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11––  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  

ENQUADRAMENTO 

Na qualidade de Entidade Gestora da Mobilidade prevista pela alínea b), do n.º 1 do art.º 3.º do DL n.º 25/2007 de 7 

de Fevereiro, e no exercício das competências atribuídas no art.º 39.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, a 

Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE (GeRAP) vai avançar com a 

operacionalização do Programa MOBILIes (Programa de Apoio à Requalificação de Pessoal em Mobilidade Especial). 

Esta iniciativa governamental, como tem vindo a ser anunciado, conta com a participação das Secretarias-Gerais dos 

diferentes ministérios e prevê um conjunto de medidas que vão desde os apoios à adaptação a um novo posto de 

trabalho, à promoção do auto-emprego, passando pelos programas ocupacionais e pela requalificação profissional, 

até à educação e formação de adultos (Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências - 

Novas Oportunidades), e destina-se exclusivamente a trabalhadores colocados em situação de mobilidade especial, 

visando promover, pela aquisição de novos conhecimentos e competências, o seu reinício de funções. 

Em Setembro, numa parceria estabelecida entre a GeRAP e o INA, o MOBILIes vai avançar com a medida relativa à 

Requalificação Profissional, traduzida na realização de um conjunto de acções de formação específicas. 

Considerando os perfis mais procurados pelos organismos recrutadores da Administração Pública, privilegiaram-se, 

por ora, as seguintes valências: 

• Informática na óptica de utilizador:  

o Windows, Internet e Correio electrónico; 

o Word; 

o Excel; 

• Gestão de recursos humanos; 

• Contabilidade digráfica; 

• POCP. 

Estas acções de formação, financiadas integralmente pelo Programa, terão início no fim de Setembro e decorrerão 

até final do ano em várias capitais de distrito, funcionando as inscrições em regime de autoformação. 

DESTINATÁRIOS 

Estas acções destinam-se exclusivamente ao pessoal em situação de mobilidade especial, que não se encontre em 

nenhuma das situações seguintes: 

• Licença extraordinária; 

• Licença sem vencimento; 

• Suspensão de SME por decisão judicial; 

• Em exercício de funções a título transitório. 

CANDIDATURAS 

1) A frequência das acções de formação funciona em regime de autoformação1, ou seja, a inscrição é da 

iniciativa dos funcionários, ficando sujeita a selecção em função da existência das vagas, sendo a frequência 

gratuita. 

2) O boletim de inscrição pode ser obtido em:  

• www.ina.pt 

                                                             
1
 De acordo com o previsto no n.º 1, do art.º 24.º do DL n.º 50/98, de 11 de Março, alterado pelo DL n.º 70-A/2000, de 05 de Maio, e 

posteriormente pelo DL n.º 174/2001, de 31 de Maio, com as devidas adaptações. 
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• www.bep.gov.pt (sigaME) 

• Junto das respectivas Secretarias-gerais a que o trabalhador se encontre afecto. 

3) O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido e remetido, até 10 dias úteis antes da data de 

início da acção de formação2, para a GeRAP, por qualquer um dos seguintes meios: 

• Correio electrónico para o endereço ccut@inst-informatica.pt; 

• Fax CCUT pelo n.º 214 723 144; 

• Correio para a morada, Av. Elias Garcia, nº 103, 1050 – 098 LISBOA; 

4) Após a recepção das candidaturas, e caso o n.º de candidaturas seja superior ao n.º de vagas, a GeRAP 

procede à selecção dos candidatos privilegiando, nesta ordem, os seguintes critérios: 

1) Frequência de outras acções pelo MOBILIes (preferência dada a quem não tenha realizado acções 

anteriores pelo programa MOBILIes); 

2) Antiguidade (preferência dada aos trabalhadores mais antigos em SME); 

3) Idade (preferência dada aos trabalhadores de maior idade). 

5) Todos os candidatos serão informados pela GeRAP da sua condição de seleccionados ou não seleccionados, 

para a frequência das acções de formação. 

6) As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite máximo de 20 

participantes. 

AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES 

As acções não terão avaliação quantitativa, havendo lugar à emissão de um certificado de frequência, caso se registe 

uma assiduidade mínima de 90% da duração do curso. 

APOIO 

Estas acções de formação são financiadas na íntegra pelo Programa MOBILIes, pelo que a frequência das mesmas é 

gratuita para os formandos. 

INFORMAÇÕES 

Mais informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos pela consulta às seguintes entidades: 

• INA 

o Página de Internet - www.ina.pt 

o Secretaria Académica de Algés 

Fátima Bento  

Telefone: 214118739 – email: fatima.bento@ina.pt 

o Secretariado 

Isabel Espada 

Telefone: 214118744 – email: isabel.espada@ina.pt 

• GeRAP 

o Página de Internet - www.bep.gov.pt (sigaME) 

o Através do Centro de Contactos com Utentes (CCUT) pelo telf. 214 723 390 

 

• Secretaria-geral a que o trabalhador em SME se encontre afecto. 

