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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos anos, o Centro 

de Formação tem sofrido alterações, 

de modo a responder às 

necessidades do público alvo, como 

aos objetivos de desenvolvimento 

formativo. Este Plano reflete, mais 

uma vez, a necessidade de alterar 

formas de atuação, face às 

necessidades do momento atual.  

A evolução da conjuntura 

socioeconómica da região, com o 

aumento do turismo e de todos os 

setores de atividade a ele associados, 

a par do aumento significativo da 

população empregada, determinou a 

mudança de destinatários da 

atividade do Centro de Formação. 

Toda a formação que vinha a ser 

desenvolvida, destinada a 

desempregados de curta e longa 

duração, deixou de fazer sentido, 

dado que atualmente as taxas de 

desemprego são mais baixas.  

A necessidade referida, criou a 

oportunidade de reforço da 

integração de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade no 

mercado de trabalho, pelo que se 

verifica a oportunidade de reforçar as 

mais valias da integração deste 

público junto das entidades 

empregadoras, sendo esta uma das 

grandes apostas do Centro de 

Formação para o ano de 2018.   

O presente Plano foi equacionado 

com base nas necessidades 

apresentadas, sendo que as ações a 

desenvolver, segundo o previsto pela 

certificação da DGERT e certificação 

setorial pelo Ministério da Agricultura 

e do Mar.  

Este Plano de atividades especifico do 

Centro de Formação é um documento 

complementar do Plano de Atividades 

e Orçamento para 2018 da Instituição, 

apresentado como anexo.  

O Plano do Centro de Formação 

cumpre o que está previsto na 

Portaria 851/2010 de 6 de setembro.   
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PRIORIDADES 

ESTRATÉGICAS 

 

Em 2018, para o Centro de Formação 

definiram-se 4 grandes prioridades: 

• dar resposta às necessidades de 

requalificação profissional, por 

forma a se motivar e se obter 

valorização profissional;  

• manter e diversificar as respostas 

na área da deficiência, com vista 

ao desenvolvimento, capacitação 

e inserção profissional;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• concluir as ações que estão a 

decorrer, de modo a atingir os 

objetivos contratualizados e a 

favorecer a aprovação de futuros 

projetos financiados; 

• dar resposta às necessidades 

inerentes ao trabalho no 3º setor, 

utilizando o conhecimento e o 

saber fazer já adquirido.  
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DESENVOLVIMENTO E 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

O Plano de Atividades e Plano de 

Formação tem três objetivos 

essenciais:  

• oferecer um serviço de qualidade 

diferenciador ao nível da 

qualificação e da formação 

profissional;  

• prestar uma intervenção de 

qualidade ao nível da avaliação, 

orientação vocacional e da 

inserção profissional; 

• assegurar uma gestão rigorosa e 

eficaz dos meios disponibilizados 

para a formação. 

O Plano de Formação para 2018 

contempla uma ação de 

sensibilização/ divulgação para 

empresários, sobre boas práticas na 

inserção socioprofissional de pessoas 

com deficiência nas organizações e 

sobre as medidas de apoio à 

contratação que podem ser utilizadas 

para este efeito.  

Com base nos objetivos definidos, o 

Plano de Atividades engloba várias 

tipologias formativas e não 

formativas, nomeadamente. 

• Atividade formativa:  

 

 

o Qualificação de pessoas com 

deficiência e incapacidade/ 

Reabilitação Profissional 

o Sistema de Aprendizagem  

o Formação Modular Certificada 

(Unidades de Formação de 

Curta Duração), orientada para 

ativos empregados e público 

em geral 

o Formação Interna 

• Gabinete de Inserção Profissional 

• Centro de Recursos para as 

pessoas com deficiência e 

incapacidade. 

O Plano de Atividades encontra-se 

segmentado em função das 

diferentes áreas de intervenção, mas 

na prática verifica-se uma estreita 

interligação e articulação dos 

recursos humanos, materiais e 

financeiros, segundo princípios de 

gestão, de eficiência e eficácia. 

