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1. Missão da Casa Pia de Lisboa VS Objetivos da Formação
A missão da Casa Pia de Lisboa, definida nos respetivos estatutos, tem por objetivo integrar
crianças e jovens, designadamente os privados de meio familiar adequado, garantindo-lhes
percursos educativos inclusivos, assentes, nomeadamente, numa escolaridade prolongada,
num ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração profissional e, sempre que
necessário, acolhendo-os.
A metodologia deste plano tem implícita a filosofia orientadora do diploma legal que define as
regras e os princípios que regem a formação profissional na Administração Pública.

A formação é parte integrante
do caminho a realizar para
atingir os objetivos presentes
na missão da Casa Pia de
Lisboa.
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2. Enquadramento
A proposta do Plano Formação da CPL é apresentada este ano, pela primeira vez, de forma
autónoma e prévia à apresentação do relatório de execução da formação realizada em 2015,
por se ter verificado a necessidade de realização de formação já a partir do presente mês de
Janeiro.
Não obstante, de acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho Diretivo, o Plano de
Formação para 2016 será objeto de duas revisões, para eventuais ajustes e alinhamentos,
designadamente em Março/Abril e em Julho/Setembro.
Nesse sentido, poderão vir a ser incluídas outras ações no Plano, entretanto identificadas e
superiormente aprovadas, em função, nomeadamente, do Relatório de Execução do Plano de
Formação de 2015 e dos demais fatores conjunturais relativos à política de Recursos Humanos
da Administração Pública, que venham a ser definidos no âmbito das Grandes Opções do
Plano, da Lei do Orçamento de Estado para 2016 e das medidas legislativas a aprovar pelo
recém-empossado XXI Governo Constitucional, na área do emprego público e nas áreas de
intervenção da CPL,IP.
À semelhança de anos anteriores, as ações de formação propostas no Plano de Formação da
CPL estão organizadas por áreas temáticas e destinam-se a todos(as) trabalhadores(as) da
Instituição, de acordo com os grupos de destinatários indicados.
A realização destas ações está sujeita a confirmação e está dependente da existência de um
número mínimo de participantes (10/15).
Em termos globais, o plano prevê a realização de 37 atividades formativas, num total
aproximado de 792,5 horas de formação, abrangendo um universo de cerca de 1512
participantes.

2.1 Diagnóstico de Necessidades Formativas
O Plano de Formação para 2016 foi elaborado tendo por base o Levantamento de
Necessidades de Formação (LNF), efetuado em novembro p.p., no qual participaram dirigentes
e trabalhadores/as dos CED/Serviços.1

1

Relativamente à participação dos trabalhadores no LNF, através do preenchimento de um questionário
on-line, verificou-se uma taxa de participação de cerca de 30%, correspondente a um total de 317
respostas de um universo de 1.052 trabalhadores (dados a 30-11-2015). No que concerne aos dirigentes
intermédios, a taxa de resposta foi de 67%, correspondente a 10 questionários preenchidos, de um total
de 15 questionários enviados.
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A identificação das necessidades formativas foi efetuada por carreira e área de atuação, de
acordo com as caraterísticas do posto de trabalho identificadas no mapa de pessoal e dos
perfis profissionais desenhados internamente.
O apuramento das ações a realizar foi feito com base em critérios da maior incidência de
pedidos nas mesmas áreas de formação/atuação, bem como das temáticas que apresentaram
maior número de potenciais participantes.
Para além dos dados obtidos através do LNF, foram também tidas em consideração as
orientações estratégicas e operacionais contidas nos seguintes instrumentos de gestão da CPL:
Plano Estratégico (PE) de 2015-2018; Plano de Atividades e Orçamento (PAOR) de 2016 e
Mapa de Pessoal de 2016.

2.2 Parcerias de formação e formação externa
Nos últimos anos tem-se verificado um incremento da oferta formativa da Secretaria-Geral, do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em termos de número e diversidade
de ações do pano anual, com níveis crescentes de participação de trabalhadores da CPL.
O plano anual de formação da SG engloba ações em áreas transversais e destina-se a todos/as
os/as trabalhadores/as do ministério.
Nesse sentido e tendo a CPL participado no LNF efetuado pela SG para 2016 (vp.6) algumas das
necessidades formativas identificadas internamente, serão colmatadas através da frequência
de formação na SG, designadamente nas seguintes áreas:













Gestão estratégica
Finanças e contabilidade
Gestão de RH
Assuntos jurídicos
Secretariado e trabalho administrativo
Liderança e desenvolvimento pessoal
Segurança e saúde no trabalho
Línguas estrangeiras
Formação de formadores
TIC
Matemática e estatística
Ciclo de conferências

À semelhança do ano passado, será disponibilizado e divulgado internamente o plano anual de
formação do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR), que contempla formação na área
da Reabilitação e Acessibilidades, destinado a profissionais da Administração Pública (AP) com
intervenção nos processos de integração e participação de pessoas com deficiência ou
incapacidade, designadamente na área da Língua Gestual Portuguesa, entre outras.
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Para além da formação interna, é apresentado em anexo, mapa resumo da formação externa
identificada pelos CED/Serviços e trabalhadores no âmbito do LNF efetuado, a considerar caso
a caso, mediante proposta específica de realização, condicionada à existência de
disponibilidade orçamental e à competente aprovação no âmbito do Conselho Diretivo (vp.7).

2.3 Conceitos
Nos termos do Decreto-Lei nº 50/98, de 11 de março, na redação vigente, que define as regras
e os princípios que regem a formação profissional na Administração Pública, entende-se por:
Formação profissional - processo global e permanente através do qual os funcionários e
agentes, bem como os candidatos a funcionários sujeitos a um processo de recrutamento e
seleção, se preparam para o exercício de uma atividade profissional, através da aquisição e do
desenvolvimento de capacidades ou competências, cuja síntese e integração possibilitam a
adoção dos comportamentos adequados ao desempenho profissional e à valorização pessoal e
profissional.
Autoformação - formação da iniciativa individual dos trabalhadores que corresponda, direta
ou indiretamente, às áreas funcionais em que se encontre inserido ou contribua para o
aumento da respetiva qualificação.
Os trabalhadores das carreiras generalistas, têm direito, dentro do período laboral, a um
crédito horas para a sua autoformação, de acordo com os limites legais.
Os conceitos de formação Interna e Externa têm sido entendidos como:
Interna - Formação organizada e desenvolvida internamente ou em cooperação com entidades
externas, através de protocolos com regras próprias.
Externa - Formação que é promovida por entidades que organizam iniciativas ou vendem
formação com interesse para a melhoria da qualificação profissional dos recursos humanos.
Assume uma dimensão complementar à que se desenvolve internamente na CPL com vista à
adequada atualização científica e técnica dos trabalhadores em áreas específicas e/ou à
satisfação de necessidades e aspirações concretas de valorização pessoal e profissional desses
trabalhadores.
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3. Áreas Temáticas e Respetivas Ações
I.

