 
APCER (Associação Portuguesa de Certificação), para a “promoção e realização de projetos de 
formação, de intervenção social e prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento 
organizacional”, tendo obtido em 2017, a renovação da sua certificação de acordo com os requisitos 
da norma NP EN ISO 9001:2015. 

No ano em análise, as principais atividades estiveram centradas na execução das responsabilidades 
subjacentes à gestão do Sistema Gestão da Qualidade, na revisão e atualização do Plano de Gestão 
de Riscos e na integração do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissionais no Inovinter. 

Ainda 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; 

• A participação em diversos grupos de trabalho, particularmente a adoção / integração do 
Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 
Profissionais no Inovinter; 

• A apresentação e operacionalização 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 no Drive; 

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

 Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissionais (EQAVET) 

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 
Profissionais (Quadro EQAVET), consagrado pela Recomendação de 18 de junho de 2009 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia, foi concebido para melhorar o 
Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades 
e dos operadores ferramentas comuns para a gestão da qualidade, promovendo a confiança mútua, 
a mobilidade de trabalhadores e de formandos e a aprendizagem ao longo da vida.  

O EQAVET é um instrumento a adotar de forma voluntária, que permite documentar, desenvolver, 
monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de EFP e a qualidade das práticas de gestão, 
implicando processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação interna e 
externa, e relatórios de progresso, estabelecendo critérios de qualidade e descritores indicativos 
que sustentam a monitorização e a produção de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores 
de EFP e evidenciando a importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação, 
monitorização e garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores.  

Durante o ano de 2018, foi criado um grupo de trabalho para inclusão dos indicadores EQAVET na 
prática do Inovinter, envolvendo a participação da Direção, Qualidade, Coordenadora Pedagógica 
Nacional e a Unidade de Qualificação. 

Os objetivos passaram sobretudo por: 

• Alinhar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Inovinter com o EQAVET; 

• Aprofundar e melhorar algumas práticas já desenvolvidas pelo Inovinter em relação à 
qualidade da formação. 

As conclusões encontradas permitiram: 

•  Definir um quadro onde se explicita a correlação das quatro fases do ciclo EQAVET com os 
respetivos critérios e indicadores de qualidade; 

• Integrar os indicadores do Sistema EQAVET no SGQ do Inovinter, através dos instrumentos 
de monitorização do SGQ: Plano de Análise de Dados – 2018 – Objetivos Operacionais e 
Objetivos Estratégicos. 

• Criar o Serviço de Apoio à Inserção Profissional (SAIP) do Inovinter, onde se definiram 
metodologias e instrumentos de trabalho (para apoio aos profissionais que irão 
desenvolver esta tarefa). 

 Projeto de Cooperação com São Tomé e Príncipe 

Tendo presente as relações bilaterais entre Portugal e São Tomé e Príncipe, no quadro da 
cooperação e amizade construídas por laços histórico-culturais e de amizade entre os dois povos, 
bem como os laços de amizade e cooperação existente entre a CGTP-IN e a ONTSTP – Central 
Sindical, em 2013 foi assinado um protocolo tripartido entre a CGTP-IN, a ONTSTP – Central Sindical 
e o Inovinter, para a implementação do Projeto “Ké Nón di Sébê” em São Tomé e Príncipe.´ 

A primeira fase do projeto teve início em Abril de 2013 e terminou em Maio de 2015, concretizando 
neste período um total de quatro Seminários e oito ações de formação, contabilizando 231 
formandos/as e 312 horas de formação. 

Findo esta fase do projeto, e existindo um conjunto de fatores potenciadores da continuidade da 
cooperação, realizou-se uma segunda fase entre abril de 2015 e dezembro de 2016, com a execução 
de sete ações de formação e de um seminário, com a participação de 130 formandos/as e de 354 
horas de formação. 

Nestas duas fases concretizaram-se os seguintes objetivos: 

• Implementar e equipar um polo de formação profissional na cidade de São Tomé; 

• Fornecer competências e qualificações profissionais aos Recursos Humanos (em geral), 
para um melhor desempenho profissional e a qualidade dos serviços; 
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• Fornecer competências aos Quadros Sindicais e seus filiados para uma intervenção 
social qualificada, que promova o diálogo social e a melhoria das condições de vida e 
de trabalho dos/as trabalhadores/as de Santo Tomé e Príncipe; 

• Constituir uma bolsa de formadores/as em São Tomé e Príncipe, promovendo 
iniciativas que capacitem e potencializem a sua intervenção; 

• Elevar os conhecimentos e competências dos Recursos Humanos dos Quadros Sindicais 
e associados. 

Visando o reforço e o aprofundamento destes objetivos, o projeto foi prolongado pelo período de 
dois anos, 2018 e 2019 (3ª Fase), integrando um plano de formação com 28 ações de formação, 
prevendo a participação de 448 formandos/as e uma carga horária total de 919 horas, distribuídas 
pelas seguintes áreas temáticas: 

• Informática na Ótica do Utilizador; 

• Formação de Formadores/as; 

• Segurança e Saúde no Trabalho; 

• Higiene Alimentar; 

• Línguas Estrangeiras; 

• Gestão Associativa; 

• Agricultura Biológica; 

• Marketing e Publicidade; 

• Comunicação e Atendimento; 

• Gestão de Conflitos. 

No ano de 2018 foram realizadas no âmbito deste projeto, 8 ações de formação envolvendo 122 
formandos/as e executando 296 horas, distribuídas nas áreas de ciências informáticas, comércio, 
formação de formadores/as, enquadramento na organização/empresa e línguas. 

3.2. Atividade do Centro Qualifica  

Para a análise da atividade do Centro Qualifica decorrida no ano de 2018 são apresentados os 
resultados alcançados, particularmente os que dizem respeito à análise de indicadores de eficácia 
e eficiência definidos no sistema interno de avaliação. Apresentam-se ainda outros dados para 
análise da atividade que possam ser pertinentes para o seu enquadramento geral, bem como as 
linhas de evolução longitudinal, tendo em consideração a evolução ao longo dos anos desta área 
de atividade, considerando o seu enquadramento com a designação atual (Centro Qualifica) e com 
a designação anterior (CQEP). 

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 

- A obrigatoriedade de frequência de 50 horas de formação complementar para candidatos/as em 
processo RVCC comportou os seguintes constrangimentos: prolongamento da duração de alguns 
processos; desmotivação de alguns/mas candidatos/as; incompatibilidade da disponibilidade 
dos/as candidatos/as com os horários das ações de formação profissional (particularmente para 
candidatos/as que trabalham por turnos rotativos ou que têm horários diferentes dos horários de 
trabalho habituais), inexistência de oferta formativa adequada às necessidades de formação dos/as 
candidatos/as; impossibilidade de início das ações de formação por parte das entidades formadoras 
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por não reunirem o número mínimo de formandos/as; impossibilidade de realização de formação 
complementar interna, devido à exponenciação de custos com os/as  Formadores/as externos/as. 