O Plano de Formação inclui o 

desenvolvimento de ações de longa 

duração e a realização de ações de 

qualificação e desenvolvimento de 

competências, tendo como públicos-

alvo os empregados dos sectores de 

atividades da região e os que 

trabalham no sector social 
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nomeadamente em Misericórdias e 

IPSS.   

Neste contexto, o Plano de Formação 

para 2018 contempla as tipologias 

formativas que se apresentam.   

 

Qualificação de pessoas com 

deficiência e incapacidade/ 

Reabilitação Profissional 

O Plano de Formação, prevê a 

realização de ações de Formação 

Profissional Inicial e de Formação 

Contínua, financiadas pela Medida de 

Qualificação de Pessoas com 

Deficiência e Incapacidade que é 

tutelada pelo IEFP,IP., ao nível da 

Delegação Regional do Algarve. 

Em 2018 irá ser desenvolvida 

formação, em simultâneo, no âmbito 

de dois projetos: 

• com início em abril de 2016 e o 

seu término a 31 de dezembro de 

2018; 

• com início a 3 de janeiro de 2018 

e data limite de conclusão de 

31/12/2020. 

O Plano de Formação para pessoas 

com deficiência e incapacidade 

encontra-se na subsecção de Plano 

de Formação 2018.  

A formação Inicial tem por 

destinatários pessoas com 

deficiências e incapacidades, com 

idade mínima de 16 anos, fora da 

escolaridade obrigatória ou 

encaminhados pelo Conselho de 

Turma, quando estão esgotadas as 

estratégias educativas. Todos os 

formandos têm que se encontrar 

desempregados ou à procura do 1º 

emprego e inscritos no Centro de 

Emprego. 

Em 2018 prevê-se uma execução 

física, respetivamente, para cursos 

iniciados em 2016/2017 e para cursos 

iniciados em 2018, com os 

indicadores apresentados na 

respetiva tabela (ver as linhas 

respetivas). 

A formação irá desenvolver-se em 

percursos formativos com a duração 

de 3600 horas. A formação 

desenvolve-se com base nos 

referenciais adaptados que constam 

no Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ) e que permitem 

a dupla certificação, a Profissional, de 

nível II, e a Escolar de 9º ano. 

Estes referenciais englobam as 

componentes de formação 

tecnológica, formação escolar de 

base, formação para a integração e 

formação prática. 

A Formação Contínua destina-se a 

pessoas empregadas ou 

desempregadas, que pretendam 

melhorar as respetivas qualificações, 

visando a manutenção do emprego, a 

progressão na carreira, ou o 

(re)ingresso no mercado de trabalho, 

ajustando ou aumentando as suas 

qualificações, de acordo com as suas 

necessidades, das empresas e do 

mercado de trabalho. 

Em 2018 prevê-se uma execução 

física com os indicadores 
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apresentados na Tabela respetiva 

(ver na linha da formação contínua).  

Na sequência da dinâmica 

apresentada pelo mercado de 

trabalho, propõe-se desenvolver duas 

ações de Formação Contínua, uma 

no primeiro trimestre e a outra no 

terceiro trimestre de 2018, em dois 

itinerários formativos distintos, de 

modo a abranger um leque 

diversificado de candidatos. 

Cada percurso de 400 horas é 

constituído por UFCD’s de 

Referenciais Adaptados do CNQ que 

possibilitarão a aquisição, atualização 

ou desenvolvimento de competências 

transversais nas áreas da saúde, 

segurança no trabalho e educação 

ambiental, ética e deontologia 

profissional, competências 

comunicacionais e nas TIC. Além 

destas unidades de formação, cada 

percurso inclui módulos de formação 

tecnológica compatíveis com a 

aquisição de competências práticas 

facilitadoras do acesso ao emprego. 

A opção por um percurso/itinerário 

será determinada pelo perfil de 

competências do candidato, pelos 

interesses profissionais do mesmo e 

pelas necessidades do mercado de 

trabalho.  