Gestão Organizacional e Qualidade
- Plano de Prevenção contra Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Código de
Conduta
- Novas versões das normas ISO 9000:2015, 9001:2015 e 14001:2015

II.

Gestão de Recursos Humanos
- Acolhimento e Integração de novos trabalhadores
- Duração e organização do tempo de trabalho - Férias, faltas e licenças
- Modalidades de horários de trabalho
- FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública
- Inovação Estratégica e Inteligência Competitiva - formação de atualização obrigatória
de dirigentes (Portaria n.º 146/2011, de 7 de abril)

III.

Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias
- Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens – alteração legislativa e as suas
implicações
- Capacidade de Resposta na Gestão de Situações de Crise
- Liderança para a Motivação e Gestão de Equipas em Crise
- Aconselhamento na área da Saúde
- Comportamentos Aditivos e Dependências

IV.

Educação/Formação
- Formação Pedagógica para docentes de instrumento (EIM) - aprofundamento
- O ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico – Formação de
coordenadores
- Ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar, no 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
- Educação no Séc. XXI – perspetivas transdisciplinares
- Coaching Estratégico – motivar para o sucesso no ensino
- Necessidades Educativas Especiais
- Intervenção com jovens multidesafiadores
- Utilização dos Quadros interativos Multimédia no Processo de Ensino-Aprendizagem "reciclagem"
- Metodologia de trabalho de projeto
- Supervisão das práticas pedagógicas/trabalho colaborativo
- Laboratórios de aprendizagem
- Projeto Fénix - Avaliação das Aprendizagens - Avaliação Formativa
- Projeto Fénix - Supervisão Pedagógica - (aprofundamento)
- Projeto TEXTO, GRAMÁTICA E ENSINO DO PORTUGUÊS (aprofundamento)
- O Ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico
- Língua Gestual Portuguesa
- Seminário Educação, Qualificação e Inserção Profissional
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Workshops temáticos CED NAP:
- Crescer a comunicar
- Onde está a Matemática?
- Aprender com entusiasmo
- “Parto-te a boca toda!” e outros conflitos
- Tantas reuniões? Tanto tempo, para quê?
- O sucesso está em nós?
- O corpo que fala: um olhar sobre a psicomotricidade na infância

V.

Gestão de Bens em Armazém
- Gestão de Bens em Armazém – dirigentes
- Gestão de Bens em Armazém - utilizadores
- Gestão de Bens em Armazém – dirigentes e utilizadores
- Inventário - procedimentos periódicos

VI.

Área Comportamental
- Ética e Deontologia Profissional na Administração Pública
- Soft Skills (competências sociais e comportamentais)
- Comunicação e relações interpessoais
- €onta €omigo Inclusão – Educação Financeira

VII.

Segurança e Saúde no Trabalho
- Sensibilização às Medidas de Autoproteção
- Formação às Equipas de Emergência de 1os Socorros
- Formação às Equipas de Emergência de 1ª Intervenção
- Formação às Equipas de Emergência de Evacuação
- Exercício prático
- Prevenção de riscos profissionais e promoção do bem-estar no trabalho

VIII.

Tecnologias de Informação e Comunicação
- Formação SI REF – Ação 1
- Formação SI REF – Ação 2
- Formação SI REF – Ação 3
- Formação SI REF – Ação 4
- SMARTDOCS
- Estação de trabalho na rede da CPL
- As TIC no Ensino e as TIC na Aprendizagem
- Formação em Sistema de Recursos Humanos (SRH) /Sistema de Suporte à Decisão
(SSD)
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I.

Gestão Organizacional e Qualidade

Plano de Prevenção contra Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas e Código de
Conduta
Objetivos:
Divulgar, envolver e esclarecer os
trabalhadores quanto ao PPRCIC da CPL,
procurando prevenir riscos, e apresentar o
Código de Conduta.
Destinatários: Todos os trabalhadores
Duração: 3h
Modalidade: Ação de sensibilização

Novas versões das normas ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Objetivos:
No final da formação os participantes deverão ter adquirido conhecimentos sobre:
- Os objetivos a alcançar com a revisão das normas;
- Integração de sistemas de Gestão;
- As alterações introduzidas nas normas ISO 9000:2015, 9001:2015 e 14001:2015;
- Análise e interpretação dos requisitos das normas.
Destinatários: Trabalhadores da UQA e gestores de processo
Duração: 14h (2ºsemestre)
Modalidade: Curso
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II.

Gestão de Recursos Humanos

Acolhimento e Integração de novos
trabalhadores
Objetivos:
Pretende-se que os novos trabalhadores
conheçam melhor a instituição, de forma a
facilitar a sua integração e adaptação à
cultura organizacional, bem como a criação
de relações interpessoais e de um
sentimento de pertença.
Destinatários: Novos trabalhadores
Duração: 4h (maio e outubro)
Modalidade: Sessão de acolhimento

Duração e organização do tempo de
trabalho - Férias, faltas e licenças
Objetivos:
- Conhecer o regime da duração e
organização do tempo de trabalho, com a
exclusão do regime de parentalidade;
- Adquirir conhecimentos teórico-práticos
indispensáveis à correta aplicação das
normas sobre a duração e organização do
tempo de trabalho (férias, faltas e licenças).

Modalidades de horários de trabalho
Objetivos:
Conhecer e aplicar corretamente o regime de
horários de trabalho aos trabalhadores com
contrato de trabalho em funções públicas.
Destinatários: Técnicos superiores e
Assistentes Técnicos
Duração: 7h

Destinatários: Técnicos superiores e
Assistentes Técnicos

Modalidade: Ação sensibilização

Duração: 7h
Modalidade: Ação sensibilização
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FORGEP - Programa de Formação em Gestão
Pública

Inovação Estratégica e Inteligência
Competitiva

Objetivos:
- Desenvolver competências técnicas
transversais dos titulares dos cargos de
direção intermédia, tendo em vista a
melhoria
do
perfil,
experiência
e
conhecimento profissionais;
- Construir uma liderança forte e
mobilizadora em sintonia com as exigências
da moderna gestão pública.

Objetivos:
- Identificar ferramentas e processos
específicos para inovar;
- Desenvolver metodologias para criar agentes
de mudança nas suas organizações;
Introduzir
dinâmicas
participativas
envolvendo os seus trabalhadores para lançar
projetos de inovação.