- Escassez de oferta formativa, nomeadamente de cursos EFA, para concretização e 
encaminhamentos adequados ao perfil e expectativas dos/as candidatos/as.  

- Nos locais onde o número de inscrições foi mais elevado, a equipa técnica revelou-se reduzida 
para assegurar as várias etapas de intervenção com qualidade e evitando tempos de espera 
elevados por partes dos/as candidatos/as. 

- Dificuldade em recrutar Formadores/as para RVCC escolar, com consequência para a 
disponibilidade da equipa de Formadores/as para assegurar o desenvolvimento de processos RVCC. 

- Na região do Alentejo Central ocorreu nova substituição da Técnica de ORVC o que criou paragens 
na atividade e desmotivação nos/as candidatos/as. 

- 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 cinco 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. 

- Existe fraca adesão do público à vertente de certificação profissional por via de RVCC. 

- Existe 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.  

2. Pontos fortes e impactos na atividade 

- O serviço de Informação disponibilizado pelo Centro Qualifica permitiu aos/às candidatos/as 
aceder a informação mais sistematizada e clarificadora sobre ofertas educativas e formativas. 

- O serviço de Orientação disponibilizado pelo Centro Qualifica 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 de atuação do Centro (casos 
particulares de Lisboa e Porto), veio permitir o aumento substancial do número de inscrições. 

- A prioridade em dar seriedade e qualidade à intervenção, em particular ao processo RVCC, em 
detrimento de elevar artificialmente os indicadores de execução física. 

- A flexibilidade de horários da equipa técnica na marcação de sessões, apresentou-se como uma 
vantagem para a conciliação das sessões com a vida familiar e/ou profissional. 

- O envolvimento de algumas entidades parceiras com disponibilização de espaço físico e, em alguns 
casos, dispensa de horário de trabalho de trabalhadores/as para participação nas sessões. 

- A articulação com entidades formadoras para integração dos/as candidatos/as nas suas ofertas 
formativas. 

- A experiência e 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. 
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- A etapa de Monitorização permitiu ajustar as expectativas e manter o nível de motivação dos/as 
candidatos/as encaminhados/as para ofertas externas ao Centro Qualifica, particularmente nas 
situações em 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 2018. Dado que o Inovinter desenvolve a sua 
intervenção enquanto Centro Qualifica em cinco regiões distintas (Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e 
Vila Viçosa), para cada uma dessas regiões foi apresentado o seu próprio PEI, sendo que os objetivos 
anuais são iguais para as cinco regiões. No quadro seguinte são apresentados os objetivos e 
resultados a nível nacional, considerando a agregação dos dados das cinco regiões. 

 

Quadro 18 – Execução objetivos PEI, resultados nacionais anuais 2018 

Os resultados atingidos ficaram aquém dos objetivos em todos os indicadores em análise. Salienta-
se que os objetivos estabelecidos não derivaram de opção interna, mas sim de parâmetros externos 
definidos pela entidade de tutela (ANQEP), pelo que as taxas de execução refletem a capacidade 
de execução dos recursos e condições existentes, nomeadamente no que diz respeito à equipa 
técnica existente. 

Não obstante as taxas de execução serem reduzidas, assinala-se que, em termos gerais e 
comparativamente com o ano anterior, houve uma evolução positiva nos resultados em todos os 
indicadores em análise. 

Objetivos - 

total 

nacional

Execução
Taxa 

Execução

Inscritos Total 2.000 743 37%

Encaminhados Total 1.800 454 25%

Básico 36

Secundário 174

Profissional 81

Total 1.080 291 27%

Básico 23

Secundário 29

Profissional 21

Total 430 73 17%

Execução objetivos PEI, resultados nacionais anuais 2018

Indicadores / Tipo 

certificação

Encaminhados 

para RVCC

Certificados 

RVCC
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Na análise interna dos Encaminhados para RVCC e Certificados RVCC, verifica-se que a maior parte 
dos/as candidatos/as encaminhados para RVCC pretendiam a certificação escolar de nível 
secundário (60%). Também se verifica que o maior número de candidatos/as certificados/as obteve 
a certificação de nível secundário, no entanto a sua taxa de representatividade (40%) é inferior à 
dos encaminhados para este nível de certificação. Esta diferença poderá ser explicada pela 
complexidade e duração dos processos RVCC de nível secundário, desenvolvido neste relatório no 
ponto relativo aos tempos médios de realização dos processos. 

Pela comparação com a atividade realizada nos anos anteriores, verifica-se que houve uma 
evolução positiva nos resultados em todos os indicadores. Comparativamente com o ano de 2017 
e com base nos valores absolutos, verifica-se que foi nos Encaminhamentos onde o aumento foi 
mais significativo (101), seguidos das Inscrições (91), dos Processos RVCC iniciados (85) e dos 
Certificados RVCC (20). 

 

Gráfico 22 -Evolução anual dos resultados nacionais, 2014-2018 

Do ponto de vista dos valores relativos, e tendo em consideração as taxas de crescimento anuais, 
constata-se que foi nos Processos RVCC Iniciados onde o crescimento foi mais relevante (48%). Em 
2017 o crescimento apenas foi positivo nas Inscrições (15%) e nos Processos RVCC Iniciados (1%). 
Em 2016 verifica-se crescimento positivo em todos os indicadores, sendo particularmente 
assinalável o crescimento nos Certificados RVCC (1275%) e nos Processos RVCC Iniciados (243%).Em 
2015 houve crescimento positivo em todos os indicadores apresentados, com a exceção das 
Inscrições onde o crescimento foi negativo. 

 

Quadro 19 – Taxas de Crescimento anual dos resultados nacionais, 2014-2018 

Com base na desagregação do PEI para cada local, procede-se neste capítulo à análise dos 
resultados obtidos nas cinco regiões de intervenção do Centro Qualifica. 
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2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015
Taxa 

crescimento
2016

Taxa 

crescimento
2017

Taxa 

crescimento
2018

Taxa 

crescimento

Inscrições 603 415 -31% 566 36% 652 15% 743 14%

Encaminhamentos 111 220 98% 397 80% 353 -11% 454 29%

Processos RVCC iniciados 23 51 122% 175 243% 177 1% 262 48%

Certificados RVCC 0 4 0% 55 1275% 53 -4% 73 38%

Taxas de crescimento anual dos resultados nacionais, 2014-2018
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Na análise comparativa por indicadores e locais apresentados no quadro seguinte, verifica-se que 
os únicos locais onde foi atingida uma taxa de execução superior a 50% foi em Lisboa e no Porto e 
em ambos os locais para o indicador Inscritos, com 64% e 54%, respetivamente. 