 

Sistema de Aprendizagem 

A ação com a saída profissional de 

Técnico(a) de Cozinha/ Pastelaria, 

teve início em novembro de 2015 e 

terá o seu término em abril de 2018 e, 

presentemente, abrange 10 

formandos. 

Esta tipologia visa a formação de 

jovens e a sua inserção no mercado 

de trabalho, permitindo o 

prosseguimento de estudos. 

Trata-se de um curso de formação 

inicial de dupla certificação, destinado 

a jovens com idade inferior a 25 anos, 

com o terceiro ciclo de ensino básico 

e que não detenham uma habilitação 

escolar de nível secundário. A 

formação desenvolve-se na 

Ações Formandos Duração Total de horas Certificações 

Formação Inicial 

4 15 JAN - DEZ 17 607 13 

5 36 JAN - DEZ 51 975 --- 

Formação Contínua 

2 14 400 h 5 600 h 14 

Sistema de Aprendizagem 

1 10 JAN - ABR  10 

Formação Interna 

71 208  8 418 1238 
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modalidade de formação em 

alternância. 

Em 2018 prevê-se uma execução 

física com os indicadores 

apresentados na Tabela (ver na linha 

de sistema de aprendizagem). 

Este curso tem cofinanciamento 

comunitário através do Programa 

Operacional Potencial Humano 

(Portugal 2020) e do Estado 

Português, sendo a tutela do IEFP,IP. 

Não está programado o início de um 

novo curso de aprendizagem. O 

diagnóstico de necessidades indica 

que esta tipologia de formação não é 

atrativa para o público-alvo, porque o 

curso tem uma duração longa, 

componente teórica elevada e os 

apoios sociais não são aliciantes. 

Desta associação resulta a fraca 

adesão dos jovens a estes cursos e 

um índice de absentismo muito 

elevado. 

 

Formação Modular 

Certificada  

Inserido na Nut III, o Algarve fica de 

fora da área de convergência dos 

fundos comunitários para a formação. 

Tendo em conta esta situação torna-

se importante preencher esta laguna 

formativa.  

Na tentativa de responder, não só à 

necessidade criada pela falta de 

fundos para a formação, mas também 

a importância de articular com as 

restantes Misericórdias e IPSS do 

Algarve e, desta forma, permitir que 

estas cumpram com o nº 2 do Artigo 

131º da Lei 7/2009 de 12 de fevereiro, 

o presente plano prevê um conjunto 

de ações que visam dar resposta a 

estas necessidades.   

O presente plano prevê que a 

atuação do centro de formação se 

realize em dois eixos. 

O Eixo 1 é o da Formação destinada 

a adultos ativos, empregados ou não, 

que pretendem aumentar ou 

desenvolver as suas competências 

profissionais, qualidade do 

desempenho e a valorização 

profissional ou obter certificação 

sectorial necessária à atividade 

profissional.  

Tendo em conta a procura de 

formação e a análise da atividade 

económica do concelho, na qual as 

empresas na área do turismo e da 

prestação de serviços assumem 

destaque. O plano prevê a realização 

de ações de formação em Língua 

Inglesa e Língua Francesa, na 

vertente do atendimento e informação 

turística e de Governanta de Andares. 

Neste caso, constata-se também que 

a oferta formativa existente não é 

suficiente para responder as 

necessidades do concelho.   

A formação modular inclui também a 

realização de uma de formação 

destinada a profissionais na área da 

agricultura e jardinagem que, por 

exigência legal, necessitam de 

certificação para a realização da sua 

atividade profissional.    

O Eixo 2 é o da Formação destinada 

as Misericórdias e IPSS no âmbito do 
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cumprimento do nº 2 do Artigo 131º 

da Lei 7/2009 de 12 de fevereiro.  

As constantes alterações nos 

regulamentos e procedimentos no 

âmbito da qualidade da ação social, 

exigem que os quadros técnicos das 

entidades do setor terciário sejam 

detentores de conhecimentos e 

competências, que lhes permitam a 

atualização contínua para uma 

atuação em conformidade com as 

determinações da tutela. 