Destinatários: Dirigentes
Destinatários: Dirigentes intermédios
Formação de atualização de dirigentes: Portaria
Nos termos lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e n.º 146/2011, de 7 de abril
da portaria n.º 146/2011, de 7 de abril, este
curso constitui a formação profissional Duração: 40h (abril/maio)
específica a frequentar pelos titulares de
cargos de direção intermédia nos dois Modalidade: Curso
primeiros anos de exercício de funções,
conforme o estipulado pelo n.º 5 do artigo
12º da referida lei.
Duração: 180h (maio/junho)
Modalidade: b-Learning
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III.

Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias

Lei de Promoção e Proteção de Crianças e
Jovens – alteração legislativa e as suas
implicações
Objetivos:
Atualização de conhecimentos no âmbito da
segunda alteração à Lei de Promoção de
Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela
Lei nº 147/99 de 1 de Setembro, alterada
pela Lei nº31/2003 de 22 de Agosto.
Destinatários Técnicos Superiores CED ’s
tipo 1
Duração: 7h (23-02-2016)
Modalidade: Ação sensibilização

Capacidade de resposta na gestão de
situações de crise

Liderança para a motivação e gestão de
equipas em crise

Objetivos:
Aprofundar
a
compreensão
do
comportamento perturbado e perturbador
dos jovens e apetrechar os diversos
interventores com conhecimentos, ações e
competências oportunas e adequadas para
prevenir ou gerir o conflito e para estabilizar
emocionalmente aqueles que se encontram
em situação de crise, possibilitando-lhes a
mudança comportamental.

Objetivos:
- Aprofundar a compreensão sobre o exercício
da liderança, numa perspetiva individual e de
grupo, com vista à melhoria do desempenho
individual e da equipa;
- Identificar e treinar estratégias de intervenção
com vista à coesão e motivação da equipa,
minimizando assim as incidências e situações
de crise.

Destinatários: Equipas técnicas e educativas
que trabalham em acolhimento residencial

Destinatários: Dirigentes dos CED tipo 1, JRP e
AACF
Duração: 14h (outubro)

Duração: 14h (março/abril)
Modalidade: Curso
Modalidade: Curso
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Aconselhamento na área da saúde

Comportamentos aditivos e dependências

Objetivos:
Visa a aquisição e/ou aprofundamento de
conhecimentos para o aconselhamento na
área da saúde, designadamente nas
seguintes
temáticas:
Sexualidade
e
Planeamento familiar; Doenças Sexualmente
Transmissíveis; Alimentação saudável e
perturbações da alimentação; Técnicas de
controlo da ansiedade (stress) e de
comportamentos de violência e Substâncias
psicoativas.

Objetivos:
Pretende-se consolidar a formação dos
docentes e técnicos superiores no âmbito da
prevenção dos comportamentos aditivos e
dependências,
reforçando
os
seus
conhecimentos e competências técnicas na
elaboração e implementação de projetos
integrados e continuados de prevenção.
Destinatários: Docentes e Técnicos Superiores
Duração: 14h

Destinatários: Trabalhadores do Gabinete
de Aconselhamento e Orientação da Saúde

Modalidade: Curso

Duração: 7h
Modalidade: Curso

14

Unidade de Recursos Humanos

Plano de Formação 2016
IV.

Educação/Formação

Formação pedagógica para docentes de
instrumento (EIM) – aprofundamento
Objetivos:
Contribuir para o aprofundamento da
formação pedagógica dos docentes das
disciplinas de formação vocacional do
Ensino Integrado da Música (EIM).
Destinatários: Docentes das disciplinas de
formação vocacional do Ensino Integrado
Música
Duração: 14h
Modalidade: Curso

O ensino da Matemática na Educação PréEscolar e no Ensino Básico – Formação de
coordenadores

Ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar, no
1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Objetivos:
Pretende-se que os coordenadores
- Reflitam e discutam a articulação possível
entre os diferentes ciclos e anos de vários
temas do PMEB (2015) e a sua ligação à
Educação Pré-Escolar;
- Analisem e reflitam sobre aspetos a incluir
na planificação letiva e correspondente
reflexão, nomeadamente no que se refere à
análise das resoluções de problemas
realizados por alunos;
- Valorizem o trabalho colaborativo entre
pares.

Objetivos:
A formação tem como finalidade a melhoria das
aprendizagens dos alunos na área da Matemática e o
desenvolvimento de uma atitude positiva face a esta
área do saber.
Destinatários: Educadores de Infância e professores
1º ciclo / Professores 2º e 3º ciclos
Duração: 86h - 50h presenciais+36h trabalho
autónomo (janeiro a julho)
Modalidade: Oficina

Destinatários: Professores coordenadores
Duração: 24h - 12h presenciais+12h
trabalho autónomo (janeiro a abril)
Modalidade: Oficina
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Educação no séc. XXI – perspetivas
transdisciplinares
Objetivos:
No final da formação pretende-se que os
docentes de Educação pré – escolar
possam:
- Trabalhar em equipa dentro das várias
instituições da CPL;
- Refletir práticas e desenvolver estratégias
dinâmicas em conjunto;
- Promover a articulação entre docentes no
desenvolvimento de projetos comuns.
Destinatários: Professores da Educação PréEscolar
Duração: 35h (maio/junho)
Modalidade: Oficinas temáticas

Coaching Estratégico – motivar para o sucesso no
ensino
Objetivos:
A ação que se propõe tem como objetivo formar o
professor com a metodologia do Coaching Estratégico
permitindo-lhe:
- Obter técnicas e ferramentas de coaching úteis ao
seu dia a dia na sala de aula com o aluno;
- Utilizar as técnicas de coaching de forma a dar um
maior auxílio ao aluno, trazendo um melhoramento
psicológico do mesmo em contexto de sala de aula;
- Entender determinados comportamentos e modos
de estar e como agir perante alunos com
determinadas características;
- Aumentar a qualidade do ensino, trazendo
motivação para a sala de aula na interação
professor/aluno.
Destinatários: Educadores de Infância e Professores
dos Ensinos Básico e Secundário
Duração: 25h (outubro/novembro)
Modalidade: Curso

Necessidades Educativas Especiais

Intervenção com jovens multidesafiadores

Objetivos:
Atualização
de
metodologias
e
instrumentos de trabalho ao abrigo da
revisão do Decreto Lei n.º 3/2008, de 7 de
Janeiro, nomeadamente ao nível da
elaboração
dos
Planos
Educativos
Individuais (PEI)/Currículos Específicos
Individualizados (CEI).

