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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO IAVE 2021 

A formação profissional dos trabalhadores do IAVE é muito importante para a organização, na 

medida em que contribui quer para a qualidade das respostas inerentes à concretização da sua 

missão quer para cada um dos trabalhadores em termos profissionais e pessoais. 

O plano de formação profissional do IAVE para o ano de 2021 é proposto em contexto de pandemia, 

prevendo-se que a maioria da formação decorra na modalidade de formação online. 

Assim, 

Na observância do disposto no normativo que define e regula o regime da formação profissional na 

Administração Pública (Decreto-Lei nº 86-A/2016, de 29 de dezembro); 

Considerando as disposições relativas à Administração Pública contidas Lei nº 75-B/2020 de 31 de 

dezembro (Orçamento de Estado para 2021), em relação à qualificação e capacitação dos 

trabalhadores e aos objetivos de boa gestão dos trabalhadores, designadamente nos domínios da 

participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, da segurança e da saúde no trabalho, da 

conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação (que devem ser 

«considerados dos mais relevantes para efeitos do disposto no artigo 18º da Lei nº 66-B/2007, de 28 

de dezembro, na sua atual redação, devendo o respetivo serviço garantir que o conjunto dos 

mesmos tem um peso relativo no QUAR igual ou superior a 50%»); 

Considerando o desígnio governamental de «Difundir, por todos os serviços do Estado, uma ’cultura 

do controlo‘ promovendo a boa gestão dos recursos públicos e a assunção generalizada de uma 

consciência ética no exercício de funções públicas, prevenindo e mitigando casos de fraude e de 

corrupção, em especial, nos domínios da administração financeira do Estado» (Relatório OE 2020 – 

Programas Orçamentais e Políticas Públicas Sectoriais, dezembro de 2019, p. 110); 

Considerando as exigências associadas às atividades de produção, receção, preservação de dados e 

ao cumprimento das políticas de segurança da informação e de proteção de dados; 

Considerando o objetivo operacional inscrito no QUAR do IAVE para 2021 («Assegurar ações que 

promovam o desenvolvimento organizacional, a valorização, qualificação dos trabalhadores e o bem-

estar no trabalho»), definido, também, em conformidade com os objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (em especial o ODS 3 – Saúde de Qualidade, que visa assegurar uma 

vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas, e o ODS 8 – Trabalho digno e 

crescimento económico, que visa promover um crescimento económico inclusivo e sustentável, 

emprego e trabalho digno para todos), e com a Resolução do Conselho de Ministros nº 28/2019, de 

13 de fevereiro (aprovação do Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na AP 2020); 

E atenta a situação financeira, o conselho diretivo do IAVE decidiu em reunião do CD (ata nº 25/2020, 

de 2 de outubro) disponibilizar para a formação profissional um montante de 12.000,00€. 
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O plano de formação que a seguir se apresenta é constituído por ações de formação interna, nas 

áreas identificadas como prioritárias, e por formação externa, resultante das propostas apresentadas 

pelos trabalhadores e dirigentes. 

A direção do IAVE aprovou, na generalidade, o presente plano de formação que tem um custo total 

de 11539,90€, conforme consta da Tabela 1. 

Tabela 1. Formação profissional 2021 

Formação Público-alvo Custo 

Interna Todos os trabalhadores e colaboradores S/ custo 

Externa 

Quadro do pessoal e professores em mobilidade total – SST e 
SIADAP 3 (obrigatória) 

3650,00€ 

Quadro do pessoal e professores em mobilidade total 6149,90€ 

Diretor de Serviços da DSFS – Forgep  1500,00€ 

Professores em mobilidade parcial 240,00€ 

Total 11539,90 € 

 

1. Formação interna, 2021 

No ano de 2021, é disponibilizada formação interna a todos os trabalhadores, recorrendo-se às 

competências dos próprios trabalhadores do IAVE, enquanto formadores. Neste contexto, foram 

identificadas áreas de formação prioritárias, sem custos financeiros para a organização, conforme 

consta da Tabela 2. 

