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1. Introdução
Desde a sua criação, em 2012, que o Conselho das Finanças Públicas prima por
proporcionar aos seus trabalhadores todas as condições para usufruírem de
formação, contribuindo para o enriquecimento pessoal e institucional.
O CFP entende que a formação é uma ferramenta essencial para o
desenvolvimento, crescimento e atualização das instituições, e que a formação
contínua e a troca e atualização de conhecimentos se torna cada vez mais
indispensável.
O Regulamento da Formação e da Valorização Profissionais foi aprovado através
de uma deliberação do Conselho Superior em 16 de julho 2014. Este
Regulamento estabelece o regime de formação e valorização profissional, no que
concerne às competências de todos os intervenientes, bem como os
procedimentos a seguir e as tipologias de formação.
No ano de 2019, o Conselho das Finanças Públicas continuou a atribuir uma
grande importância à formação, como parte integrante de desenvolvimento
pessoal e profissional dos seus trabalhadores. O presente documento descreve
e pormenoriza as formações frequentadas em 2019, quanto aos seus
participantes, número de horas e custos associados.
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2. Enquadramento
________________________

2.1

Áreas de trabalho que constituem o CFP

Durante o ano de 2019, não houve alterações quanto às áreas de trabalho que
constituem o Conselho das Finanças Públicas. Assim, mantiveram-se as áreas
Administrativa e Financeira e a área Técnica. Cada uma destas áreas, composta
por um determinado número de trabalhadores, inclui Coordenadores de
diferentes âmbitos de trabalho, sob a alçada direta do Diretor dos Serviços
Técnicos.

2.1.1

Área Administrativa e Financeira

A Área Administrativa e Financeira é responsável por todas as questões legais,
financeiras, patrimoniais e de recursos humanos do CFP.
Durante o ano de 2019, esta área não sofreu qualquer tipo de alteração, quer de
estrutura, quer de composição das pessoas que a integram.
Esta área, embora trabalhando numa área comum, divide-se em subáreas, de
acordo com a especificidade do trabalho executado:
• Área de Secretariado;
• Área Jurídica;
• Área Administrativa e Financeira.

2.1.2
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Área Técnica

A Área Técnica sofreu alterações no que concerne à sua constituição, dado que,
durante o ano de 2019, saíram quatro trabalhadores ao longo do ano e entraram
para a equipa do CFP cinco novos trabalhadores, sendo que um deles foi
direcionado para trabalhar diretamente com o Diretor Técnico, não pertencendo,
portanto, a nenhuma área em específico e doravante designado por Técnico
Especializado.
Assim, a área Técnica é composta pela:
•
•
•
•

Área Macroeconómica;
Área de Sustentabilidade das Finanças Públicas;
Área das Finanças Públicas;
Área da Comunicação.
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________________________

2.2

Género no CFP

Como se pode verificar nos quadros abaixo, embora tenha havido entradas e
saídas de pessoal no CFP, durante o ano em análise, não houve alterações quanto
ao género. Em dezembro de 2019, o CFP era constituído por nove homens e dez
mulheres, o mesmo número que detinha aquando do início do ano. De notar que
nesta contagem não foram incluídos os membros do Conselho Superior,
constituído por cinco elementos - quatro homens e uma mulher.

_

3. Tipo de ações e sua divisão
À semelhança dos relatórios anteriores, a divisão sobre o tipo de formações irá
manter-se. Mais uma vez, serão analisadas ações de formação,
conferências/seminários, workshops e congressos:
3

•

Formação: ações ministradas por entidades devidamente certificadas e
que se desenvolvem num determinado assunto;

•

Conferências/Seminários: apresentação pública sobre um tema específico e que conta com personalidades relevantes nessa área;

•

Workshop: reunião ou debate sobre um tema em específico, de modo a
resultar numa troca de ideias e demonstração de resultados ou metas;

•

Congresso: reunião de especialistas num contexto alargado.

Assim, no ano de 2019, foram frequentadas 159 ações pelos trabalhadores do
CFP, o que traduz num montante total de 58 ações individuais e num total de
1.132 horas.