Neste sentido pretende-se 

desenvolver, ao longo do ano, ações 

de formação destinadas a técnicos, 

quadros e dirigentes de entidades que 

atuam na área de ação social, cujas 

temáticas incidem nos Procedimentos 

com a Tutela, Código do Trabalho/ 

Relações Laborais e Planos 

Individuais/ Regulamentos Internos, 

Regulamento Europeu de Proteção de 

Dados e Requisitos legais de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

Pretende-se também desenvolver 

Formação à Medida com o objetivo de 

qualificar os recursos humanos e 

melhorar as competências 

profissionais de trabalhadores com 

base em necessidades especificas 

inerentes às funções 

desempenhadas e à atividade da 

Instituição/ empresa. Com este 

objetivo será elaborado um pacote de 

ações de formação com base no 

diagnóstico de necessidades 

formativas detetadas pela própria 

entidade no âmbito das funções 

desempenhadas por cada 

trabalhador e de acordo com os 

diferentes sectores funcionais.  

O Plano de Formação modular não 

financiada encontra-se no Plano de 

Formação 2018.     

 

Formação Interna 

Ao abrigo do nº 2 do Artigo 131º da 

Lei 7/2009 de 12 de fevereiro, a 

Formação Interna tem como 

destinatários os colaboradores da 

entidade com vínculo laboral superior 

a 3 meses. A formação a ministrar foi 

prevista com base nas necessidades 

de qualificação ou reconversão, 

reabilitação e integração profissional 

dos trabalhadores, no âmbito da 

função desenvolvda na Resposta 

Social e tendo em conta o 

enquadramento na Instituição.  

Para o ano de 2018, o  Plano de 

Formação Interno prevê 

o desenvolvimento de 71 ações, com 

um volume de formação de 8418, 

assentes em  eixos de atuação:  

• Cumprimento de requisitos legais; 

•  Valorização e desenvolvimento 

de competências profissionais; 

•  Desenvolvimento de 

competências profissionais e 

Requalificação profissional; 

• Comunicação Interna e Externa.  

A aposta nas ações de formação 

apresentadas, tem por objetivo o 

desenvolvimento de competências 

específicas que se apliquem 

diretamente na atividade profissional 

desenvolvida pelos colaboradores 

nas várias áreas de atuação. 
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A formação interna, para além da 

melhoria das competências pessoais 

e profissionais, pretenderá ser ainda 

um meio motivacional que se refletirá 

na melhoria continua dos serviços 

prestados.  

Em 2018 prevê-se uma execução 

física com os indicadores 

apresentados na Tabela (ver na linha 

da formação interna). O Plano de 

Formação Interna encontra-se na 

subsecção de Plano de Formação. 

 

Protocolos e Parcerias do 

Centro de Formação 

No âmbito da atividade formativa 

existem parceiras e protocolos com 

entidades do setor público e privado 

entre as quais se destaca o IEFP, IP, 

e respetivos Centros de Emprego de 

Loulé e do Barlavento, a Autarquia de 

Albufeira, Escolas do Ensino Básico, 

IPSS como o Centro Paroquial de 

Paderne e empresas cuja atividade 

económica se desenvolve no ramo do 

comércio e venda a retalho, hotelaria 

e restauração, pastelaria e 

panificação, jardinagem e tratamento 

de espaço verdes e no sector da 

mecânica automóvel. 

Nos últimos 2 anos foram 

estabelecidos 58 protocolos de 

colaboração para formação prática 

em contexto de trabalho, com 

entidades públicas e privadas como 

se evidencia na tabela apresentada a 

seguir 

 

 

Empresas 

Ecossistema Sol 

Master Natura 

Município de Albufeira 

Ecossistema Sol 

Tiago Oliveira 

Bernardino Gomes, SA - H. Real 
Belavista 

Luna Hotéis  

Restaurante Verde Minho 

Santa Casa da Misericórdia de 
Albufeira 

Restaurante Lá Em Casa 

Hotel Vila Galé Cerro Alagoa 

Município de Albufeira 

Viquingue S.A. 