                                                             
2 Poderão ser recepcionadas candidaturas em data posterior, não existindo, no entanto, garantia de que as mesmas sejam consideradas. 



Programa MOBILIes – Acções de Formação Profissional – regime de Autoformação  

 

6 

GeRAP – Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE 

Avenida Elias Garcia, 103- 4.º 1050-098 LISBOA      � 217944300      Fax: 217944333 

22  ––  PPEERRGGUUNNTTAASS  FFRREEQQUUEENNTTEESS  --  FFAAQQss  

11..  OO  qquuee  éé  oo  MMOOBBIILLIIeess??  

O MOBILIes é um programa desenvolvido pela GeRAP, destinado exclusivamente aos trabalhadores colocados em 

situação de mobilidade especial, que contempla algumas medidas para promover e facilitar o reinício de funções 

deste pessoal. 

Nesta primeira fase, numa parceria estabelecida entre a GeRAP e o INA (Instituto Nacional de Administração, IP), 

está prevista a realização de um conjunto de acções de formação profissional nos domínios da informática na óptica 

de utilizador (windows, internet, correio electrónico, word, excel), e nas áreas de gestão de recursos humanos e 

contabilidade, que visam colmatar algumas lacunas existentes ao nível da literacia informática e ainda reforçar as 

capacidades profissionais dos trabalhadores em áreas cada vez mais valorizadas nos actuais perfis pretendidos pelos 

organismos. 

22..  SSoouu  ttrraabbaallhhaaddoorr  ddaa  AAPP  mmaass  nnããoo  eessttoouu  eemm  ssiittuuaaççããoo  ddee  mmoobbiilliiddaaddee  eessppeecciiaall..  PPoossssoo  iinnssccrreevveerr--mmee  

nneessttaass  aaccççõõeess??  

Não. A frequência nestas acções de formação destina-se exclusivamente a trabalhadores colocados em situação de 

mobilidade especial (SME). 

33..  EEssttoouu  eemm  ssiittuuaaççããoo  ddee  mmoobbiilliiddaaddee  eessppeecciiaall,,  ppoossssoo  ffrreeqquueennttaarr  eessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Sim. Desde que não se encontre em nenhumas das situações seguintes: 

• Licença extraordinária; 

• Licença sem vencimento; 

• Suspensão de SME por decisão judicial; 

• Em exercício de funções a título transitório. 

 

44..  OOnnddee  ppoossssoo  oobbtteerr  iinnffoorrmmaaççõõeess  ssoobbrree  ooss  pprrooggrraammaass  ddaass  aaccççõõeess??  

As informações sobre as acções estão disponíveis em: 

• INA 

o Página de Internet - www.ina.pt  

o Secretaria Académica de Algés 

Fátima Bento  

Telefone: 214118739 – email: fatima.bento@ina.pt 

o Secretariado de cursos 

Isabel Espada 

Telefone: 214118744 – email: isabel.espada@ina.pt 

• GeRAP 

o Página de Internet - www.bep.gov.pt (sigaME) 

o Centro de Contactos com Utentes (CCUT), pelo endereço electrónico ccut@inst-informatica.pt ou 

pelo telefone n.º 214 723 390 

• Secretaria-geral a que o trabalhador em SME se encontre afecto. 
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55..  SSoouu  oobbrriiggaaddoo  aa  ppaarrttiicciippaarr  nneessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Não. A participação nestas acções de formação ocorre em regime de autoformação
3
, em que o trabalhador assume 

voluntariamente a inscrição. 

66..  OOnnddee  ppoossssoo  oobbtteerr  oo  bboolleettiimm  ddee  iinnssccrriiççããoo  ppaarraa  mmee  iinnssccrreevveerr??  

O boletim de inscrição pode ser obtido em formato electrónico, disponível para download em: 

o www.ina.pt 

o www.bep.gov.pt (sigaME) 

Também pode ser obtido em formato papel junto das respectivas Secretarias-gerais. 

77..  PPoossssoo  iinnssccrreevveerr--mmee  eemm  mmaaiiss  ddoo  qquuee  uummaa  aaccççããoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Sim. Um trabalhador em SME pode inscrever-se em várias acções. No entanto, o acto de inscrição não confere 

automaticamente o direito de frequência da acção de formação, que está sempre sujeito à aceitação da inscrição 

por parte da GeRAP. 

88..  EExxiissttee  aallgguumm  lliimmiittee  mmíínniimmoo  ee  mmááxxiimmoo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess??  

Sim. As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite máximo de 20 

participantes. 