Nos Encaminhamentos realizados, destacam-se os resultados alcançados em Lisboa e em Coimbra 
(37% e 29%, respetivamente), sendo que nos Encaminhamentos para RVCC, para além da taxa de 
execução mais elevada ser em Lisboa, destaca-se também o Porto com 43% e 31% de taxa de 
execução, respetivamente. 

No que diz respeito ao indicador Certificados RVCC a taxa de execução mais elevada foi atingida em 
Braga, com 29%, seguida de Lisboa com 20%. 

Recorde-se que os objetivos anuais foram duplicados por decisão da tutela, pelo que, num cenário 
idêntico ao dos anos anteriores em que as metas estabelecidas tiveram em conta a capacidade 
interna ao nível da equipa técnica, então as taxas de execução atrás referidas seriam também 
duplicadas. 
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Quadro 20 – Execução de objetivos PEI, por local - 2018 

 

 

Objetivos 

anuais
Execução

Taxa 

Execução

Objetivos 

anuais
Execução

Taxa 

Execução

Objetivos 

anuais
Execução

Taxa 

Execução

Objetivos 

anuais
Execução

Taxa 

Execução

Objetivos 

anuais
Execução

Taxa 

Execução

Inscritos Total 400 92 23% 400 136 34% 400 256 64% 400 214 54% 400 45 11%

Encaminhados Total 360 58 16% 360 105 29% 360 133 37% 360 90 25% 360 70 19%

Básico 16 5 10 1 4

Secundário 12 30 74 35 23

Profissional 8 15 9 30 19

Total 216 36 17% 216 50 23% 216 93 43% 216 66 31% 216 46 21%

Básico 11 4 3 1 4

Secundário 7 6 9 4 3

Profissional 7 4 5 4 1

Total 86 25 29% 86 14 16% 86 17 20% 86 9 10% 86 8 9%

Execução de objetivos PEI, por local - 2018

Porto Vila Viçosa

Encaminhados 

para RVCC

Certificados 

RVCC

Indicadores / Tipo 

certificação

Braga Coimbra Lisboa
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No sistema de avaliação interno estabeleceram-se indicadores para avaliação da atividade da 
equipa de TORVC. Estes indicadores dizem respeito à concretização das tarefas que são da sua 
responsabilidade e que, de forma direta ou indireta, contribuem para a concretização geral dos 
objetivos do Centro Qualifica. O estabelecimento destes objetivos assenta nos seguintes critérios: 
i) número de pessoas afetas à atividade em cada local; ii) tempo de afetação ao trabalho do Centro 
Qualifica; iii) estimativa de tempos médios necessários para a concretização das várias etapas de 
intervenção que conduzem aos resultados previstos no PEI. 

Para os dois primeiros indicadores apresentados no quadro seguinte (Candidatos com Sessão 
Esclarecimento e Candidatos com Início Diagnóstico), verifica-se que apenas em Lisboa e no Porto 
foi possível atingir taxas de execução superiores a 50%. Já para Candidatos com início processo 
RVCC existem resultados mais elevados no geral, com destaque para o Porto e Coimbra com taxas 
de execução de 92% e 80%, respetivamente. 

 

Quadro 21 – Execução objetivos TORVC, 2018 

Para além dos resultados apresentados para os objetivos internos estabelecidos, importa também 
outro tipo de resultados, nomeadamente aqueles que, além da equipa de TORVC, envolve também 
a participação de Formadores/as. Assim, durante o ano de 2018 estiveram envolvidos em processos 
RVCC e com sessões realizadas um total de 367 candidatos/as, o que corresponde a 104% dos 
processos RVCC iniciados. Isto significa que estiveram mais 13 candidatos/as envolvidos/as em 
sessões RVCC e que transitaram de anos anteriores. Pelos valores apresentados no gráfico seguinte 
verifica-se que foi em Lisboa e no Porto onde estiveram mais candidatos/as envolvidos/as em 
sessões RVCC. 

Total 

(execução)

Objetivos 

anuais

Taxa 

execução

Braga 68 204 33%

Coimbra 95 204 47%

Lisboa 180 318 57%

Porto 165 216 76%

Vila Viçosa 32 204 16%

Total 540 1.146 47%

Braga 58 204 28%

Coimbra 97 204 48%

Lisboa 159 318 50%

Porto 133 216 62%

Vila Viçosa 27 204 13%

Total 474 1.146 41%

Braga 36 60 60%

Coimbra 48 60 80%

Lisboa 79 102 77%

Porto 66 72 92%

Vila Viçosa 33 60 55%

Total 262 354 74%
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Gráfico 23- Total de candidatos/as com sessões RVCC, 2018 

a) 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, com 
a exceção das durações dos processos RVCC (no quadro apresentado como Certificação RVCC), 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 o objetivo (até um mês de tempo 
médio de realização), nomeadamente em Braga para os três primeiros indicadores, em Coimbra 
para os dois primeiros indicadores, em Lisboa para o segundo indicador e no Porto para os dois 
primeiros e para o quarto indicador. 

 

Gráfico 24 – Tempos médios e espera, entre etapas (meses) 

Por outro lado, verificam-se tempos médios de transição entre etapas excessivamente longos (com 
durações superiores a 4 meses) em Vila Viçosa para a generalidade dos indicadores, exceto para a 
realização da etapa do Diagnóstico e em Coimbra 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. Neste cenário, excetua-se Vila Viçosa, que 
apresenta a duração média de 6 meses para processos de nível secundário. 

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 

Básico Secundário Profissional

Braga 1 0 1 2 8 10 15

Coimbra 1 0 4 2 11 10 11

Lisboa 2 1 2 2 12 17 6

Porto 1 1 3 1 14 10

Vila Viçosa 4 2 8 6 11 6 13

Geral 2 1 4 3 9 12 11

Tempos médios de espera, entre etapas (meses)
Certificação RVCCEncaminhamento 

RVCC

Encaminhamento 

Externo
DiagnósticoAcolhimento
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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). 

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 de falta de comparência às sessões pelos/as 
candidatos/as não assume o carácter obrigatório, tanto mais que não é um campo de registo no 
SIGO. No entanto, existe essa possibilidade de registo na base de dados interna, o 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 214 ausências verificando-se que foi no primeiro mês do 
ano e no mês de Maio onde ocorreram a maior parte das ausências. Atendendo à tendência linear, 
concluiu-se que é expectável que, em média, se verifiquem cerca de 19 ausências por mês e o 
cálculo da moda indica para a ocorrência de 11 ausências por mês. Nos dois locais onde ocorreram 
os registos de ausências, verifica-se que foi em Lisboa onde se registaram o maior número de 
ausências. 