Hotéis Barata  

Bernardino Gomes, SA - H. Real 
Santa Eulália 

Panito Mole- Indústria e Comércio de 
Padaria e Pastelaria, Lda. 

F. Costa Lda. 

Auto Tecalgar 
 

Auto Rotativa, Reparação de 
Automóveis LDA  

A.24 Euroreboques Lda. 

Valmotor 

F.Costa Lda. 

Maquipower, 
Reparações de Automóvel, Lda. 

Norauto Portugal - Peças e 
Acessórios para Automóvel S.A. 

Auto Quim Zé - Gregório e Romão 
Lda. 

Panito Mole, Indústria E Comércio de 
Padaria E Pastelaria Lda. 

Alísios II - Imobiliária e Turismo S.A. 

Pingo Doce - Distribuição Alimentar 
S.A. 
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Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) 

O GIP é uma estrutura de apoio ao 

emprego que, em estreita cooperação 

com o Centro de Emprego de Loulé, 

prorrogou a sua atividade em 2017, 

sendo o atual Protocolo até 31 de 

julho de 2018.  O GIP presta apoio a 

jovens e adultos desempregados 

para a definição ou desenvolvimento 

do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho.  

Tem como destinatários 

desempregados, jovens ou adultos, 

que necessitem de apoio na 

resolução do seu problema de 

inserção ou reinserção profissional. 

Neste âmbito são prestados os 

seguintes serviços:  

• informação profissional para 

jovens e adultos desempregados; 

• apoio na procura ativa de 

emprego; 

• acompanhamento personalizado 

dos desempregados em fase de 

inserção ou reinserção 

profissional; 

• divulgação de ofertas de emprego 

e colocação de desempregados 

nas ofertas disponíveis e 

adequadas; 

• encaminhamento para ofertas de 

qualificação; 

• divulgação e encaminhamento 

para medidas de apoio ao 

emprego, qualificação e 

empreendedorismo; 

• divulgação de programas 

comunitários que promovam a 

mobilidade no emprego e 

formação profissional no espaço 

europeu; 

• motivação e apoio à participação 

em ocupações temporárias ou 

atividades em regime de 

voluntariado, que facilitem a 

inserção no mercado de trabalho; 

• outras atividades consideradas 

necessárias aos desempregados 

inscritos nos Centros de Emprego. 

 

Centro de Recursos para 

Pessoas com deficiências e 

incapacidades 

O Centro de Recursos realiza a sua 

intervenção no âmbito do Acordo de 

Cooperação com o IEFP, IP. junto de 

pessoas com deficiência e 

incapacidade inscritas no Centro de 

Emprego e Formação Profissional do 

Barlavento-Serviço de Emprego de 

Portimão (para utentes residentes no 

concelho de Silves) e do Centro de 

Emprego de Loulé, nas seguintes 

áreas: 

• iinformação, avaliação, orientação 

para a qualificação e o emprego 

(IAOQE), incluindo a prescrição de 

produtos de apoio; 

• apoio à colocação (AC); 

• acompanhamento pós-colocação 

(APC); 
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• adaptação de postos de trabalho e 

eliminação de barreiras 

arquitetónicas; 

• emprego apoiado e apoio às 

empresas e outras entidades 

empregadoras no domínio da 

empregabilidade de pessoas com 

deficiência e incapacidades; 

• avaliação da capacidade de 

trabalho de pessoas com 

deficiência e incapacidades. 

As intervenções técnicas são 

realizadas apenas na sequência de 

pedidos de intervenção dos Serviços 

de Emprego referidos e, no seu 

conjunto, têm por objetivo permitir a 

definição do projeto profissional, a 

partir de autoconhecimento e 

informação sobre profissões e postos 

de trabalho disponíveis, a obtenção e 

manutenção de um trabalho, a 

progressão na carreira.  

As intervenções permitem, também, a 

avaliação da funcionalidade, 

incapacidade e necessidade da 

atribuição de produtos de apoio ou 

dispositivos mais adequados para 

minimizar as limitações no acesso ao 

desempenho da atividade ao nível do 

emprego ou da formação. 