99..  OOnnddee  tteennhhoo  ddee  eennttrreeggaarr  oo  bboolleettiimm  ddee  iinnssccrriiççããoo??  

O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido e remetido, até 10 dias úteis antes da data de início
4
 da 

acção de formação, para a GeRAP, por um dos seguintes meios: 

o Correio electrónico para o endereço ccut@inst-informatica.pt; 

o Fax CCUT pelo n.º 214 723 144; 

o Correio para a morada: Av. Elias Garcia, n.º 103, 1050 – 098 LISBOA. 

1100..  TTeennhhoo  ddee  iinnffoorrmmaarr  aa  mmiinnhhaa  SSeeccrreettaarriiaa--ggeerraall  ddaa  mmiinnhhaa  iinnssccrriiççããoo  nneessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo..  

Não será necessário, uma vez que a GeRAP, no caso de a inscrição ser aceite, informará a sua Secretaria-geral. 

1111..  EExxiisstteemm  ccrriittéérriiooss  ppaarraa  sseelleecccciioonnaarr  ooss  ppaarrttiicciippaanntteess  nnaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Desde que sejam cumpridos todos os requisitos mencionados no programa da acção de formação, assim como o 

requisito relativo à situação de mobilidade especial do trabalhador, todas as inscrições são aceites, até ser atingido o 

número limite de vagas disponíveis. 

Após a recepção das candidaturas, e caso o nº de inscrições seja superior ao nº de vagas, a GeRAP procederá à 

selecção dos candidatos privilegiando, nesta ordem, os seguintes critérios: 

1) Frequência de outras acções pelo MOBILIes (preferência dada a quem não tenha realizado acções anteriores 

pelo programa MOBILIes); 

                                                             
3 De acordo com o previsto no n.º 1, do art.º 24.º do DL n.º 50/98, de 11 de Março, alterado pelo DL n.º 70-A/2000, de 05 de Maio, e 

posteriormente pelo DL n.º 174/2001, de 31 de Maio, com as devidas adaptações. 

4
 Poderão ser recepcionadas candidaturas em data posterior, não existindo, no entanto, garantia de que as mesmas sejam consideradas. 
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2) Antiguidade (preferência dada aos trabalhadores mais antigos em SME); 

3) Idade (preferência dada aos trabalhadores de maior idade). 

1122..  QQuueemm  mmee  iinnffoorrmmaa  ssee  ffuuii  oouu  nnããoo  sseelleecccciioonnaaddoo??  

A GeRAP, findo o processo de selecção de candidaturas, informará os candidatos da sua condição de seleccionados 

ou não seleccionados, para a frequência das acções de formação. 

1133..  TTeennhhoo  ddee  ppaaggaarr  aa  iinnssccrriiççããoo  nneessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Não. Estas acções de formação são financiadas pelo Programa MOBILIes. Assim sendo, a frequência das mesmas é 

gratuita para os formandos. 

1144..  NNoo  ccaassoo  ddee  jjáá  tteerr  rreedduuççõõeess  nnoo  mmeeuu  vveenncciimmeennttoo  ppoorr  tteerr  ooccoorrrriiddoo  uummaa  mmuuddaannççaa  ddee  ffaassee,,  ee  aaoo  

ffrreeqquueennttaarr  eessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo,,  rreeccuuppeerroo  oo  mmeeuu  vveenncciimmeennttoo  bbaassee  mmeennssaall??  

Não. A Lei n.º 53/2006, de 07 de Dezembro, refere no n.º 5 do art.º 24.º, que a recuperação do vencimento base no 

caso de frequência de acções de formação profissional, apenas se aplica apenas quando essas acções ocorram em 

contexto de reinício de funções, o que não é o caso destas que se realizam em regime de autoformação. 

1155..  SSee  eeuu  ffoorr  aa  uummaa  aaccççããoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  rreecceebboo  aallgguumm  cceerrttiiffiiccaaddoo??  

Sim. Está prevista a emissão de certificado de frequência que será entregue ao trabalhador no final da acção. Esta 

emissão está condicionada ao cumprimento das regras de assiduidade estabelecidas pelo INA. 
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33  ––  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Acção de formação: Windows (XP), Internet e Correio Electrónico  

Horas/Horário: 30 horas  /  9h30 – 17h30 

Objectivos: Os formandos obterão a informação fundamental para um melhor entendimento sobre as novas 

tecnologias e concretamente sobre a microinformática e o ambiente Windows. No final do curso serão capazes de 

trabalhar com alguma autonomia neste ambiente de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à sua 

configuração básica, e gestão de ficheiros. Saberão ainda utilizar a Internet para pesquisas, e usar e gerir a sua caixa 

de correio electrónico. 

Destinatários: Todos os que tenham muito poucos, ou nenhuns, conhecimentos e experiência de trabalho quer no 

ambiente Windows, quer na utilização da Internet e do Correio electrónico. 

