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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, a formação 
contínua e a troca e atualização de conhecimentos torna-se cada vez mais 
indispensável. 

Em 2014, foi aprovado o Regulamento da Formação e da Valorização 
Profissionais através de uma deliberação do Conselho Superior, em 16 de 
julho, do mesmo ano. 

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. 

O presente documento descreve e pormenoriza as formações frequentadas 
em 2020, quanto aos seus participantes, número de horas e custos 
associados.  

Contudo, é de extrema importância salientar que o ano em análise foi um 
ano de profundas alterações mundiais face à pandemia provocada pelo vírus 
SARS-COV-2, Covid -19.  

Em 2020, praticamente todas as atividades ficaram suspensas, o que se 
traduziu numa quebra quase total de todas as ações de formação, 
conferências, seminários e quaisquer outros eventos que obrigassem ao 
aglomerado de pessoas em locais específicos. Neste aspeto, 2020 foi 
também o ano em que se apostou, por força das condições existentes, na 
formação online, e em todo o tipo de aprendizagem ou eventos que 
pudessem ocorrer online.  
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2. Enquadramento 

2.1 Áreas de trabalho que constituem o CFP 

Durante o ano de 2020, não houve alterações quanto às áreas de trabalho 
que constituem o Conselho das Finanças Públicas. Cada uma das áreas, 
composta por um determinado número de trabalhadores, inclui 
Coordenadores de diferentes âmbitos de trabalho, sob alçada direta do 
Diretor dos Serviços Técnicos. 

 

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, as 

alterações em género foram mínimas. Em janeiro de 2020, o CFP era 

constituído por 9 homens e 10 mulheres, e em dezembro, esse número 

alterou-se para 8 homens e 9 mulheres, saindo dois elementos do sexo 

masculino, um do sexo feminino e entrando apenas um elemento do 

sexo masculino. De notar que nesta contagem não foram incluídos os 

membros do Conselho Superior, constituído por 5 elementos-quatro 

homens e uma mulher.  

  

     Quadro 1. Género no CFP a jan. 2020   Quadro 2. Género no CFP a dez. 2020  

_______________________ 

 

3. Tipo de ações e sua divisão  

À semelhança dos relatórios anteriores, apresentamos a divisão do tipo 

de formações analisadas, pese embora que, no ano de 2020, a maioria 

Homens Mulheres Homens Mulheres
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das ações de formação foram anuladas ou adiadas, dada a situação 

pandémica existente.  

 

• Formação: ações ministradas por entidades devidamente certi-

ficadas 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 resul-

tados ou metas; 

 

• Congresso: reunião de especialistas num contexto alargado. 

 

• Formação In-house: formação ministrada por trabalhadores do 

CFP, tirando proveito de conhecimentos adquiridos pelos traba-

lhadores em áreas da sua especialização; 

 

• Formação online: formação proporcionada através de e-lear-

ning, beneficiando a disponibilidade temporal dos trabalhado-

res, bem como a mobilidade dos locais onde a aprendizagem é 

obtida. 

 

• Formação Pós-laboral: ações de formação frequentadas em re-

gime noturno ou em fins de semana. 

 

Assim, no ano de 2020, foram frequentadas 3 ações pelos trabalhadores do 

CFP, o que traduz num montante total de 6 ações individuais e num total de 

14 horas.  

 

 
 

4. Ações frequentadas em 2020 – 

 Área de Suporte 
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4.1 Proteção de dados 

• RGPD para implementadores na Administração Pública 
Trabalhador-alvo: Técnica Especialista da Área de Secretariado, 

Técnica da Área de Recursos Humanos e Técnica Especialista de 

Comunicação e Imagem 

Responsável pela formação: INA 

Horas de formação: 4h 

Tipo de formação: On-line 

 

• RGPD para Cidadãos atentos  
Trabalhador-alvo: Técnica da Área de Gestão Financeira  

Responsável pela formação: INA 

Horas de formação: 3 horas 

Tipo de formação: On-line 

 

 

4.2 Gestão Financeira 

Portal Base - Gestão de artigos e faturas 

Trabalhador-alvo: Coordenadora Administrativa e Financeira e 

Técnica da área de Gestão Financeira 

Responsável pela formação: IGAP 

Horas de formação: 7 horas 

Tipo de formação: On-line 

 

 

 

5. Ações frequentadas em 2020 –  

Área de Missão 

 

No ano de 2020, não se verificaram de ações de formação nesta área, 

dada a situação pandémica verificada logo a partir de março. 

 
 

6. Encargos 

Neste capítulo serão analisados os gastos efetuados com a formação 

durante o ano de 2020. 
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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 € 

 

Como se pode verificar, em 2020, o único valor gasto no ano em causa, foi 

no montante de 210,00€, para pagamento de inscrição no Curso Portal Base 

- Gestão de artigos e faturas, frequentado pela Coordenadora Técnica da 

Área de suporte e uma técnica da mesma área.  

 

 

 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 €

210,00 €

0,00 €

50,00 €

100,00 €

150,00 €

200,00 €

250,00 €

AJUDAS DE 
CUSTO

VIAGENS ALOJAMENTO INSCRIÇÕES

Ajudas de Custo

Viagens

Alojamento

Inscrições



 

  

6 

 

RELATÓRIO DE FORMAÇÃO - 2019 

________________________ 

 

7. 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. O ano de 2020, foi um ano 
excecional a todos os níveis e de forma global, resultando num valor 
reduzidíssimo de ações de formação, face ao contexto que ainda hoje se 
reflete no nosso quotidiano.  