Na globalidade das intervenções 

realizadas, o Plano para 2018 prevê 

abranger 64 pessoas. 

 

A meta a atingir corresponde a 100% 

de atendimento dos utentes 

encaminhados para as intervenções 

técnicas e a elaboração do Relatório 

de Intervenção por cada um dos 

utentes das ações do Centro de 

Recursos. 

Na prescrição de produtos de apoio a 

meta consiste na prescrição em todos 

os pedidos nos quais se verifique que 

os produtos ou dispositivos facilitarão 

o acesso ao emprego ou formação. 
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PLANO DE                                            

FORMAÇÃO 

Ações 
Horas/ 
Ação 

Nº de 
ações 

Cronograma 
Nº de 

Formandos 

Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades - Projeto 2016 - 2018 

Formação Inicial - Pasteleiro/a Padeiro/a 1589 1 03/01 a 
31/12 

4 

Formação Inicial - Mecânico/a de Automóveis 
Ligeiros 

1589 1 03/01 a 
31/12 

3 

Formação Inicial - Cozinheiro/a 1589 1 01/02 a 
31/12 

4 

Formação Inicial - Operador/a de Jardinagem 1589 1 01/03 a 
31/12 

4 

Formação Contínua" + Competências", ação 3 400 1 janeiro a 
março 

8 

Formação Contínua" + Competências", ação 4 400 1 set - dez 6 

Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades - Projeto 2018-202 

Formação Inicial - Pasteleiro/a Padeiro/a 1589 1 03/01 a 
31/12 

7 

Formação Inicial - Mecânico/a de Automóveis 
Ligeiros 

1589 1 03/01 a 
31/12 

7 

Formação Inicial - Cozinheiro/a 1442 1 01/02 a 
31/12 

7 

Formação Inicial - Operador/a de Jardinagem 1309 1 01/03 a 
31/12 

7 

Formação Inicial - Empregado/a de Andares 1309 1 01/03 a 
31/12 

8 

Sistema de Aprendizagem 

Sistema Aprendizagem- Técnico/a de 
Cozinha Pastelaria 

567 1 janeiro a 
abril 

9 

Formação Modular Certificada  

 Procedimentos com a Tutela                                      7 1 março 96 

 Código do Trabalho/Relações Laborais 7 4 Fev. a maio, 
set. a nov. 

96 

 Planos Individuais/Regulamentos Internos 7 2 abril. a out. 70 

 Língua Inglesa  50 2 fevereiro, 
novembro 

24 

 Língua Francesa 50 1 novembro 12 

 Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  35 1 outubro 12 

 Governanta de andares  150 1 novembro 12 
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Ações 
Horas/ 
Ação 

Nº de 
ações 

Cronograma 
Nº de 

Formandos 

Formação Interna 

SST - Primeiros Socorros - Iniciação 7h 1 1º Trimestre 25 

SST - Primeiros Socorros - Atualização de 
conhecimentos 

7h 1 1º Trimestre 25 

SST- Combate a Incêndios  7h 2 1º Trimestre 30 

SST - Medidas de Autoproteção - Função de 
Responsáveis e Delegado de Segurança  

7h 1 1º Trimestre 15 

SST - Prevenção de Acidentes de trabalho 4h 1 1º Trimestre 15 

SST - Manual de Emergência - 
Procedimentos práticos 

4h 4 1º Trimestre 100 

Geriatria-Papel do Ajudante de Lar na promoção 
da qualidade de vida do utente sénior 

25h 1 1º Trimestre 15 

Apoio Domiciliário - Cuidados de higiene em 
utentes dependentes 

25h 1 1º Trimestre 9 

Creche e Pré-Escolar - Comportamento 
Comunicacional com familiares 

14h 1 1º Trimestre 15 

Papel do cuidador na deficiência em utentes 
institucionalizados 

15h 1 1º Trimestre 10 

Prevenção de Situações de Negligência 
Abuso e Maus Tratos 

4h 4 1º Trimestre 50 

Código de Boa Conduta para Prevenção e 
Combate ao Assédio no Trabalho - Fatores 
de Risco na Resposta Social - Como avaliar? 