 

Gráfico 25 - Evolução mensal das ausências registadas de candidatos/as, 2018 

Fruto do estabelecimento de protocolos com outras organizações, foram realizadas 39 parcerias 
formais ao longo dos cinco anos de atividade do Centro Qualifica. Estas realizações foram mais 
expressivas no terceiro 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 Centro Qualifica 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 283 inscrições provenientes de entidades 
parceiras, o que representa 38% do total de inscrições recebidas. A nível local, foi a partir do Porto 
e de Lisboa onde se registaram o maior número de inscrições (141 e 119, respetivamente). Numa 
análise mais detalhada por local, verifica-se que a maior proveniência de inscrições foi feita a partir 
da Fiequimetal (Lisboa) e da Benéfica Previdente – Associação Mutualista (Porto). 
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Quadro 22 - Protocolos formalizados, por local e tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Tipologia
Oferta 

formativa

Recrutam

ento
Total

Oferta 

formativa

Recrutam

ento
Total

Oferta 

formativa

Recrutam

ento
Total

Oferta 

formativa

Recrutam

ento
Total

Oferta 

formativa

Recrutam

ento
Total

Oferta 

formativa

Recrutam

ento
Total

2014 0 0 2 2 4 0 1 1 2 3 5

2015 1 1 1 1 2 1 3 4 1 5 6 0 3 10 13

2016 5 5 2 1 3 1 1 4 7 11 2 2 11 11 22

2017 0 1 1 2 1 3 1 6 7 4 4 3 12 15

2018 5 5 0 1 1 1 3 4 1 3 4 8 6 14

Total 10 1 11 3 3 6 6 7 13 7 21 28 1 10 11 27 42 69

Vila Viçosa TOTAL NACIONAL

Protocolos formalizados, por local e tipologia

Braga Coimbra Lisboa Porto
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a) AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO CERTIFICADOS/AS RVCC 

Após seis meses da conclusão do processo RVCC os/as candidatos/as foram inquiridos/as para 
avaliar o seu nível de satisfação com o processo RVCC. A inquirição foi feita a 21 candidatos/as por 
questionário online e foram obtidas 16 respostas. 

 

Quadro 23 - Avaliação de satisfação, candidatos/as Certificados RVCC - 2018 

Verifica-se que a generalidade dos/as candidatos/as apresenta níveis de satisfação elevados, que 
são mais evidentes no que diz respeito ao atendimento e relacionamento com a equipa técnica. No 
item “Equipamentos e materiais” apresenta uma avaliação com menores níveis de satisfação, 
apresentando inclusivamente uma avaliação de Insatisfatório em Lisboa. 

3.3. Reclamações de candidatos/as e de formandos/as  

Em 2018 evidencia-se a ausência de ocorrências formalizadas no “Livro de Reclamações”, o que 
reflete de forma positiva, todo o trabalho realizado em prol da qualidade dos serviços prestados 
junto dos/as destinatários/as da nossa atividade. 

3.4. Informática e Comunicações 

3.4.1. Informática  

O Serviço de Informática e Comunicações (SIC) tem 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. 

As atividades dos Serviços de Informática e Comunicações pode-se subdividir em duas categorias: 

• Atividades permanentes - executadas periodicamente ou por requisição de utilizadores, 
que correspondem à edição de ações específicas. 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 dos sistemas de informação; 

• Apoio técnico de informática ao Centro; 

Satisfatório Bom Satisfatório Bom Satisfatório Bom
Insatisfatór

io
Satisfatório Bom Satisfatório Bom

Braga 1 7 8 8 2 6 8

Coimbra 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Lisboa 2 3 1 4 3 2 1 3 1 1 4

Porto

Vila Viçosa 1 1 1 1 1

TOTAL 4 12 1 15 5 11 1 7 8 2 14

Locais / 

Avaliação

Avaliação de satisfação, candidatos/as Certificados RVCC - 2018

Satisfação Geral
Atendimento da 

equipa
Atividades realizadas

Relacionamento com 

a equipa
Equipamentos e materiais
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• Gestão de sistemas e serviços eletrónicos (correio eletrónico, intranet, moodle, etc.); 

• Atividades de desenvolvimento das infraestruturas e equipamento. 

Nesta última subcategoria, em função dos projetos relacionados com o Sistema de Gestão da 
Qualidade e mais concretamente, a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, 
foram revistos e implementados novos equipamentos nos polos fixos do Inovinter, no sentido de 
reforçar a segurança nos dados. 

Desta forma foi adicionada uma nova firewall em todos os polos que tem como função a gestão das 
redes dos serviços e formação e permite ter acesso a uma série de funções e relatórios sobre a 
utilização dos acessos à internet. 

Foram também adicionados novos Access Point para permitir um melhor acesso ao wifi 
complementando a firewall. 

Estas alterações implementadas nas comunicações e acessos à Internet permitiram que seja feita 
uma utilização dos recursos existentes no Inovinter, de forma eficiente e eficaz, minimizando os 
constrangimentos, sobretudo para quem está nos polos uma vez que os acessos são rápidos e a 
dão resposta às nossas necessidades dos/as trabalhadores/as do Centro. 

Com esta medida, passamos também a ter a possibilidade de filtrar os acessos de uma forma eficaz. 

Na mesma linha de atuação e com o objetivo de incrementar os níveis de segurança, foram revistos 
os acessos de todos/as os/as trabalhadores/as aos dados pessoais tratados no âmbito da atividade 
do Inovinter. 

Por fim de salientar a implementação do Synology Drive que estrutura a nova rede da Intranet do 
Inovinter. Entre outras funcionalidades associadas a este novo software, há a destacar a maior 
facilidade na pesquisa de informações aos/às utilizadores/as da Intranet, o fomento do trabalho 
colaborativo nos documentos partilhados e uma maior facilidade no alojamento e atualização de 
ficheiros, através do menu de atalho disponibilizado no ambiente de trabalho do computador. 

3.4.2. Comunicação e Imagem  

O ano de 2018 pauta-se pela continuidade da estratégia ao nível da comunicação e imagem, 
destacando-se a prioridade atribuída à divulgação das diversas iniciativas e atividades do Centro 
através da sua página na Internet, através da Newsletter e através das redes sociais. 

De igual modo, há a destacar a continuidade da participação em eventos com dimensão nacional, 
regional e local, com o objetivo de divulgar e comunicar com o público-alvo da intervenção do 
Inovinter, das quais destacamos a Futurália, Ovibeja e na Feira anual de Moura. 

A estratégia de comunicação e informação organizacional, esteve centrada na divulgação da oferta 
formativa, das atividades e iniciativas e no reforço da imagem e identidade do Centro. 

A nível interno registou-se a preocupação da difusão da comunicação administrativa e informações 
junto dos serviços para os quais esses dados e informações são relevantes e pertinentes. 

Há também a evidenciar a atualização do plano de comunicação do Centro, sendo um documento 
orientador que identifica o tipo de comunicação que se faz no Centro, o que se comunica, quais os 
instrumentos a utilizar para cada tipo de informação a partilhar e quem é o responsável por difundir 
essa informação. 