Tabela 2. Plano de formação interna 

Área temática Designação Dinamizador/a Data prevista 

Competências digitais 
Segurança da informação 
Conformidade RGPD 
Ética, integridade 

Curso de Excel – Nível 
intermédio/avançado 

DSFS Março/abril 

Formação em SPSS. Análise de dados 
estatísticos 

Alexandra Duarte A definir 

Segurança da informação e 
conformidade com o RGPD 

Conceição Barraca 
Nuno Castanheta 

A definir 

Quintas do IAVE – Ética, integridade 
Luísa Pedroso e 
Dina Paz 

A definir 

Responsabilidade social – 
apoiar quem precisa 

Quintas do IAVE. Espaço de reflexão 
sobre Iniciativas de apoio 

Luísa Pedroso e 
Ana Monteiro 

A definir 
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2. Formação externa, 2021 

2.1. Formação obrigatória para todos os trabalhadores 

O IAVE identificou duas áreas de formação fundamentais para o bom funcionamento da organização, 

uma relativa à avaliação SIADAP 3, que decorrerá no final do primeiro ano do biénio de avaliação 

2021-2022, e a outra na área da Segurança e Saúde no Trabalho, respondendo esta última a uma 

obrigação legal da instituição. Esta formação é obrigatória para todos os trabalhadores do quadro do 

pessoal do IAVE e professores em mobilidade total e tem um custo de 3650,00€ (Tabela 3). 

Tabela 3. Formação obrigatória para todos os trabalhadores 

(quadro do pessoal e professores em mobilidade total) 

Designação da ação Data Duração 
Entidade 

formadora 
Custo 

SIADAP 3 – monitorização Novembro 7h IGAP 1700,00€ 

Segurança sobre incêndios A definir 7h Centralmed 1950,00€ 

Total 3650,00€ 

 

2.2. Formação identificada pelos trabalhadores 

No contexto da formação ministrada por entidades externas, os trabalhadores do IAVE (do quadro 

do pessoal e professores em mobilidade total) identificaram ações de formação prioritárias no 

âmbito do seu desempenho profissional (Tabela 4), validadas pelos respetivos dirigentes. Todos os 

trabalhadores realizam uma ação de formação, que tem um custo de 6149,90€. 

Tabela 4. Plano de formação externa (trabalhadores do quadro do pessoal e professores 

em mobilidade total) 

 

Unidade 

Orgânica
Nome do trabalhador Designação da ação/área de formação Data 

Entidade 

formadora
Custo

Maria Margarida Frazão da Silveira 

Borges
Gestão da Informação Arquivística na Administração Pública 15 a 29 de março INA 280,00 €

Cristina Alves Marques Gestão da Informação Arquivística na Administração Pública 16 a 29 de março INA 280,00 €

Conceição Barraca Plano de prevenção de riscos de gestão 26 a 29 de abril INA 210,00 €

Dina Paz
A Tramitação do Procedimento Concursal Comum e o Código do 

Procedimento Administrativo 03 a 06 de maio
INA

185,00 €

Andreia de Barros Pessoa Pires 

Cordeiro

Financiamento, Organização e Montagem de Candidaturas a 

Fundos Comunitário- Portugal 2020-2030
03 a 18 de maio IGAP 250,00 €

Inês Godinho Ferreira
SNC-AP – cadastro dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e 

propriedades de investimento | ON-Line - 4ª Ed
25 a 31 de março IGAP

190,00 €

Andreia Sofia Fernandes Ragageles 

*

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

05 a 16 de abril
INA

350,00 €

Ana Cristina Lopes Carrajola Utilizar o Portal Base 29 março a 1 abril INA 140,00 €

Dulce da Conceição Macedo Pereira 

Lopes Portal BASE - Gestão de artigos e faturas 12 e 13 de abril
IGAP

105,00 €

Isabel Maria Caetano Pais Perceber o Orçamento 22 e 23 de maio INA 140,00 €

Rui Mourinho Silva Lei Geral do Trabalho em Funções públicas 05 a 16 de abril INA 350,00 €