Objetivos:
Dotar os formandos de conhecimentos e
competências no âmbito dos problemas de
comportamento que lhes permitam ser agentes
proactivos e bem-sucedidos no combate à violência,
conflitualidade e indisciplina em contexto escolar.

Destinatários: Docentes e técnicos
responsáveis pela elaboração e execução
dos PEI/CEI

Destinatários: Trabalhadores afetos aos Serviços de
Educação e Formação
Duração: 14h
Modalidade: Curso

Duração: 7h
Modalidade: Ação sensibilização
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Utilização dos quadros interativos
multimédia no processo de ensinoaprendizagem - "reciclagem"

Metodologia de trabalho de projeto
Objetivos:
- Promover o aumento de competências no âmbito
da Metodologia de Trabalho de Projeto;
- Aumentar a implicação e comprometimento dos
Professores na desconstrução e (re)construção das
práticas pedagógicas e na inovação;
- Desenvolver estratégias colaborativas e uma
articulação fecunda entre as competências
individuais e as capacidades coletivas de ação,
organização e mudança.

Objetivos:
- Promover a criatividade e a inovação
educacional, potenciando o uso das TIC em
geral e dos quadros interativos em
particular;
- Promover a divulgação de materiais e boas
práticas no âmbito da utilização dos
quadros interativos e das TIC em geral;
- Fomentar a criação de redes de
aprendizagem cooperativa.
Destinatários: Educadores de Infância e Professores
dos Ensinos Básico e Secundário
Destinatários: Educadores de Infância e
Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Duração: 50 Horas - 25h presenciais + 25h
trabalho autónomo
Modalidade: Oficina

Supervisão das práticas
pedagógicas/trabalho colaborativo
Objetivos:
- Abrangência e enfoque da supervisão
pedagógica;
- A formação docente e o trabalho
colaborativo entre os professores na
perspetiva de um ensino de qualidade;
- A importância da reflexão interpares
Destinatários: Educadores de Infância e
Professores dos Ensinos Básico e Secundário
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Laboratórios de aprendizagem
Objetivo: Experimentar ferramentas digitais que
apoiam as Atividades de Aprendizagem de Cenários
da Sala de Aula do futuro
Destinatários: Educadores de Infância e Professores
dos Ensinos Básico e Secundário
Duração: 3h (setembro/dezembro)
Modalidade: Workshops
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Projeto Fénix - Avaliação das
Aprendizagens - Avaliação Formativa
Objetivos:
- Analisar as finalidades da avaliação daas
aprendizagens, suas vantagens e limitações;
- Compreender as diferentes modalidades
de avaliação;
- Identificar os fatores chave de sucesso e
uma avaliação formativa.
Destinatários: Docentes do 1.º e 2.º CEB
Modalidade: Ação de sensibilização

Projeto Fénix - Supervisão Pedagógica (aprofundamento)
Objetivos:
- Problematizar o ato educativo da supervisão
pedagógica;
- Identificar os principais contextos para a prática
supervisiva;
- Analisar criticamente referenciais supervisivos;
- Identificar diferentes cenários e modelos de
supervisão;
- Construir instrumentos de (auto) supervisão.
Destinatários: Coordenadores de Departamento e de
Ciclo
Modalidade: Ação de sensibilização

Projeto “Texto, Gramática e Ensino do
Português” (aprofundamento) *
Destinatários: Coordenadores de
Departamento de Línguas
Modalidade: Ação de sensibilização
*Em programação

O Ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar e
no Ensino Básico *
Objetivos:
- Articulação entre ciclos;
- Análise dos manuais escolares e outros materiais de
ensino;
- Planificação e reflexão;
- Valorização do trabalho colaborativo entre pares.
Destinatários: Coordenadores de Departamento das
Ciências Exatas
*setembro/dezembro

Língua Gestual Portuguesa*

Seminário “Educação, Qualificação e Inserção
Profissional” *

Destinatários: Docentes do CED JRP
Modalidade: Curso

Destinatários: Trabalhadores com funções na área
das Respostas Educativas e Formativas

*Em programação

Modalidade: Seminário
*novembro
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Workshops temáticos CED NAP – 23-02-2016
“Crescer a comunicar”

“Onde está a Matemática?”

Objetivos:
- Sensibilizar os parceiros comunicativos
para a importância da Comunicação no
desenvolvimento da criança;
- Promover o uso de uma comunicação
assertiva na nossa intervenção diária com as
crianças.

Objetivos:
- Aplicar alguns conteúdos programáticos de
matemática
em
contexto
real
e
em
interdisciplinaridade;
- Desenvolver tarefas pedagógicas de caráter lúdico
como motivação para a aprendizagem.

“Aprender com entusiasmo”

“Tantas reuniões? Tanto tempo, para quê?”

Objetivos:
- Refletir sobre a importância da motivação
nos processos de aprendizagem;
- Inferir que os mecanismos subjacentes à
motivação para aprender são importantes e
transversais a todas as idades.

Objetivos:
- Refletir sobre o tempo despendido em reuniões e a
sua eficácia;
- Promover a identificação de estratégias para
otimizar as reuniões.

“Parto-te a boca toda!” e outros conflitos

“O sucesso está em nós?”

Objetivos:
Objetivos:
- Refletir sobre o conceito de conflito;
- Sensibilizar para a importância do sucesso;
- Identificar algumas causas de conflitos;
- Refletir sobre as causas do sucesso.
- Prevenir a ocorrência e a frequência de
conflitos.

“O corpo que fala: um olhar sobre a psicomotricidade na infância”
Objetivos:
- Sensibilizar a comunidade educativa para o que é a psicomotricidade;
- Sensibilizar a comunidade educativa para os sinais de alerta no desenvolvimento infanto-juvenil.
Duração: 2h
Modalidade: Workshop
Estes encontros foram promovidos pelo CED NAP para trabalhadores deste CED com funções
docentes e educativas.
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V.

Gestão de Bens em Armazém

Gestão de bens em armazém (1)
Objetivos:
- Conhecer e interagir com o sistema
SIF/SAP;
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível da análise e
interpretação de relatórios de gestão de
stocks.
Destinatários: Dirigentes CED/CCC
Duração: 2h (10-02-2016)
Modalidade: Ação de sensibilização
Gestão de bens em armazém (2)

Gestão de bens em armazém (3)

Objetivos:
- Conhecer e interagir com o sistema
SIF/SAP;
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível da análise e
interpretação de relatórios;
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível da gestão de stocks;
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível do movimento de
mercadorias.

