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Nota Introdutória

A Formação Profissional dá resposta aos jovens e adultos com deficiência, a partir dos 18 anos
que necessitam de adquirir competências sócio profissionais que viabilizem a sua inserção e/ ou
manutenção no mercado de trabalho.
O Plano de Atividades da Valência da Formação Profissional do CPCB constitui-se como um
instrumento fundamental para a planificação, organização e funcionamento da atividade formativa
com base no levantamento de necessidades formativas.
Este Plano incide sobre a atividade formativa destinada às pessoas com deficiência ou
incapacidade, indo ao encontro da missão, valores e visão do CPCB. Deve ser entendido como
um plano flexível, que será reformulado mediante as necessidades que vão surgindo ao longo
deste processo, a partir do trabalho conjunto da equipa da Formação Profissional, de forma a
proporcionar aos seus destinatários respostas que se coadunem com as suas reais
necessidades.
A oferta formativa para o ano 2022, no âmbito do POISE - tipologia 3.01 – Qualificação das
Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – contempla a continuidade da operação 249.

*Formação Inicial - Cursos de 2300 horas (2100horas em Prática em Contexto de Trabalho e 200
horas de Formação em Sala) nas seguintes áreas:
- Auxiliar de Hotelaria e Restauração
- Auxiliar Administrativo;
- Auxiliar de Comércio;
- Auxiliar de Produção Agrícola e Animal.
*Cursos que iniciaram ao longo do ano 2021
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Formação Contínua - Cursos de curta duração para atualização e/ou reforço de competências
profissionais.
Oferta para desempregados - duração 50 horas:
-Gestão Ambiental
Oferta para empregados - duração 50 horas:
- Gestão Ambiental
Objetivos:
- Motivar e orientar os formandos para a construção do seu projeto sócio profissional.
- Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais.
- Facilitar o acesso ao emprego, assim como a sua manutenção.
- Promover a aprendizagem ao longo da vida
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Missão, Valores, Visão

Missão
Habilitar, reabilitar e cuidar das pessoas com deficiência e/ou incapacidade e suas famílias nas
áreas da saúde, educação, ação social e socioprofissional.

Valores
Os valores que nos norteiam são os do bem-estar, solidariedade, respeito, responsabilidade,
autonomia e liberdade e de criatividade.

Visão
Ser uma instituição de referência pelos seus serviços, em prol do bem-estar e qualidade de vida
dos seus clientes.
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OBJETIVOS GERAIS

Assegurar a
continuidade da
valência em função
das orientações
técnicas emanadas
pelo IEFP

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Cumprir a planificação
prevista na candidatura
OP- 249

ATIVIDADES

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

INDICADORES
Nº de visitas

METAS

Realização das visitas de
acompanhamento aos
formandos transitados do ano
anterior

Síntese das visitas

>=18 visitas/mês

Divulgação da oferta formativa
contínua - empregados e
desempregados

Documentação (física e
digital) das ações de
divulgação.

Nº de ações

>= 10

Inscrição de candidatos à
formação

Fichas de inscrição

Nº de fichas

>= 12

Sinalização de candidatos em
articulação com o CRE e outras
entidades (desempregados).

- Relatórios de intervenção - Nº de relatórios
IAOQE-avaliação da
- Nº de certificados
funcionalidade

RESPONSÁVEIS
- Técnico de
Acompanhamento
- Psicóloga

6

- Certificados multiusos
Recrutamento e seleção de
formandos

- Guião de entrevista

Nº de formandos
- Relatórios de intervenção selecionados
IAOQE

12
Equipa

- Ata de reunião da equipa
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Recrutamento e seleção de
formadores

Contratos de prestação de Nº de contratos
serviços

>= 6

Realização dos cursos de
formação contínua para
empregados e para
desempregados

- Contratos de formação

- Nº de contratos

12

- Declarações das
entidades empregadoras

- Nº de certificados

Organização/atualização dos
processos pedagógicos

Processos pedagógicos
de cada curso

- Certificados
Nº de processos

6
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OBJETIVOS GERAIS

Assegurar a
continuidade da
valência em função
das orientações
técnicas emanadas
pelo IEFP
(Continuação)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Desenvolver a atividade
formativa de acordo com
os indicadores de
realização e resultados
na OP 249

ATIVIDADES

INDICADORES

METAS

Monitorização da frequência dos
formandos nos cursos de
formação inicial e contínua

- Registo de execução
física

- Nº de formandos
aprovados

- 24 formandos

- Certificados

- Nº de certificados

- 24 certificados

Monitorização dos cronogramas
dos cursos

Folhas de
presença/sumários

Nº de horas
realizadas

4939 Horas

- Registo de execução financeira Notificação da decisão do N.º de reembolsos
e física;
PR

Equipa

- Equipa

- Submissão do PR

Envolver e motivar os
formandos na definição
do seu projeto de vida.

RESPONSÁVEIS

>= 3

Efetuar os pedidos de
reembolso de acordo
- Compilação, digitalização e
com orientações técnicas justificação dos documentos
do IEFP
requeridos nas amostras;
Efetuar candidatura no
Elaboração da memória
âmbito do quadro
descritiva e dos critérios de
comunitário de apoio em seleção da operação
vigor

Contribuir para a
qualidade de vida
dos formandos

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

- TOC
Comprovativo de
Submissão da
candidatura no SIIFSE

N.º de submissões

- Visitas de acompanhamento

- Síntese das visitas

- Apoio psicológico
- Formação em sala e em PCT

Registo de
sessão/contacto

Resultados das
>=80% de
autoavaliações e das resultados
avaliações
positivos

- Dinâmicas de grupo

- Registos audiovisuais

1

- Equipa
- Formadores

- Fichas de avaliação da
formação em sala
- Ficha de Autoavaliação
do formando em PCT
- Ficha de avaliação do
orientador em PCT
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OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ATIVIDADES
Formação em sala e em PCT

Desenvolver
competências
socioprofissionais dos
formandos

Contribuir para a
qualidade de vida
dos formandos
(Continuação)

Promover a integração
dos formandos no
mercado de trabalho
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INDICADORES

METAS

Fichas de avaliação da
formação em sala

Resultados das
>=80% de
autoavaliações e das resultados
positivos
Ficha de Autoavaliação do avaliações
formando em PCT

RESPONSÁVEIS
- Técnico de
Acompanhamento
- Psicóloga
- Formadores

Ficha de avaliação do
orientador em PCT
Sessões de esclarecimento, em
articulação com o CRE, junto das
entidades, sobre as medidas de
apoio à contratação do IEFP

Troca de correspondência Nº de integrações no >=10 Integrações
mercado de trabalho
Síntese das sessões

Equipa

Reuniões com a equipa
do CRE
Contratos de emprego
celebrados pelas
entidades

Identificar a necessidade Encaminhamento para
de atribuição de produtos CRE-IAOQE
de apoio que potenciem
a funcionalidade dos
formandos
Implementar o SGQ- Cumprir as orientações
ISO 9001/2015 no
da empresa de
processo da FP
consultoria

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

Pedido de intervenção
Nº de pedidos de
para atribuição produto de apoio
apoio

>=1 produtos

Elaboração de toda a
documentação inerente ao
processo

Documentos

100%

Aplicação da documentação

Resultados

N.º de documentos

Equipa

Gestor de processo
Taxa de aplicação

100%
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