Idalina De Jesus da Conceição 

Guerreiro Lei Geral do Trabalho em Funções públicas 6 a 16 de abril
INA

350,00 €

Ana Cristina Marques Gomes 

Tavares Regime juridíco/Procedimento Administrativo 12 a 15 de abril
IGAP

230,00 €

DS
FS Adosinda Faria Fernandes Gestão de formação E-Learning A definir

B-Training, 

Consulting 
380,00 €

DS
AE

Ana Celina Militão da Silva Criatividade e ideias 06/05/2021 03:00

INA

140,00 €

Alexandra Isabel Francisco Duarte POWER BI - CRIAÇÃO DE DASHBOARDS DE APOIO À DECISÃO 14/04/2021 INA 210,00 €

Tânia Venâncio Curso completo de estatística e tratamento de dados Evolui.com 149,90 €

Madalena Mota POWER BI - CRIAÇÃO DE DASHBOARDS DE APOIO À DECISÃO 14/04/2021 INA 210,00 €

Joana Tavares DASHBOARDS COM POWER BI | ONLINE CESAE 190,00 €

Nuno Lima Access Avançado 10/05/2021 Rumos 430,00 €

Ana Cristina Monteiro Liderança de Inovação 19 a 27 de abril INA 210,00 €

Aldina Lobo Competências de inovação 6, 8, 13 e 15 de abril INA 140,00 €

Catarina Lains Data Scientist - Transformar Dados em Conhecimento 27 a 30 de abril INA 140,00 €

Luísa Pedroso Estratégias e Planeamento de Marketing, 25 a 28 de maio INA 140,00 €

Nuno Castanheta Jornadas de Computação Científica 21 a 25 de junho FCCN 375,00 €

Ricardo Rapaz Jornadas de Computação Científica 21 a 25 de junho FCCN 375,00 €

6 149,90 €

EM
_C

IM
A

21h

14 h

14h

5 dias

5 dias

14h

60h

14h

EM
EI

21h

29h

21h

14h

21h

DG
A

14h

14h

35h

14h

7h

14h

35h

35h

18h

Duração

CD

28h

28h

21h

14h



 

4 
 

A formação identificada na Tabela 4 depende de entidades externas, estando sujeita a alterações de 

datas ou mesmo de ofertas; assim, os trabalhadores poderão, em qualquer momento, solicitar 

superiormente alteração da formação proposta, desde que os valores sejam aproximados aos valores 

iniciais. 

 

2.3. Professores em mobilidade parcial 

Uma vez que o IAVE conta com a colaboração de professores em mobilidade parcial, foi solicitado 

aos dirigentes que apresentassem propostas de formação para estes professores, devidamente 

fundamentadas, para se aferir da disponibilidade orçamental afeta à formação profissional. 

Foram apresentadas e acolhidas duas propostas, uma da EMCIMA e outra da EMEI, num total de 

240,00€ (Tabela 5). 

Tabela 5. Plano de formação externa dos professores em mobilidade parcial 

 

 

 

Lisboa, 15 de março de 2021. 

 

O Conselho Diretivo 

 
 
 

Luís Pereira dos Santos 
(Presidente) 

 
 
 

 Anabela Serrão 
(Vogal) 

 

 

Manuel Carvalho Gomes 
(Vogal) 

 

 

Unidade 

Orgânica
Nome do trabalhador

Carreira/ 

categoria/ cargo
Área Designação da ação/área de formação Data Entidade formadora Custo

EM
_C

IM
A

Ana Isabel Monteiro Nogueira MP Artes Visuais
Perspetivas da Arte na Educação - Espaços 

Transientes
21, 22 e 23 de maio CCPFC/ACC-109647/20 30,00 €

240,00 €Total

14/04/2021 21 h INA 210,00 €

EM
EI

Alexandra Nunes MP

FORMAÇÃO EM 

COMPETÊNCIAS 

DIGITAIS

POWER BI - CRIAÇÃO DE DASHBOARDS DE APOIO À 

DECISÃO

Duração

15h
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