 

 

3.5. Qualidade  
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A conceção e operacionalização do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), mobilizou e envolveu 
toda a estrutura organizacional, 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.  

Assim, desde 2014 que o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Inovinter é certificado pela 
APCER (Associação Portuguesa de Certificação), para a “promoção e realização de projetos de 
formação, de intervenção social e prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento 
organizacional”, tendo obtido em 2017, a renovação da sua certificação de acordo com os requisitos 
da norma NP EN ISO 9001:2015. 

O SGQ em vigor no INOVINTER engloba toda a sua estrutura (Sede e 14 Polos) e a sua atividade 
encontra-se estruturada em 9 processos: PDI01 – Planeamento e Gestão do SGQ; PUG02 – Gestão 
de Recursos; POF03 – Diagnóstico e Conceção; POF04 – Relação com o Cliente; POF05 – Gestão da 
Formação; POF06 – Gestão de Projetos de Intervenção Social; POF07 – Gestão da Bolsa de Técnicos; 
PAQ08 – Avaliação e Melhoria e POF09 – Funcionamento do Centro Qualifica. 

O SGQ do INOVINTER está numa fase de maturação e melhoria, tendo sempre como objetivo 
último, ir ao encontro das necessidades e expetativas das suas partes interessadas. 

3.5.1. Política da Qualidade  

No ano de 2018, a Política da Qualidade foi alvo de uma análise crítica pela Direção e pela Gestora 
da Qualidade. Em resultado de essa análise, concluiu-se que havia a necessidade de a atualizar e 
desta forma alinha-la com o atual contexto do INOVINTER. Em termos organizacionais, a nova 
Política da Qualidade foi considerada eficaz e integradora, tendo sido aprovada pela Direção. 

A Política da Qualidade foi dada a conhecer a todos/as os/as trabalhadores/as e divulgada a todas 
as partes interessadas.  

3.5.2. Auditorias Internas e Externas  

No ano de 2018 foram realizadas 91,67% das auditorias programadas, sendo as ocorrências 
classificadas como “Não Conformidades”, “Áreas Sensíveis” e “Oportunidades de Melhoria”. 

A Auditoria a Processos incluiu a Sede (Unidade de Gestão) e os Polos de Braga, Porto, Viana do 
Castelo, Vila Real de Santo António (2) e Vila Viçosa.  

A Auditoria Global ao SGQ decorreu nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2018 e englobou todos 
os processos do SGQ, com incidência na Sede (presencial) e nos Polos Braga, Porto, Beja e Castelo 
Branco (Videoconferência). 

A Auditoria de Acompanhamento realizada pela Entidade Certificadora (APCER) decorreu nos dias 
18 e 19 de dezembro de 2018, e foi realizada na Sede (presencial) e nos Polos de Braga e Porto, 
através do sistema de videoconferência.  

 

Tabela 3 - Resumo do número de ocorrências identificadas em Auditoria, por tipologia, no último triénio 
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Ao analisar a tabela anterior verifica-se uma diminuição de 19% no número de Não Conformidades 
identificadas em Auditoria, do ano 2016 para o ano de 2017, mas no ano de 2018 esta tendência 
inverteu-se, registando-se um aumento de 20% face ao ano de 2017. No que diz respeito às Áreas 
Sensíveis registou-se um aumento de 25% no ano de 2017, face ao registado no ano de 2016, mas 
no ano de 2018 a redução foi significativa, não tendo sido identificadas Áreas Sensíveis. 

No que diz respeito ao comportamento das Oportunidades de Melhoria nos últimos 3 anos, 
verificou-se um aumento significativo de 71%, no ano de 2018, face aos anos anteriores. 

O gráfico seguinte permite visualizar a tendência das Não Conformidades, Áreas Sensíveis e 
Oportunidades de Melhoria nos últimos 3 anos. 

 

Gráfico 26 - Tendência das Não Conformidades, Área Sensível e Oportunidades de Melhoria nos últimos 3 anos, 
resultantes das Auditorias ao SGQ 

As ocorrências registadas no âmbito das auditorias realizadas no ano de 2018, a que o SGQ foi 
submetido, resultaram 46 não conformidades, que após avaliação das causas e impacto das 
mesmas no SGQ, foram identificadas 31 ações corretivas, estando concluídas 17. A avaliação da 
eficácia será feita no decorrer das auditorias programadas para o ano de 2019. 

As 58 oportunidades de melhoria identificadas, 24 foram alvo de ações de melhoria, das quais 13 
já foram implementadas. 

Os resultados destas diversas auditorias foram alvo de integração no âmbito do SGQ, estando 
devidamente documentadas internamente, nomeadamente as ações de melhoria desenvolvidas 
posteriormente. 

3.5.3. Satisfação dos Clientes e Partes Interessadas 

Para o desenvolvimento da sua atividade, o INOVINTER considera pertinente a aferição do grau de 
satisfação dos seus clientes e demais partes interessadas, para que possa prestar um serviço de 
qualidade. 

 Candidatos/as a Formandos/as e Candidatos/as ao Centro 
Qualifica: Formandos/as  

O grau de satisfação dos/as “Candidatos/as a Formandos/as” é aferido através do Indicador 
Operacional de Qualidade: “N.º Médio de Inscrições através do Site por Ações de Formação 
Executadas”. No ano de 2018 foram registadas 3.602 inscrições através do site do INOVINTER, 
evidenciando-se uma média de 13,49 inscrições por ação de formação divulgada. 

Por outro lado, o Centro Qualifica verifica um total de 783 inscrições no ano de 2018, destacando-
se o aumento verificado neste indicador face a anos transatos. 

 

 Formandos/as e Candidatos/as do Centro Qualifica: 
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Os/as formandos/as, principais Clientes do INOVINTER, procuram um serviço de qualidade, que 
contribua para obter uma qualificação e certificação escolar e/ou profissional. 

O grau de satisfação dos/as formandos/as é monitorizado em dois momentos: num primeiro 
momento, normalmente no último dia da ação de formação, é aplicado um inquérito por 
questionário (OF32), e tem como objetivo aferir a sua satisfação face à ação de formação e aos 
recursos utilizados para a sua realização. Após 3 ou 6 meses do término da ação de formação, 
dependendo da duração da mesma, é aplicado um inquérito por questionário, e tem como objetivo 
aferir a utilidade da formação, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional. 

Trimestralmente, durante o ano de 2018, o grau de satisfação dos/as formandos/as foi sendo 
monitorizado, verificando-se uma satisfação de reação entre os 97,5% e os 99,2%. 