RELATÓRIO DE FORMAÇÃO - 2019

4. Formações específicas
________________________

4.1

Formação In-house

Durante o ano de 2019, o Conselho das Finanças Públicas apostou, uma vez mais,
na formação in-house para os seus trabalhadores, aproveitando os variados
conhecimentos adquiridos, pelos trabalhadores, através de formações, a própria
formação académica de base e os conhecimentos obtidos com a experiência e
profissionalização em áreas de interesse ao exercício de funções neste Conselho.
Assim, durante o ano realizaram-se três ações de formação, a saber:

•

Fiscal Sustaintability and risk
Oradores: Vogal Não Executivo
Data: 20 de setembro
Número de horas de formação: 1 hora
Participantes: Toda a área técnica

•

Forecasting Unemployment in Portugal: A Labour Market Flows Approach
Oradores: Coordenador Técnico da Área Macroeconómica e um Técnico
da mesma área
Data: 12 de junho
Número de horas de formação: 90 minutos
Participantes: Toda a área técnica

•

O Novo Sistema de Contabilidade e Contas Públicas: Impacto na
Informação Macro Orçamental
Oradores: Técnico da Área de Sustentabilidade das Finanças Públicas
Data: 13, 20, 21 e 22 de novembro, 03 de dezembro
Número de horas de formação: 15 horas
Participantes: Toda a área técnica e a área administrativa e financeira.

Importa salientar que, embora não sejam contemplados para o presente
relatório, todo o Conselho Superior Residente esteve presente em todas as
sessões desta formação.

________________________

4.2

Formação online

Nos anos recentes, e numa escala mundial, a formação online (e-learning) foi
adquirindo uma importância e um relevo cada vez maior na sociedade em que
vivemos. Os benefícios que este tipo de formação proporciona, quer seja a nível
de tempo, mobilidade ou aprendizagem de conteúdos, fazem com que a oferta
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seja cada vez maior e mais alargada e a aceitação por parte dos trabalhadores
seja cada vez mais positiva e comum.
Em 2019, houve no CFP, trabalhadores que obtiveram formação através de
cursos online – e-learning -, nomeadamente:

•

Formação Avançada em Recursos Humanos
Trabalhador-alvo: Uma técnica da Área Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: Cognos Formação e Desenvolvimento
Pessoal
Horas de formação: 194 horas

•

Processamento de vencimentos
Trabalhador-alvo: Uma técnica da Área Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: Cognos Formação e Desenvolvimento
Pessoal
Horas de formação: 50 horas

•

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
Trabalhador-alvo: Uma técnica da Área Administrativa e Financeira e
uma técnica da Área de Sustentabilidade das Finanças Públicas
Responsável pela formação: UniLeo / INA
Horas de formação: 98 horas

________________________

4.3

Formação Pós-laboral

Além das formações frequentadas durante o horário laboral, importa neste
relatório salientar a frequência de formações em horário pós-laboral, que
embora possam ter ocupado parte das horas normais de trabalho, também se
prolongaram, seja por horas consideradas noturnas ou por fins de semana,
consideradas horas de descanso. Estes cursos, ou formações, iniciaram-se em
2019 e ainda se prolongam durante o ano de 2020.
•

Contratação Pública
Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: ISCSP
Horas de formação: 45 horas
Módulos: Formação do Contrato I, Formação do Contrato II, Modelos de
Avaliação de Propostas, Execução dos Contratos em Geral e Funções do
Gestor do Contrato, Execução dos Contratos em Especial, e Práticas de
Compras Públicas

•

Direito de Proteção de Dados
Trabalhador-alvo: Técnica da Área Jurídica
Responsável pela formação: Centro de Investigação de Direito Privado
da Faculdade de Direito de Lisboa
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Horas de formação: 20 horas
Módulos: Introdução ao Direito de Proteção de Dados; o titular de
Dados e o Responsável pelo Tratamento; Direitos Especiais de Proteção
de Dados

5. Ações frequentadas em
Administrativa e Financeira

2019

–

Área

As 56 ações que foram frequentadas pelos trabalhadores do Conselho das
Finanças Públicas, para além das mencionadas no capítulo 4 deste relatório,
incluem outras formações que abrangeram diversas áreas do saber. Neste
capítulo, far-se-á a análise dessas ações consoante a sua área de especialização.