Objetivos:
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível da análise e interpretação
de relatórios;
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível da gestão de stocks;
- Dotar os participantes de conhecimentos e
competências ao nível do movimento de
mercadorias.

Destinatários: Utilizadores CED/CCC
Duração: 6h (11-02-2016)
Modalidade: Ação de sensibilização

Duração: 6h (fevereiro/março)

Destinatários: Dirigentes e utilizadores CED/CCC

Modalidade: Formação on job

Inventário - procedimentos periódicos
Objetivos:
- Criar documento de inventário;
- Registar a contagem de material;
- Recontar a contagem;
- Registo de diferenças.
Destinatários: Utilizadores da gestão de stocks
Duração: 6h (novembro)
Modalidade: Ação de sensibilização
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VI.

Área Comportamental

Ética e deontologia profissional na
administração pública
Objetivos:
Compreender e aplicar os parâmetros
éticos e deontológicos da Administração
Pública.
Destinatários: Todos os trabalhadores
Duração: 14h
Modalidade de Formação: Curso
Soft Skills (competências sociais e
comportamentais)

Comunicação e relações interpessoais

Objetivos:
- Compreender o que são soft skills e o seu
impacto no desenvolvimento individual e
organizacional;
- Como desenvolver as 7 soft skills
consideradas essenciais no tempo presente:
atitude positiva; resiliência; resolução de
problemas; gestão do tempo; capacidade
de comunicação; trabalho em equipa e
potencial de aprendizagem.

Objetivos:
Conhecer os princípios gerais da Comunicação e
Relações
Interpessoais,
desenvolvendo
capacidades e comportamentos facilitadores do
processo comunicacional.

Destinatários: Dirigentes e Técnicos
Superiores

Modalidade: Curso

Destinatários: Assistentes Técnicos e Assistentes
Operacionais
Duração: 14h

Duração: 14h
Modalidade: Curso
€onta €omigo Inclusão – Educação Financeira
Objetivos:
No final da formação os formandos deverão estar informados sobre temas e conceitos
financeiros básicos e uteis há gestão do dinheiro e orçamento familiar.
Destinatários: Todos os trabalhadores
Duração: 3h
Modalidade: Ação de sensibilização
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VII.

Segurança e Saúde no Trabalho

Sensibilização às medidas de autoproteção
Objetivos:
Sensibilizar os formandos para as regras e
procedimentos de atuação numa situação de
emergência.
Destinatários: Trabalhadores dos CED SCL e
SCT (RA S. Francisco de Sales);
Prestadores de serviços dos CED NAP, PM,
MP e JRP
Duração: 2h (março a junho)
Modalidade: Ação de sensibilização
Formação à equipa de emergência de 1os
socorros
Objetivos:
Adquirir conhecimentos técnicos e noções
básicas de socorrismo.
Destinatários: Equipa de 1os Socorros CED
SCL e Equipa de 1os Socorros da RA S.
Francisco de Sales
Duração: 1,5h (abril/maio)
Modalidade: Ação de sensibilização

Formação à equipa de emergência de 1ª
intervenção
Objetivos:
Preparar as equipas de emergência para
conhecerem os procedimentos estabelecidos
no Plano de Segurança Interno (PSI), de forma a
responderem adequadamente a uma situação
de emergência, realizando as ações de 1ª
intervenção.
Destinatários: Equipa de 1ª Intervenção do CED
SCL e Equipa de 1ª Intervenção da RA S.
Francisco de Sales
Duração: 1,5h (abril/maio)
Modalidade: Ação de sensibilização
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Formação às equipas de emergência de
evacuação
Objetivos:
Preparar as equipas de emergência para
conhecerem
os
procedimentos
estabelecidos no Plano de Segurança Interno
(PSI),
de
forma
a
responderem
adequadamente a uma situação de
emergência, dando o alarme e o alerta e
realizando as ações de evacuação.
Destinatários: Equipa de Evacuação do CED
SCL e Equipa de Evacuação da RA S.
Francisco de Sales

Exercício prático/simulacro
Objetivos:
Aplicar os conhecimentos adquiridos nas ações
de
sensibilização,
as
medidas
de
prevenção/proteção a adotar em situações de
emergência face ao risco de incêndio e a sua
aplicação prática no caso das equipas de 1os
socorros, 1ª intervenção e evacuação.
Destinatários: CED NAP, CED PM, CED FM, CED
MP e CED JRP
Duração: 3h (abril a dezembro)
Modalidade: Exercício Prático

Duração: 1,5h (abril/maio)
Modalidade: Ação de sensibilização

Prevenção de riscos profissionais e promoção do bem-estar no trabalho
Objetivos:
Assegurar o desenvolvimento de conhecimentos e competências dos interlocutores em matéria
de SST.
Destinatários: Interlocutores SST
Duração: 6,5h (maio/junho)
Modalidade: Workshop
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VIII.

Tecnologias de Informação e Comunicação

Formação SI REF – Ação 1
Objetivos:
No final da formação os formandos deverão
estar aptos a realizar as seguintes tarefas:
Sumários; Faltas e Consultas. Avaliação.
Destinatários: Docentes
Duração: 1,5h (janeiro e fevereiro)
Modalidade: Ação sensibilização

Formação SI REF – Ação 2

Formação SI REF – Ação 3

Objetivos:
No final da formação os formandos deverão
estar aptos a realizar as seguintes tarefas:
Justificação de faltas; Percurso Escola;
Compensações
(FIDC);
Consultas
e
Extrações; Reuniões e Avaliações; CSI.

Objetivos:
No final da formação os formandos deverão estar
aptos a realizar as seguintes tarefas: Abrir e
encerrar percursos escolares; Consulta de
sumários e Candidaturas.