Os resultados dos questionários aplicados no fim da ação de formação e que se encontram 
evidenciados nos documentos “Relatório de Avaliação da Formação de Curta Duração - 1º Semestre 
– 2018” e “Relatório de Avaliação da Formação de Curta Duração - 2º Semestre – 2018”, permite 
verificar que o grau de satisfação com a formação - cerca de 66.2% (1.º semestre) e 62.9% (2.º 
semestre) revela estar “Totalmente satisfeito/a” com a formação frequentada. Não se registaram 
respostas na categoria “Nada satisfeito/a”, em ambos os momentos. 

No que diz respeito à avaliação de impacto da formação no meio pessoal e profissional, verificou-
se que cerca de metade dos/as respondentes (56.5% - 1º semestre e 56,6% - 2º semestre), os 
conhecimentos adquiridos na formação são úteis tanto na sua vida profissional, como na sua vida 
pessoal e cerca de 87% (1º semestre) e 78% (2º semestre) dos/as formandos/as voltaria a 
frequentar formação na mesma área. 

As expetativas e necessidades dos/as candidatos/as do Centro Qualifica é que o INOVINTER lhes 
preste um serviço de qualidade, que contribua para a obtenção de uma qualificação e certificação 
escolar e/ou profissional. 

A aferição do seu grau de satisfação foi feita em vários momentos do processo: 

• Na etapa de Monitorização - permitiu ajustar as expectativas e manter o nível de motivação 
dos/as candidatos/as encaminhados/as para ofertas externas ao Centro Qualifica, 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; 

• Após seis meses da conclusão do processo RVCC os/as candidatos/as foram inquiridos/as 
para avaliar o seu nível de satisfação com o processo RVCC. A inquirição foi feita a 21 candidatos/as 
por questionário online e foram obtidas 16 respostas. 

A generalidade dos/as candidatos/as apesenta níveis de satisfação elevados (75%), que são mais 
evidentes no que diz respeito ao atendimento (93,8%) e relacionamento com a equipa técnica 
(87,5%). No item “Equipamentos e materiais” (50%) apresenta uma avaliação com menores níveis 
satisfação, apresentando inclusivamente uma avaliação de Insatisfatório em Lisboa.  

 Entidades Públicas e Privadas:  

As entidades públicas e privadas, também denominadas internamente por entidades parceiras, 
pretendem que o INOVINTER disponibilize uma oferta formativa qualificante que vá ao encontro 
das suas necessidades. 

No ano de 2018 foi criado na plataforma de gestão da formação – Training Server (TS) – um canal 
de comunicação que permite obter/disponibilizar, em tempo útil, as informações 
requeridas/solicitadas. 
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Em 2018, o INOVINTER registou 220 parcerias, mais duas em relação ao ano anterior. Apesar do 
aumento pouco significativo em relação a 2017, o ano de 2018 regista o segundo maior resultado, 
comparativamente com os últimos 12 anos. 

Os resultados do inquérito, aplicado aos parceiros, a avaliação à intervenção do INOVINTER na 
parceria é positiva, a maioria das respostas situa-se na avaliação máxima, em questões como: a 
promoção da participação no planeamento das atividades (69%), o cumprimento dos objetivos da 
parceria (70%), a acessibilidade/disponibilidade dos recursos humanos do INOVINTER para o 
cumprimento dos objetivos da parceria (80%) e a acompanhamento das atividades desenvolvidas 
no decorrer da parceria (75%). 

No segundo grupo de questões foi solicitado aos parceiros que avaliassem o impacto gerado pelo 
trabalho em parceria, a maior número de respostas situa-se na avaliação máxima, para as seguintes 
questões: Resultados junto dos beneficiários da parceria (65%); Resultados da parceria para a 
própria entidade (58%); e Resultados da parceria no desenvolvimento local/regional (58%). 

De uma forma global, as parcerias estabelecidas com o INOVINTER registam opiniões bastante 
positivas, com 75% dos respondentes a assinalar a opção “Bom”. De referir que, não foram 
assinaladas respostas na categoria “Insatisfatório”. 

Estes dados encontram-se sintetizados no “Relatório de Avaliação do Trabalho em Parceria - 
Parceiros 2018”. 

 Órgãos Sociais 

O Conselho de Administração (CA) acompanha, monitoriza e avalia o SGQ e assumem a Qualidade 

como um ponto de diferenciação, que permite ao INOVINTER atingir a excelência nos serviços que 

presta e nas relações que tem com os seus clientes e partes interessadas. 

 Parceiros Institucionais 

Os Parceiros Institucionais do INOVINTER têm uma intervenção dinâmica, inovadora e responsável 
no desenvolvimento da atividade formativa e da atividade do Centro Qualifica, garantido a 
qualidade da mesma, para o sucesso dos resultados. 

Os parceiros institucionais têm conhecimento da Politica da Qualidade, da estrutura e 
funcionamento do SGQ que se encontra implementado no INOVINTER, tendo acesso a toda a 
documentação e impressos do sistema. 

 Trabalhadores/as e Colaboradores/as 

Os/as trabalhadores/as e colaboradores/as do INOVINTER dão a conhecer, anualmente, a sua 
satisfação com o INOVINTER na sua globalidade, através da resposta ao questionário UG56 – 
Questionário de Satisfação dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as. 

Os índices médios estimados correspondem a níveis de satisfação/motivação positivos sendo que 
as informações mais detalhadas sobre este assunto, encontra-se sistematizadas no “Relatório de 
Satisfação dos/as Trabalhadores/as e Colaboradores/as – 2018”. 

 Fornecedores de Bens e Serviços 

O INOVINTER, com o objetivo de averiguar se está a ir ao encontro das necessidades e expetativas, 
tem vindo a inquerir os fornecedores de bens e serviços, através do envio de um questionário. O 
questionário foi enviado aos fornecedores que constam na Lista de Fornecedores Aprovados e que 
interferem diretamente na qualidade dos serviços prestados pelo INOVINTER. 

No segundo ano de aplicação verificou-se um aumento na taxa de resposta e tal como aconteceu 
no ano de 2017, não foram registadas respostas na categoria de “Nada Satisfeita”.  
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Globalmente os fornecedores respondentes dizem estar “Totalmente Satisfeito” (84,2%) com o 
“Relacionamento entre Instituições/Entidades. 

A análise detalhada dos resultados do questionário aplicado aos fornecedores de bens e serviços 
pode ser consultada no “Relatório de Satisfação dos Fornecedores – 2018”. 

 Formadores/as 

Anualmente, através do questionário OF34 – Relatório do Formador/a e Autoavaliação, é aferido o 
grau de satisfação dos/as formadores/as que ministraram uma ou mais ações de formação durante 
o ano. 

As questões que merecem destaque pela melhor avaliação obtida são a “Coordenação Técnico-
Pedagógica” e o “Apoio administrativo”, para além da “Avaliação global” das ações de formação 
que obteve, em 2018, 94,57% de respostas na categoria “Bom”. 