________________________

5.1

Proteção de dados

•

18 meses de RGPD
Trabalhador-alvo: Técnica da Área Jurídica
Responsável pela formação: Faculdade de Direito de Lisboa
Horas de formação: 3h30
Tipo de formação: Conferência

•

O regulamento geral de proteção de dados
Trabalhador-alvo: Técnica da Área de Secretariado
Responsável pela formação: CEGOC
Horas de formação: 8 horas
Tipo de formação: Formação
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________________________

5.2
•

Direito do Trabalho
I Jornada de Direito do Trabalho sobre “A Reforma do Código do
Trabalho”
Trabalhador-alvo: Técnica da Área Jurídica
Responsável pela formação: Faculdade de Direito de Lisboa
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

________________________
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5.3
•

Recursos Humanos
Formação para Entidades ADSE
Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira e uma
Técnica da mesma área
Responsável pela formação: ADSE
Horas de formação: 3 horas
Tipo de formação: Formação

________________________

5.4

Gestão Financeira

•

A Relevância dos Modelos de Compliance e de Controlo nas Organizações
Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: Universidade Nova de Lisboa
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Orçamento de Estado 2019-Aprofundamento
Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: Ordem Técnicos Oficiais de Contas
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Conferência

•

O gestor do contrato
Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: Miroma
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Formação

•
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Reforma da Gestão Financeira Pública
Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira
Responsável pela formação: Ordem Técnicos Oficiais de Contas
Horas de formação: 14 horas
Tipo de formação: Congresso

6. Ações frequentadas em 2019 – Área Técnica
________________________

6.1
•

Comunicação
Academia de Gestão Social
Trabalhador-alvo: Técnica da Área da Comunicação
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Responsável pela formação: Fundação Manuel Violante
Horas de formação: 20 horas
Tipo de formação: Auto-Formação

•

A Mulher Hoje
Trabalhador-alvo: Coordenadora da Área de Sustentabilidade das
Finanças Públicas e uma Técnica da Área da Comunicação
Responsável pela formação: Fundação Francisco Manuel dos Santos
Horas de formação: 5 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Estratégia de comunicação cross-media
Trabalhador-alvo: Técnica da Área da Comunicação
Responsável pela formação: IFE
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

•

Gestão de Crises
Trabalhador-alvo: Técnica da Área da Comunicação
Responsável pela formação: IFE
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

•

O combate às fake news: uma questão democrática
Trabalhador-alvo: Técnica da Área da Comunicação
Responsável pela formação: Lusa
Horas de formação: 5 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Formação para jornalistas
Trabalhador-alvo: Coordenador Técnico da Área das Finanças Públicas e
um Técnico da mesma área
Responsável pela formação: Lusa
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Formação

________________________

6.2
•

Saúde
Controlo de Gestão Hospitalar
Trabalhador-alvo: Técnico da Área de Sustentabilidade das Finanças
Públicas
Responsável pela formação: AESE Lisboa
Horas de formação: 14 horas
Tipo de formação: Formação
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•

Convenção Nacional da Saúde.
Trabalhador-alvo: Técnico da Área de Sustentabilidade das Finanças
Públicas
Responsável pela formação: Presidência da República
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Serões da Saúde 2019 - Proteção de dados em saúde
Trabalhador-alvo: Técnica da Área de Sustentabilidade das Finanças
Públicas
Responsável pela formação: INFARMED
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Projeto 3F: Financiamento | Fórmula para o Futuro
Trabalhador-alvo: Dois Técnicos da Área de Sustentabilidade das
Finanças Públicas
Responsável pela formação: INFARMED
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Conferência

________________________

6.3
•

Segurança Social
Segurança Social
Trabalhador-alvo: Coordenadora da Área de Sustentabilidade das
Finanças Públicas e um Técnico da Área das Finanças Públicas
Responsável pela formação: Fundação Francisco Manuel dos Santos
Horas de formação: 8 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Apresentação do estudo OECD Reviews of Pension System: Portugal
Trabalhador-alvo: um Técnico da Área das Finanças Públicas, um Técnico
da Área de Sustentabilidade das Finanças Públicas e um Técnico da Área
de Comunicação
Responsável pela formação: Ministério das Finanças
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Sistema público de pensões: mitos e realidades
Trabalhador-alvo: Coordenadora da Área de Sustentabilidade das
Finanças Públicas
Responsável pela formação: GPEARI
Horas de formação: 1 hora
Tipo de formação: Conferência
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________________________

6.4

Finanças Locais

•

Apresentação do anuário financeiro dos municípios de 2018
Trabalhador-alvo: Técnico da Área das Finanças Públicas
Responsável pela formação: Ordem dos Contabilistas Certificados
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Conferência