Destinatários: Diretores de
Turmas/Coordenadores de Ação

Destinatários: Assistentes Técnicos dos SAM (CED
tipo 2)
Duração: 1,5h (27-01-2016)

Duração: 2,5h/3h (janeiro)
Modalidade: Ação sensibilização
Modalidade: Ação sensibilização

Formação SI REF – Ação 4
Objetivos:
Dar a conhecer aos diretores dos CED tipo 2 as funcionalidades gerais do sistema, bem como as
especificas direcionadas às estruturas de supervisão pedagógica e aos SAM.
Destinatários: Diretores Executivos e Diretores Técnicos (CED tipo 2)
Duração: 2h (05-02-2016)
Modalidade: Ação sensibilização
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SMARTDOCS

Estação de trabalho na rede da CPL

Objetivos:
Atualização de conhecimentos para Objetivos:
utilização do sistema de gestão documental Garantir a todos os funcionários da CPL um
SMARTDOCS.
conjunto de conhecimentos que potenciem a
utilização dos meios informáticos instalados na
Destinatários: Dirigentes e Keyusers
CPL.
Duração: 7h

Destinatários: Todos os trabalhadores

Modalidade: Ação sensibilização

Duração: 12h
Modalidade: Curso

As TIC no ensino e as TIC na aprendizagem
Objetivos:
Pretende-se com esta ação de formação
promover o desenvolvimento curricular, a
integração transdisciplinar das TIC, a
elaboração de recursos educativos digitais e
a sua aplicação no processo de ensino/
aprendizagem, de forma a fomentar o
desenvolvimento de mais e melhor ensino e
aprendizagem.
Destinatários: Educadores de Infância e
Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Formação em Sistema de Recursos Humanos
(SRH) /Sistema de Suporte à Decisão (SSD)
Objetivos:
- Alargar a aplicação do SRH a todos os
trabalhadores da URH, para acessos diferenciados,
dando-lhes competências de utilização;
- Partilhar procedimentos de utilização do SRH;
- Alargar a utilização do SSD a todos os
trabalhadores que têm responsabilidades na área
de Gestão de Recursos Humanos, nomeadamente
SIOE, Balanço Social e tratamento de dados para
SG, DGO e DGAEP.
Destinatários: Trabalhadores da URH e SAM

Duração: 50h (25h+25h)
Duração: SRH -7 h; SSD – 3,5h
Modalidade: Oficina
Modalidade: Ação sensibilização
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4. Mapa das ações propostas para 2016 (revisto março/abril)

Designação da Ação
Gestão Organizacional e Qualidade
Plano de Prevenção contra Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas e
Código de Conduta
Novas versões das normas ISO
9000:2015, ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015
Gestão de Recursos Humanos

Nº de Turmas

Modalidade

Horas

Part.

Destinatários

Volume

Período
de
realização
previsto

Custos
estimados
(*)

1

Ação de
sensibilização

3

15

Todos os trabalhadores

45

a agendar

s/custos

1

Curso

14

20

Trabalhadores da UQA e gestores de
processo

280

2º
semestre

516,60 €

4

20

Novos trabalhadores

80

maio e
outubro

s/custos

7

20

Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos

140

a agendar

258,30 €

Acolhimento de novos trabalhadores

2

Duração e organização do tempo de
trabalho - Férias, faltas e licenças

1

Modalidades de horários de trabalho

1

FORGEP - Programa de Formação em
Gestão Pública i)

1

Inovação Estratégica e Inteligência
1
Competitiva ii)
Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias
Lei de Promoção e Proteção de
Crianças e Jovens – alteração
1
legislativa e as suas implicações

Sessão de
acolhimento
Ação de
sensibilização
Ação de
sensibilização

7

20

Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos

140

a agendar

258,30 €

b-learnig

180 (120h
presenciais+60h
e-learning)

19

Dirigentes intermédios (i)

3420

maio/junho

19.090,87
€

Curso

40

15

Dirigentes (ii)

600

abril/maio

5.769,70 €

Ação de
sensibilização

7

30

Técnicos Superiores CED's tipo 1, AACF e
JRP

210

23-02-2016

258,30 €

3.840,00 €

294

19 e 20
março
22 e 23
março
29 e 30
março
1 e 2 abril

15

Dirigentes dos CED tipo 1, AACF e JRP

210

outubro

960, 00 €

140

a agendar

258,30 €

24
Capacidade de resposta na gestão de
situações de crise

4

Curso

14

27

336
Trabalhadores da área do Acolhimento

28

392

21
Liderança para a motivação e gestão
de equipas em crise
Aconselhamento na área da Saúde
Comportamentos aditivos e
dependências
Educação / Formação
Formação pedagógica para docentes
de instrumento (EIM) –
aprofundamento
O ensino da Matemática na Educação
Pré-Escolar e no Ensino Básico –
Formação de coordenadores
Ensino da Matemática na Educação
Pré-Escolar, no 1º, 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico
Educação no séc. XXI – perspetivas
transdisciplinares
Coaching Estratégico – motivar para o
sucesso do ensino
Necessidades Educativas Especiais

1

Curso

14

378

1

Curso

7

20

Trabalhadores do Gabinete de
Aconselhamento e Orientação da Saúde

1

Curso

14

30

Docentes e Técnicos Superiores

420

a agendar

516,60 €

1

Curso

14

17

Docentes das disciplinas de formação
vocacional do Ensino Integrado Música

238

a agendar

516,60 €

1

Oficina

24 (12hx2)

12

Professores Coordenadores

288

86 (50h+36h)

27

Educadores de Infância e Professores 1º ciclo

2322

4.984,00 €

2

Oficina

86 (50h+36h)

16

Professores 2º e 3º ciclos

1376

20 de
janeiro a 6
de abril
27 de
janeiro a
20 de julho

1

Oficinas
temáticas

35

20

Professores da Educação Pré-Escolar

700

maio/junho

1.291,50 €

500

out./nov.

922,50 €

140

a agendar

258,30 €

280
280

setembro
a agendar

s/custos

1000

a agendar

2.400,00 €

a)

a agendar

a)

a)

a agendar

a)

a)

set./dez.

a)

1

Curso

25

20

1

Ação de
sensibilização

7

20

Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
Docentes e técnicos responsáveis pela
elaboração e execução do PEI/CEI
Docentes e técnicos do CED MP
Trabalhadores com funções na área das REF

2

Curso

14

20
20

1

Oficina

50 (25h+25h)

20

Metodologia de trabalho de projeto

1

a)

a)

a)

Supervisão das práticas
pedagógicas/trabalho colaborativo

1

a)

a)

a)

Laboratórios de aprendizagem

1

Workshop

3

a)

5

a)

Docentes 1.º e 2.º CEB

a)

a agendar

a)

5

a)

Coordenadores de Departamento e de Ciclo

a)

a agendar

a)

a)

8

Coordenadores de Departamento de Línguas

a)

a agendar

a)

12

Coordenadores de Departamento das
Ciências Exatas

a)

set./dez.

a)

Intervenção com jovens
multidesafiadores
Utilização dos quadros interativos
multimédia no processo de ensinoaprendizagem - "reciclagem"

Projeto Fénix - Avaliação das
Aprendizagens - Avaliação Formativa
Projeto Fénix - Supervisão Pedagógica
- (aprofundamento)
Projeto 'Texto, Gramática e Ensino do
Português' (aprofundamento)
O Ensino da Matemática na Educação
Pré-Escolar e no Ensino Básico