7h 4 1º Trimestre 100 

Criar tempos de trabalho: a adequação dos 
horários às necessidades do funcionamento 
da instituição e elaboração de escalas  

7h 1 1º Trimestre 15 

 SST- Combate a Incêndios  7h 1 2º Trimestre 15 

SST - Movimentação Manual de Cargas - 
Técnicas e cuidados para cuidadores  

7h 1 2º Trimestre 15 

SST - Movimentação Manual de Cargas - 
Técnicas em Cozinha 

7h 1 2º Trimestre 11 

SST - Medidas de Autoproteção - Simulacro - 
ERPI 

7h 1 2º Trimestre 15 

SST - Medidas de Autoproteção - Simulacro - 
Centro Infantil 

7h 1 2º Trimestre 25 

SST - Manual de Emergência - 
Procedimentos práticos 

4h 4 2º Trimestre 100 

Noções Básicas de HACCP  15h 1 2º Trimestre 15 

ERPI; UVA e Lar Residencial - Gestão de 
Equipas - Ética e conduta profissional no 
trabalho  

7h 1 2º Trimestre 15 

ERPI e SAD - Comportamento 
Comunicacional com utentes e familiares 

14h 1 2º Trimestre 15 

Código de Boa Conduta para Prevenção e 
Combate ao Assédio no Trabalho - Fatores 
de Risco na Resposta Social - Como avaliar? 

7h 4 2º Trimestre 100 

Implementação do novo regulamento geral 
para proteção de dados 

7h 4 2º Trimestre 60 
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Ações 
Horas/ 
Ação 

Nº de 
ações 

Cronograma 
Nº de 

Formandos 

Gestão de Equipas - Reuniões - Como 
rentabilizar para cumprimento de regras e 
meio motivacional 

7h 1 2º Trimestre 15 

Cálculo de Comparticipações Familiares - 
Principais duvidas  

4h 1 2º Trimestre 10 

O regime legal de faltas e férias  7h 1 2º Trimestre 15 

Creche e Pré-Escolar- Gestão de Equipas - 
Ética e conduta profissional no trabalho  

7h 1 3º Trimestre 15 

Prevenção de Situações de Negligência 
Abuso e Maus Tratos 

4h 4 3º Trimestre 50 

Combate à corrupção - Aplicação institucional 7h 1 3º Trimestre 15 

Legislação transversal às Respostas Sociais - 
Análise e aplicabilidade 

7h 1 3º Trimestre 15 

Regulamento Europeu para proteção de 
dados - Medidas a adotar 

7h 3 3º Trimestre 60 

 SST- Combate a Incêndios  7h 1 4º Trimestre 15 

Gestão de Recursos Humanos no 3º Sector, 
enquadramento legal e questões práticas  

21h 1 4º Trimestre 15 

SST - Medidas de Autoproteção - Equipas de 
intervenção - Que funções?  

4h 2 4º Trimestre 30 

SST - Primeiros Socorros - Atualização de 
conhecimentos 

7h 
 

4º Trimestre 25 

SST - Movimentação Manual de Cargas - 
Técnicas e cuidados para cuidadores  

7h 1 4º Trimestre 15 

SST - Medidas de Autoproteção - Simulacro - 
Creche 

7h 1 4º Trimestre 13 

Geriatria e Deficiência -Papel do cuidador na 
promoção da alimentação saudável de 
acordo o perfil do utente 

4h 4 4º Trimestre 40 

Geriatria e Deficiência - Cuidados de higiene 
em situações de dependência 

14h 2 4º Trimestre 20 

ERPI; Lar Residencial e UVA - Gestão de 
Equipas - Ética e conduta profissional no 
trabalho  

7h 1 4º Trimestre 15 

Código de Boa Conduta para Prevenção e 
Combate ao Assédio no Trabalho - Análise de 
resultados de avaliação na Resposta social 

4h 1 4º Trimestre 15 

Gestão de Equipas - Reuniões - Como 
rentabilizar para cumprimento de regras e 
meio motivacional 