•

Fórum das Políticas Públicas 2019. Desenvolvimento, Descentralização e
Poder Local
Trabalhador-alvo: Técnico da Área das Finanças Públicas
Responsável pela formação: IPPS-ISCTE | Assembleia da República
Horas de formação: 8 horas
Tipo de formação: Seminário

•

Sessão de esclarecimento relativo ao referencial contabilístico a adotar
pelas autarquias locais em 2019 e 2020 e reporte de informação à DGAL
Trabalhador-alvo: Técnico da Área das Finanças Públicas
Responsável pela formação: DGAL
Horas de formação: 2h30
Tipo de formação: Conferência

________________________

6.5
•

Auditoria e Contabilidade
VI Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados
Trabalhador-alvo: Técnico da Área de Sustentabilidade das Finanças
Públicas
Responsável pela formação: OCC
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

•

XIII Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Trabalhador-alvo: Técnico da Área de Sustentabilidade das Finanças
Públicas
Responsável pela formação: OROC
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

•

Autoridades de Auditoria, de Supervisão e de Avaliação - perspetivas,
objetivos e parcerias
Trabalhador-alvo: Técnica da Área de Sustentabilidade das Finanças
Públicas e um Técnico da Área das Finanças Públicas
Responsável pela formação: Inspeção Geral de Finanças
Horas de formação: 6h30
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Tipo de formação: Formação
________________________

6.6

Finanças Públicas

•

Qualidade das Finanças Públicas em Portugal
Trabalhador-alvo: Coordenador da Área das Finanças Públicas, um
Técnico da mesma área, um Técnico especializado e o Diretor dos
Serviços Técnicos
Responsável pela formação: Comissão Europeia
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Formação

•

Apresentação do Relatório relativo a Portugal de 2019
Trabalhador-alvo: Diretor dos Serviços Técnicos
Responsável pela formação: Comissão Europeia
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Formação

•

Fiscal multipliers and transfer payments
Trabalhador-alvo: Diretor dos Serviços Técnicos e Coordenador da Área
Macroeconómica
Responsável pela formação: Banco Nacional da Áustria
Horas de formação: 14 horas
Tipo de formação: Formação

•

Mercados de Dívida Pública - Desafios num quadro de aprofundamento
da UEM / Seminar
Trabalhador-alvo: Coordenadora Técnica da Área de Sustentabilidade
das Finanças Públicas e uma Técnica da mesma área, Coordenador
Técnico da Área das Finanças Públicas e dois Técnicos da mesma área
Responsável pela formação: CIRSF e IGCP
Horas de formação: 4h30
Tipo de formação: Formação

•

One Troika fits all? Job crash, pro market structural reform and austerity
driven therapy in Portugal
Trabalhador-alvo: Coordenador da Área Macroeconómica e um técnico
da mesma área
Responsável pela formação: GPEARI
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

•

Ciclo de seminários conjuntos GPEARI/GEE
Trabalhador-alvo: Coordenador da Área das Finanças Públicas e um
Técnico da mesma área e uma Técnica Área de Sustentabilidade das
Finanças Públicas
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Responsável pela formação: GPEARI
Horas de formação: 2 horas
Tipo de formação: Formação

•

•

O Crescimento Económico Português – Apresentação de livro
Trabalhador-alvo: Técnico Especializado
Responsável pela formação: Banco de Portugal
Horas de formação: 3h30
Tipo de formação: Formação
II Conference Portugal From Here to Where
Trabalhador-alvo: Diretor dos Serviços Técnicos
Responsável pela formação: Fundação Calouste Gulbenkian
Horas de formação: 8 horas
Tipo de formação: Formação

•

23rd International Conference on Macroeconomic Analysis and
International Finance
Trabalhador-alvo: Técnico Especializado
Responsável pela formação: Universidade de Creta
Horas de formação: 14 horas
Tipo de formação: Conferência

•

21º Workshop sobre Finanças Públicas
Trabalhador-alvo: Técnico Especializado
Responsável pela formação: Banco de Itália
Horas de formação: 21 horas
Tipo de formação: Workshop

________________________

6.7
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Estatística e Modelos

•

New Approaches for Modelling Expectations in Economics
Trabalhador-alvo: Coordenador da Área Macroeconómica
Responsável pela formação: Bank of England
Horas de formação: 14 horas
Tipo de formação: Formação