26

1
1
1
1

Ação de
sensibilização
Ação de
sensibilização
a)
a)

a)

Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário, prioritariamente
dos grupos de recrutamento 230, 500, 510 e
520
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Designação da Ação
Educação / Formação (Cont.)
Língua Gestual Portuguesa
Seminário "Educação, Qualificação e
Inserção Profissional"
Workshops temáticos CED NAP

Nº de Turmas

Destinatários

Volume

Período
de
realização
previsto

Custos
estimados
(*)

15

Docentes dos CED's JRP

a)

a agendar

a)

a)

Trabalhadores com funções na área das REF

a)

novembro

a)

2

7x15
=105

Trabalhadores do CED NAP com funções
docentes e educativas

210

23-02-2016

s/custos

2

20

Dirigentes CED/CCC

40

10-02-2016

s/custos

6

20

Utilizadores CED/CCC

120

11-02-2016

s/custos

4

Dirigentes e utilizadores CED SCL

24

12-02-2016

4

Dirigentes e utilizadores CED SCT

24

15-02-2016

3

Dirigentes e utilizadores CED PM

18

16-02-2016

4

Dirigentes e utilizadores CED AACF

24

18-02-2016

4

Dirigentes e utilizadores CED JRP

24

19-02-2016

4

Dirigentes e utilizadores CED NAP

24

22-02/1703-2016

4

Dirigentes e utilizadores CED MP

24

24-02-2015

5

Dirigentes e utilizadores CED NSC

30

25-02-2016

4

Dirigente e utilizadores CCC

24

26-02-2016

5

Dirigentes e utilizadores CED FM

30

15-03-2016

Modalidade

Horas

Part.

1

Curso

a)

1

Seminário

a)

7

Workshop

Gestão de Bens em Armazém
Gestão de bens em armazém - Ação 1

1

Gestão de bens em armazém - Ação 2

1

Gestão de bens em armazém – Ação 3

Inventário - procedimentos periódicos
Área Comportamental
Ética e deontologia profissional na
administração pública
Soft Skills (competências sociais e
comportamentais)
Comunicação e relações interpessoais
€onta €omigo Inclusão – Educação
Financeira
Segurança e Saúde no Trabalho

Sensibilização às medidas de
autoproteção

Formação à equipa de emergência: 1os
socorros

10

Ação de
sensibilização
Ação de
sensibilização

Formação
on job

6

1

Ação de
sensibilização

6

20

Utilizadores da gestão de stocks

120

novembro

s/custos

1

Curso

14

15

Todos os trabalhadores

210

a agendar

442,80 €

1

Curso

14

15

Dirigentes e Técnicos Superiores

210

a agendar

516,60 €

1

Curso

14

15

Assistentes Técnicos e Assistentes
Operacionais

210

a agendar

516,60 €

1

Ação de
sensibilização

3

15

Todos os trabalhadores

45

a agendar

s/ custos

15

Trabalhadores CED SCL

30

abril/maio

8

Trabalhadores CED SCT (RA S. Francisco de
Sales)

16

a agendar

15

Prestadores de serviços CED NAP

30

27-04-2016

15

Prestadores de serviços CED NAP

30

a agendar

15

Prestadores de serviços CED PM

30

15

Prestadores de serviços CED MP

30

15

Prestadores de serviços CED JRP

30

5

Equipa de 1os Socorros CED SCL

7,5

5

Equipa de 1os Socorros RA S. Francisco de
Sales

7,5

5

Equipa de 1ª Intervenção CED SCL

7,5

5

Equipa de 1ª Intervenção RA S. Francisco de
Sales

7,5

10

2

Formação à equipa de emergência: 1ª
intervenção

2

Formação à equipa de emergência:
evacuação

3

Ação de
sensibilização

Ação de
sensibilização

2

1,5

Ação de
sensibilização

1,5

Ação de
sensibilização

1,5

5

Exercício prático / simulacro

Prevenção de riscos profissionais e
promoção do bem-estar no trabalho

27

s/custos

5

1

Exercício
prático

Workshop

9 e 16 de
março
10 de
março (3
ações)
maio/junho

s/ custos
abril/maio

Equipa de Evacuação CED SCL

7,5

3

80
25

Equipa de Evacuação RA S. Francisco de
Sales
Docentes CED NAP
Trabalhadores CED NAP

120
75

21-06-2016
a agendar

3

30

Trabalhadores CED PM

90

8 de abril

3

20

Trabalhadores CED FM

60

3

25

Trabalhadores CED MP

75

3

25

Trabalhadores CED JRP

75

set./dez.

6,5

12

Interlocutores Segurança e Saúde no Trabalho

78

30 e 31
maio e 1
junho

5

7,5

a agendar
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Designação da Ação

Part.

Destinatários

Volume

Período
de
realização
previsto

30

Docentes CED NSC

45

12-01-2016

42

Docentes CED NAP

63

08-01-2016

58

Docentes CED MP

87

11-01-2016

3

51

Docentes CED JRP

76,5

07-01-2016

6

94

Docentes CED PM

141

13 e 14 de
janeiro

Diretores de Turma/Coordenadores de Ação
(CED NSC)

21

Diretores de Turma/Coordenadores de Ação
(CED NAP)

63

Nº de Turmas

Modalidade

Horas

Custos
estimados
(*)

Tecnologias de Informação e Comunicação
3
4
4

Formação SI REF – Ação 1

1,5

1

3

7

1

2,5

16

1

3

21

1

2,5

19

3

12

3

12

1

2,5

17

1

3

14

1

2,5

9

4

3

44

Diretores de Turma/Coordenadores de Ação
(CED PM)

132

25-01-2016

1
Formação SI REF – Ação 2

Ação de
sensibilização

1

Ação de
sensibilização

40

47,5

s/ custos

18-01-2016

19-01-2016

36
Diretores de Turma/Coordenadores de Ação
(CED MP)

36

22-01-2016

s/ custos

42,5
Diretores de Turma/Coordenadores de Ação
(CED JRP)

42
22,5

21-01-2016

Formação SI REF – Ação 3

1

Ação de
sensibilização

1,5

10

Assistentes Técnicos dos SAM (CED tipo 2)

15

27-01-2016

s/ custos

Formação SI REF - Ação 4

1

Ação de
sensibilização

2

12

Diretores Executivos e Diretores Técnicos dos
CED tipo 2

24

05-02-2016

s/ custos

Ação de
sensibilização

38

Dirigentes

266

a agendar

7
20

Keyusers

140

a agendar

3
SMARTDOCS
3

s/custos

Estação de trabalho na rede da CPL

1

Curso

12

15

Todos os trabalhadores

180

a agendar

s/ custos

As TIC no ensino e as TIC na
aprendizagem

1

Oficina

50 (25+25)