3.5.4. Não Conformidades, Reclamações e Ações Corretivas  

O INOVINTER ao longo destes 5 anos, como entidade certificada pela ISO 9001, tem procurado 
melhorar o seu Sistema de Gestão de Qualidade, minimizando o impacto das não conformidades e 
desenvolvendo uma cultura de melhoria contínua. 

No ano de 2018 o INOVINTER não registou nenhuma reclamação. 

No que diz respeito às não conformidades e às ações corretivas definidas para a eliminação da causa 
que esteve na origem da ocorrência não conforme, em alguns processos e tipologia de auditoria, 
as metas definidas não foram alcançadas, verificando-se um aumento do número de ocorrências 
identificadas (12%). 

As não conformidades identificadas ao longo do ano de 2018 foram analisadas com rigor, tendo 
sido definidas ações corretivas para 67% dessas não conformidades. No que diz respeito à 
implementação das ações corretivas, 55% foram concluídas, sendo a avaliação da eficácia realizada 
no ano de 2019 e registada no ficheiro “Tabela de Ações de Melhoria – 2018”. 

Monitorização do SGQ 
Não 

Conformidades 

Nº Ações 

Corretivas 

Nº Ações Corretivas 

Implementadas 

Auditoria Interna a Processos 36 24 12 

Auditoria Interna Global 4 4 2 

Auditoria de Certificação 0 0 0 

Auditoria da Segurança e Higiene no Trabalho 6 3 3 

TOTAL 46 31 17 

Quadro 24 - Resumo das Não Conformidades e Ações Corretivas registadas no ano de 2018 

3.5.5. Indicadores de Desempenho do Processo  

O SGQ ao longo do ano foi monitorizado, através dos indicadores de desempenho dos processos, 
como também através das Auditorias da Qualidade (Auditorias Internas a Processos, Auditoria 
Global ao SGQ e Auditoria de Acompanhamento pela Entidade Certificadora) e Auditorias de 
Avaliação das Condições de Segurança e Higiene no Trabalho. 

Os Indicadores de Desempenho dos Processos encontram-se agregados no ficheiro “Plano de 
Análise de Dados – Objetivos Operacionais – 2018” e são analisados trimestralmente pela Comissão 
da Qualidade, que acompanha, analisa e define ações para contrariar a tendência de desvio 
negativo, face às metas definidas, ficando todas as decisões registadas nas Atas da Comissão da 
Qualidade. Este ficheiro encontra-se disponível na intranet para consulta. 

Durante o ano de 2018, os indicadores que apresentaram desvios mais significativos foram: 
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1. No Processo de Planeamento e Gestão do SGQ – PDI01 os indicadores atingiram os 
seguintes resultados: 

a. Taxa de Execução Financeira: Despesa (93,62%) e Receita (94,29%). 

Tanto a Despesa como a Receita não atingiram os 95% de execução, não só devido a 
cativação de verbas na rubrica do pessoal, que impossibilitava o gasto de mais 2% do 
que no ano transato, originado por baixas de longa duração em 2017, assim como a 
não aprovação da integração do saldo de gerência. 

b. Taxa de Execução Física (103,85%) – a taxa foi superior à meta definida (90%) o que 
reflete uma planificação e gestão rigorosa do Plano. 

2. No Processo Gestão de Recursos – PUG02 as metas definidas para os indicadores seguintes 
tiveram um comportamento que se destacou dos restantes: 

a. % de recursos humanos com horas de formação – A meta de pelo menos 11% dos 
Recursos Humanos com 35 horas de formação não foi cumprido. A execução de 2,27% 
foi baixa, contudo a formação realizada foi ao encontro das necessidades efetivas do 
INOVINTER e definidas no Plano Interno de Formação. Existe necessidade de 
sensibilizar os trabalhadores/as para atualização das suas competências; 

3. As metas definidas para os seguintes indicadores do processo POF03 - Diagnóstico e 
Conceção registaram o seguinte desempenho: 

a. Nº de Parcerias em Vigor- a meta definida para este indicador não foi alcançada, 
embora se tenha verificado um ligeiro aumento do número de parcerias em vigor 
(0,92%). 

Embora o número de entidades parceiras tenha aumentado 0,92% face ao ano de 2017, 
verifica-se um decréscimo no número de protocolos realizados, com exceção para a 
valência do Centro Qualifica, que aumentou em 14%. 

O decréscimo do número de protocolos está diretamente relacionado com as 
modalidades de formação de longa duração e um decréscimo no número de parcerias 
relacionadas com a formação. 

O apuramento dos dados para este indicador e a sua análise identificou a necessidade 
de clarificar procedimentos e responsabilidades sobre a gestão/contabilização das 
parcerias. 

b. Execução do Plano de Formação inicial – análise por área de formação e Polo. 

Ficou decidido a alteração/eliminação do indicador. Sendo que o mesmo deverá passar 
a: “Contemplar a análise da execução do plano de formação inicial, no indicador horas 
de formação, tendo por base as modalidades de formação. “ 

4. Da análise aos dados registados no processo POF04 - Relação com o Cliente, salienta-se os 
seguintes indicadores: 

a. “% de Horas de Formação realizadas em Parceria” – a meta do indicador não foi 
cumprida. Os dados apurados em dezembro decresceram, pois houve o cruzamento 
das informações reportadas pelos locais e os registos dos protocolos. Neste 
seguimento, foram também excluídas as horas de formação adjudicadas em regime de 
prestação de serviços a entidades clientes e sem protocolo formalizado.  

A CQ decidiu eliminar este indicador, por forma a não indexar a realização da formação 
exclusivamente a entidades parceiras; 
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b. “% de candidatos/as selecionados/as sem o perfil requerido para a ação de 
formação” – Consideram-se os parâmetros atingidos aceitáveis.  

Referir, pela negativa, o elevado n.º de ocorrências no polo da Guarda, que é uma 
situação recorrente. A CQ orientou no sentido de se proceder ao envio de um ofício, 
para o Polo da Guarda, alertando para esta situação e aconselhou a realização de uma 
análise/acompanhamento rigoroso com, e do polo; 

5. As metas definidas para os seguintes indicadores do processo POF05 - Gestão da Formação 
tiveram o seguinte comportamento: 

a. “Taxa de execução do Plano (Geral e Polo): Ações – Geral” – foram cumpridas as metas 
definidas, quer em termos gerais, quer por Polo, com exceção para os Polos de Vila Real 
de S. António (2 ações transferidas para Viça Viçosa e derrapagem para 2019 do 
percurso formativo) e S. Tomé e Príncipe (devido a falhas energéticas verificadas no 
último trimestre condicionou a execução da formação, tendo as ações de formação não 
executadas transitado para 2019); 

b. “% de formandos/as desistentes – Geral e por modalidade de formação” – Houve um 
ligeiro desvio, mas comparativamente com o ano anterior registou-se uma ligeira 
melhoria. No ano de 2019 deve-se continuar a trabalhar e assegurar o envolvimento 
dos/as formadores/as. 

c. “% de formandos/as empregados que completam formação profissional e que 
trabalham na respetiva área profissional” – A meta não foi cumprida. A CQ definiu que 
se deve continuar a selecionar /verificar as empresas nas parcerias de FPCT. Deve haver 
mais ponderação na seleção dos formandos. E continuar o trabalho no Serviço de 
Acompanhamento e Inserção Profissional (SAIP).  