•

O novo BPStat
Trabalhador-alvo: Técnico da Área das Finanças Públicas
Responsável pela formação: Banco de Portugal
Horas de formação: 2 horas
Tipo de formação: Formação

•

BIORC – Módulo da Administração Central
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Trabalhador-alvo: Coordenador da Área das Finanças Públicas, três
Técnicos da mesma área, Coordenadora da Área de Sustentabilidade das
Finanças Públicas e uma Técnica da mesma área
Responsável pela formação: DGO
Horas de formação: 4 horas
Tipo de formação: Formação

•

Output Gap Working Group
Trabalhador-alvo: Diretor dos Serviços Técnicos e Coordenador da Área
Macroeconómica
Responsável
pela
formação:
Autoridad
Independiente
de
Responsabilidad Fiscal
Horas de formação: 7 horas
Tipo de formação: Formação

7. Ação conjunta OCDE / Conselho das Finanças
Públicas
Em 2019, a OCDE escolheu Portugal como cenário do seu 11º encontro anual de
instituições financeiras independentes, tendo sido o Conselho das Finanças
Públicas e a UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) os coanfitriões do
encontro que decorreu a 4 e 5 de fevereiro.
Além da participação do Vice-Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Prof.
Paul de Grauwe, do Vogal Não Executivo, Prof. George Kopits, o evento contou
também com a intervenção da Presidente do CFP, Dra. Teodora Cardoso.
Este evento caracterizou-se por sessões abertas ao público, com a intervenção
de diversas personalidades de variados países, bem como participações do
Presidente da Assembleia da República, da antiga ministra das Finanças, Maria
Luís Albuquerque, e do Coordenador da UTAO, Prof. Rui Nuno Baleiras.
Dada a importância do evento e das matérias discutidas, todos os trabalhadores
do Conselho das Finanças Públicas, à exceção de dois trabalhadores da Área
Administrativa e Financeira e da trabalhadora da Área do Secretariado, que se
encontrava em trabalho efetivo de coordenação do evento, assistiram a sessões
do encontro, tendo sido considerado como formação.
Total de horas de formação: 124 horas distribuídas pelos presentes.

8. Encargos
Neste capítulo serão analisados os gastos efetuados com a formação durante o
ano de 2019.
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Tal como aconteceu no relatório anterior, para uma contabilização mais precisa
dos valores despendidos, estes foram divididos em quatro categorias:

•

Inscrições: Valores gastos nas inscrições das variadas formações;

•

Viagens: Deslocações de e para as mesmas;

•

Alojamento: Alojamento nos locais onde decorreram as ações e onde foi
necessário o colaborador do CFP pernoitar;

•

Ajudas de custo: Valores gastos com ajudas de custo, pagas aos
colaboradores, para frequência nas formações fora da área
metropolitana onde se localiza o CFP.

Figura 1 Gastos com formação em 2019

12%
16%
58%

Ajudas de Custo
Viagens

14%

Alojamento
Inscrições
14
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Figura 2 Gastos com formação em euros

1 356,25 €
1 776,48 €
6 646,57 €

Ajudas de Custo
Viagens

1 618,49 €

Alojamento
Inscrições

Como se pode observar nos quadros anteriores, num total global de encargos de
11.397,79 €, a percentagem maior de verbas gastas foi com a rubrica inscrições,
com um total de 6.646,57€ gastos pelas duas áreas do CFP, seguido da rubrica de
viagens, com o valor de 1.776,48€, depois a rubrica de alojamento, num total de
1.618,49€, e por fim a rubrica de ajudas de custo, no total de 1.356,25€. É
importante referir que a rubrica inscrições contemplou os cursos de formação elearning, que durante o ano de 2019 tiveram um impacto significativo no global
das formações atendidas.

9. Conclusão
O CFP sempre encarou a formação como uma mais-valia essencial ao
desenvolvimento do trabalho desenvolvido, bem como a troca de experiências e
visões que se obtém nas conferencias, seminários e workshops. Por este motivo,
o CFP, sempre motivou os seus colaboradores a obterem formação e a
procurarem formação que seja adequada, inovadora e abrangente. Tal como foi
demonstrado no presente relatório, o ano de 2019 foi um ano em que os
trabalhadores obtiveram formação e despenderam 1.132 horas no seu
crescimento profissional, desenvolvimento e qualificação de conhecimentos.

RELATÓRIO DE FORMAÇÃO - 2019

15