7h 1 4º Trimestre 15 

Implementação do novo Regulamento geral 
para proteção de dados 

7h 2 4º Trimestre 30 

Combate à corrupção - Meios de avaliação 
internos 

7h 1 4º Trimestre 15 

Nota: para cada modalidade formativa, são apresentados, em anexo, os Planos de 
Atividades/Plano de Desenvolvimento com objetivos, Indicadores e fonte de verificação, 
atividades, metas e recursos a afetar.  
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EQUIPAMENTOS 

 

Apesar de não se enquadrar no plano 

da atividade formativa, a realização 

de intervenções específicas no 

Centro de Formação ao nível do 

espaço físico importante para a 

prossecução do objetivo da qualidade 

global da formação. 

O Centro de Formação pela sua 

localização e edificação tem 

características especiais. Ao nível do 

espaço geral e dos edifícios é 

necessário que, durante 2018, sejam 

realizadas intervenções de 

melhoramento e manutenção, a 

seguir elencadas, com o objetivo da 

preservação da estrutura instalada e 

da melhoria das condições de 

trabalho e de conforto para 

funcionários e utentes do Centro de 

Formação. As intervenções 

prioritárias são: 

•  tratamento das madeiras dos 

pavilhões para conservação e 

desinfestação de praga que ataca 

no presente as madeiras. 

 

 

 

• colocação de cobertura no exterior 

dos dois pavilhões onde 

funcionam os serviços técnicos e 

administrativos, salas de formação 

e refeitório/bar, para proteção da 

chuva. 

• manutenção e reparação geral de 

todas as portas e janelas dos 

pavilhões, a maioria das quais se 

encontra degradada e 

inoperacional. 

• arranjo e manutenção do espaço 

ajardinado.   

Pelas características e dimensão das 

intervenções, é de considerar que as 

mesmas deverão ser realizadas por 

profissionais. Os custos, 

dependendo do volume, serão 

suportados em parte ou, totalmente, 

pelo financiamento dos projetos em 

curso.  
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CONSIDERAÇÕES

FINAIS 

 

A planificação apresentada tem por 

base o momento atual, com maior 

incidência naquele que é vivido na 

região do Algarve, refletindo a 

oscilação sazonal do mercado de 

trabalho, a diminuição considerável 

da taxa de desemprego e a 

necessidade de requalificação 

profissional dos ativos.  

No público com deficiência verifica-se 

a necessidade de criar mecanismos 

motivadores e dinamizadores que 

permitam combater o elevado grau de 

instabilidade/ desmotivação 

apresentada pelos formandos com o 

perfil mencionado. Da análise 

desenvolvida, pelo Centro de 

Formação, verifica-se que grande 

parte da desmotivação apresentada 

se encontra associada à dificuldade 

de ingresso ou reingresso no 

mercado de trabalho, pelo que se 

torna urgente a definição de 

estratégias que permitam facilitar a 

integração socioprofissional deste 

público, sendo esta uma das grandes 

prioridades refletidas neste plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A restante aposta formativa destina-

se maioritariamente a ativos que 

pretendam ver reconhecidas as suas 

competências ou melhorar e 

aumentar as mesmas, de forma a 

permitir uma maior flexibilidade no 

mercado de trabalho e, em 

simultâneo, ir ao encontro dos 

interesses das entidades 

empregadoras.  

A grande lacuna existente ao nível da 

formação especifica para o terceiro 

sector, por este ser um sector muitas 

vezes esquecido numa região em que 

o Turismo domina a atividade 

profissional, reflete-se numa 

oportunidade de atuação do Centro 

de Formação.  

O conhecimento da dinâmica 

institucional, torna-se numa mais-

valia ao nível da atuação noutras 

Instituições, razão pela qual este 

Plano reforça grandemente esta 

aposta.  
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APROVAÇÃO 

 
Aprovado em Reunião da Mesa Administrativa a 28 de novembro de 2017  

 
Pela Mesa Administrativa, A Provedora 

 

_________________________________________ 

(Patrícia Dias Seromenho) 
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