15

Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário

750

a agendar

922,25 €

Formação em Sistema de Recursos
Humanos (SRH) / Sistema de Suporte
à Decisão (SSD)

1

Ação de
sensibilização

7

15

Trabalhadores da URH e SAM

105

a agendar

s/ custos

869H

1733

52 Atividades Formativas

18809

44.498,12
€

a) Dados a indicar
i) Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e da Portaria n.º 146/2011, de 7 de abril, este curso constitui a formação específica a frequentar pelos titulares de cargos de direção
intermédia nos dois primeiros anos de exercício de funções, conforme estipulado pelo n.º 5 do artigo 12.º da referida lei.
ii) Formação de atualização de dirigentes: Portaria n.º 146/2011, de 7 de abril (com avaliação)
NOTA - A formação nas áreas temáticas Gestão Estratégica, Finanças e Contabilidade, Gestão de RH, Assuntos Jurídicos, Secretariado e Trabalho Administrativo, Liderança e
Desenvolvimento Pessoal, Segurança e Saúde no Trabalho, Línguas Estrangeiras, Formação de Formadores, TIC, Matemática e Estatística, estão contempladas no Plano de Formação
2016 da Secretaria-Geral, do MTSSS.
(*) Os custos estimados (valor base +IVA) reportam-se ao pagamento das horas de formação, tendo-se por referência os valores padrão considerados elegíveis para efeitos de
financiamento do custo horário dos formadores, de acordo com legislação específica do Fundo Social Europeu (FSE)
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5. Quadro síntese do Plano de Formação Interna
Nº de ações 52
Nº de participantes 1733
Nº horas 869H
Volume de formação 18809
Custo estimado 44.498,12€
TEMÁTICAS PROPOSTAS
OBJETIVO GERAL
Contribuir para que os trabalhadores
adquiram e/ou consolidem competências
para desenvolver a missão.
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Gestão organizacional e qualidade;
Gestão de recursos humanos;
Intervenção com crianças, jovens e
famílias;
Educação/formação;
Gestão de Bens em Armazém;
Área comportamental;
Segurança e saúde no trabalho;
Tecnologias de informação e
comunicação.
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6. Formação transversal das áreas de apoio e gestão – LNF da
SG, do MTSSS
Validação do Plano de Cursos:

Destinatários

Sinalizado no
LNF pela CPL

Validado no
Plano da SG

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestão Estratégica
Formular e Medir a Estratégia
Inovar nos Serviços Públicos
Gestão de Projetos
Enquadrar a formação na estratégia do
organismo
Gestão por processos

Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores

Finanças e Contabilidade
Contratação Pública – CCP revisto
Finanças para não Financeiros
Gestão Orçamental dos Serviços Públicos
Sistema de Normalização Contabilística (SNC)
Gestão de RH
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP)
O Sistema de Avaliação de Desempenho da AP
(SIADAP)
Revisão do regime de Mobilidade e
Requalificação dos trabalhadores da AP
Assuntos Jurídicos
Contencioso Administrativo
Legística e Regulática para não juristas
Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (CPTA)
CPA para não juristas

Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores

Secretariado e Trabalho Administrativo
Gestão Documental e Arquivo Digital

Assistentes Técnicos

x

x

Protocolo e Organização de Eventos
Liderança e Desenvolvimento Pessoal
Liderança e Motivação

Assistentes Técnicos

x

x

Dirigentes

x

x

Comunicação e Relacionamento Interpessoal

Assistentes Técnicos

x

x

Comunicação no Atendimento
Desenvolver apresentações eficazes
(presentation skills)
Soft Skills e o seu impacto no desempenho
individual e do organismo
Segurança e Saúde no Trabalho
Noções gerais de Segurança e Saúde no
Trabalho

Assistentes Técnicos
Dirigentes e Técnicos
Superiores

x
x

x

Técnicos Superiores

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SST- alterações à legislação

Todos os grupos
profissionais
Representantes do
empregador e dos
trabalhadores

Línguas Estrangeiras
Inglês proficiência (nível C1)
Inglês intermédio (nível B1 e B2)
Espanhol inicial (nível A1)
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Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores

x

X
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Validação do Plano de Cursos:

Destinatários

Sinalizado no
LNF pela CPL

Validado no
Plano da SG

Dirigentes e Técnicos
Superiores

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formação de Formadores
Formação pedagógica de formadores
TIC
Word avançado (versão 2010)
Excel avançado (versão 2010)
PowerPoint
Access Inicial
Design Gráfico – Tecnologia de desenho e
ilustração digital
Social Media Marketing
Matemática e Estatística
SPSS/STATA

Todos os grupos
profissionais
Todos os grupos
profissionais
Todos os grupos
profissionais
Todos os grupos
profissionais
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Técnicos Superiores

Introdução ao Atuariado
Ciclos de conferências

Técnicos Superiores

“Modelos de Gestão Pública”

Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores
Dirigentes e Técnicos
Superiores

“Green Skills as competências para uma
economia ecológica”
“O Sistema de Segurança Social em Portugal”
“A problemática da adoção – o novo
enquadramento legal”

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

Nota: A identificação das necessidades formativas remetidas à SG foi efetuada com a colaboração dos CED/Serviços
da CPL com uma taxa de resposta de 67%.
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7. Formação externa
Nº de
Proponente

Formação solicitada

Grupo profissional

potenciais
participantes

Administração de sistemas de correio

3

eletrónico
Administração de redes locais

2

Administração da microinformática em
DSP

ambiente distribuído

Informática

Administração avançada de sistemas

2

Administração de bases de dados

2

Planeamento de sistemas de

1

informação
DSP/UCP

DSP/UAF

UQA

URH

2

Contratação Pública na vertente de
especialização
Regras da faturação- CIVA
Certificação/Qualificação de auditores
internos da qualidade – ISO 9001
CAGEP – Curso Avançado de Gestão
Pública

Dirigente
Técnico superior e Assistente
técnico
Técnico superior
Titulares de cargos de
direção superior

2

7

2

3

Formação específica para os vários
Docentes/Formadores

grupos de recrutamento/Disciplinas da
componente técnica dos cursos

Docentes/Formadores

profissionais*

*Em análise
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8. Anexo I – Modelos de QLNF 2016
Documentos em anexo.

9. Anexo II – Mapa de respostas dos Serviços - QLNF 2016 (taxa
de participação)
Documento em anexo.

10. Anexo III - Resumo respostas dos trabalhadores - QLNF 2016
online
Documento em anexo
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