6. No processo POF06 - Gestão de PIS – os resultados, das metas definidas para os indicadores 
foram: 

a. Nº de PIS realizados – Foram cumpridas as metam. Estão ativos 2 projetos em Braga 
(Geração Tecla e T3tris) e 2 em Coimbra (NLI e Trampolim); 

b. Taxa de satisfação do Projeto sobre a intervenção do INOVINTER – os dados registados 
permite-nos verificar que as entidades promotoras dos projetos realizados em Coimbra 
não responderam ao questionário e por isso não haver dados para responder. No que 
diz respeito aos projetos em desenvolvimento em Braga, ambas as entidades (Cruz 
Vermelha e Centro Cultural e Social de Santo Adrião) classificaram a sua satisfação no 
nível "Bom" e “Satisfatório”; 

c. Taxa de execução dos objetivos definidos no PIS: 

i. Trampolim - No período de Outubro a Dezembro foi apenas encaminhado mais um 
utente do projeto, contudo a mesma não foi inserida em qualquer oferta. O projeto 
encontrava-se a passar por um processo de modificação e encerramento da 
candidatura, o que dificultou os encaminhamentos. Todos os indicadores foram 
atingidos. O projeto encerrou a 30/12/2018; 

ii. Núcleo Local Inserção (NLI)/Segurança Social - Foram cumpridos os indicadores 
previstos para o ano. Notou-se, também, que há uma grande dificuldade em motivar 
estes candidatos para a formação nas entidades públicas pelo facto de não poderem 
acumular os subsídios com o RSI, o que não acontece com as entidades privadas, 
contudo o INOVINTER continua a registar um número significativo de beneficiários 
de RSI; 
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iii. T3tris E6G (Centro Cultural e Social de Santo Adrião - Braga) – Houve derrapagem 
das ações realizadas, por falta de encaminhamento de formandos, daí o indicador “ 
% Horas de formação” ter registado uma execução inferior aos 100% (84%). No que 
diz respeito ao indicador “% Realização de Reuniões” só se esteve presente em 3 
reuniões de consórcio, pois a data de uma das reuniões coincidiu com a Auditoria da 
Entidade Certificadora (APCER); 

iv. Geração Tecla E6G (Cruz Vermelha - Braga) – a execução das metas identificadas 
para este indicador estão de acordo com a execução das metas definidas para o 
projeto anterior. 

7. No Processo POF07 – Gestão da Bolsa de Técnicos o comportamento das metas definidas 
para os indicadores foi o seguinte: 

a. % de técnicos/as "ativos" com avaliação positiva – A meta foi ultrapassada com 99,72%; 

8. Processo PAQ08 - Avaliação e Melhoria – as metas definidas para os indicadores tiveram o 
seguinte comportamento: 

a. % de auditorias realizadas face ao programado – Houve um não cumprimento, mas 
não muito significativo. Contudo está em análise, por parte da Gestora da Qualidade, a 
presentação de uma nova metodologia/proposta de Relatório de Auditoria que torne 
mais credível, percetível, isento, ágil, célere e que vá ao encontro do Sistema de Gestão 
da Qualidade; 

b. Tendência global de não conformidades e reclamações – Houve um aumento bastante 
significativo das não conformidades. Verifica-se que não houve alteração de 
comportamentos dos auditados sendo esta situação grave e que justifica uma reflexão 
por partes das Coordenadoras das Delegações Regionais e Chefias de Unidade.  

Para o ano de 2019 deve ser eliminado o Indicador “Não Conformidades em Auditoria 
(Interna e de Certificação)” dos processos, ficando só a monitorização destas 
ocorrências no Processo PAQ08, através do indicador “Tendência global de não 
conformidades e reclamações”. 

9. No processo POF09 - Funcionamento do Centro Qualifica, continua-se a não atingir as 
metas contratualizadas com a ANQEP, embora tenha havido uma ligeira melhoria dos 
indicadores em relação ao ano transato. 

3.5.6. Concretização dos Objetivos Definidos  

Anualmente o INOVINTER define os seus objetivos estratégicos, tendo por base a sua Missão e 
Política da Qualidade. O INOVINTER ao identificar os objetivos estratégicos está alinhar a gestão 
estratégica com a gestão operacional, e por cada objetivo estratégico alcançado, fica mais perto de 
alcançar a sua Visão. 

A concretização dos objetivos estratégicos, definidos para o ano de 2018, foi monitorizada pela 
Comissão da Qualidade, através dos dados registados pelos Gestores dos Processos nos seguintes 
ficheiros: “Plano de Análise de Dados – Objetivos Estratégicos 2018” e “Plano de Análise de Dados 
– Objetivos Operacionais – 2018”. A análise e recomendações para a melhoria dos resultados 
encontram-se evidenciadas nas Atas da Comissão da Qualidade. 

 

 

 

3.5.7. Ações de Melhoria  
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Evidencia-se a identificação de 17 ações de melhoria a implementar no ano de 2018, tendo como 
objetivo a maturação e a melhoria do SGQ. As ações a implementar encontram-se explanadas no 
Plano de Atividades e Orçamento e no Relatório da Revisão Pela Gestão.  

Das ações que estavam previstas realizar no ano de 2018 e registadas no Relatório da Revisão pela 
Gestão, apenas uma não foi implementada, pois foi dada prioridade à implementação do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e do GDP no INOVINTER e a integração do Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional (EQAVET) 
no SGQ. No que diz respeito à eficácia das ações implementadas, três não atingiram a totalidade os 
objetivos 

As ações que estavam previstas realizar no ano de 2018 e registadas no Relatório da Revisão pela 
Gestão apenas uma não foi implementada (“Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade, através 
da realização de oficinas de trabalho junto dos/as trabalhadores/colaboradores/as”), pois foi dada 
prioridade à implementação do RGDP no INOVINTER e a integração do EQAVET no SGQ. No que diz 
respeito à eficácia das ações implementadas, três não atingiram na totalidade os objetivos:  

• Não foram desenvolvidos Recursos Pedagógicos Multimédia; 

• Não houve redução no consumo de energia e água;  

• A ferramenta Moodle não foi utilizada para a partilha de informação dos cursos de longa 
duração 

 

Gráfico 27 - Comportamento das Ações de Melhoria identificadas ao longo dos últimos 3 anos 
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