Nº de participantes: As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite 

máximo de 20 participantes. 

Programa 

• INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA 

• PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM SISTEMA INFORMÁTICO (Hardware e Software) 

o Identificar os principais tipos de computadores existentes 

o Respectivos componentes e principais características 

o Conhecer os diferentes tipos de programas informáticos existentes, de modo a saber como 

seleccionar o programa mais adequado às necessidades existentes 

• REDES INFORMÁTICAS / INTERNET 

o O essencial para a utilização correcta de uma rede informática Compreender as principais 

vantagens e inconvenientes de uma rede 

o Saber o que é a Internet, que serviços nos oferece e como aceder-lhes 

• SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

o Cuidados a ter 

o Técnicas e formas de implementação 

• UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR E GESTÃO DE FICHEIROS 

• UTILIZAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

o Estrutura do sistema operativo 

o Técnicas de utilização do ambiente Windows 

o Principais opções de configuração, parametrização e optimização do computador e do ambiente de 

trabalho 

• GESTÃO DE FICHEIROS E DIRECTORIAS 

o Criar, mover, copiar, renomear, localizar, eliminar e recuperar 

o Aspectos práticos relacionados com segurança e privacidade 
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• INTRODUÇÃO À INTERNET 

o Primeiros passos na Internet 

o Serviços disponíveis 

• NAVEGAR NA WEB 

o Aceder a um endereço na Web 

• PESQUISAR NA WEB 

o Utilizar um motor de busca 

o Imprimir 

• FAVORITOS 

• PRIMEIROS PASSOS COM O CORREIO ELECTRÓNICO 

• CAIXA DE CORREIO 

o Compor, enviar, mover, ler e eliminar mensagens 

o Reencaminhar correio 

o Anexar ficheiros 

• ENDEREÇAR 

o Utilizar o livro de endereços 

o Responder a vários endereços 

• GERIR AS PASTAS DO CORREIO 

• GESTÃO DE MENSAGENS 

o Organizar mensagens 

o Criar favorito 
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Acção de formação: O Processador de Texto Word (2003) 

Horas/Horário: 30 horas  /  9h30 – 17h30 

Objectivos: No final do curso, os participantes serão capazes de utilizar as funções básicas e correntes deste 

produto. 

Destinatários: Todos os que já trabalham em ambiente Windows, mas não tenham conhecimentos nem experiência 

de trabalho no processador de texto Word, e pretendam iniciar-se na sua utilização. 

Nº de participantes: As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite 

máximo de 20 participantes. 

 

PROGRAMA 

• Primeiros passos no processamento de texto 

• Ajustar definições de base 

• Seleccionar, copiar, mover e eliminar dados 

• Formatação geral de caracteres e parágrafos 

• Localizar e substituir 

• Cabeçalhos e rodapés 

• Configuração do documento 

• Tabelas 

• Modelos 

• Estilos 

• Imagens 

• Importar objectos 

• Impressão em série 
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Acção de formação: A Folha de Cálculo Excel (2003) 

Horas/Horário: 30 horas  /  9h30 – 17h30 

Objectivos: Este curso apresenta-se como uma primeira formação em Excel e destina-se aos utilizadores já 

familiarizados com o uso de microcomputadores no ambiente Windows. No final do curso, os participantes serão 

capazes de utilizar as funções mais correntes deste produto. 

Destinatários: Todos os que já trabalham em ambiente Windows, mas não tenham conhecimentos nem experiência 

de trabalho na folha de cálculo Excel, e pretendam iniciar-se na sua utilização. 

Nº de participantes: As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite 

máximo de 20 participantes. 

Programa 

• INICIAR 

o Apresentação e introdução à folha de cálculo Excel 

o Definições e conceitos básicos 

• OPERAÇÕES DE BASE 

o Inserir, seleccionar, e editar dados 

o Formatação de dados e células 

o Copiar, mover e colar informação 

• MANIPULAÇÃO DO HELP 

• FÓRMULAS E FUNÇÕES 

o Construção de fórmulas (simples e complexas) 

o Funções simples 

o Noções de constante e variável (recurso à tecla de função) 

• FORMATAR 

o Formatar Células – números, textos e blocos de células 

o Ortografia 

o Configuração do documento 

• FORMATAÇÕES AVANÇADAS 

o Estilos; 

o Formatação condicional 

o Formatação automática 

• PERSONALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

• IMPRESSÕES SIMPLES E PERSONALIZADAS DE FOLHAS DE CÁLCULO 

• GRÁFICOS - FORMATAÇÕES SIMPLES E AVANÇADAS 

• CARACTERÍSTICAS MAIS AVANÇADAS 

o Importar e exportar Object
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Acção de formação: Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública 

Horas/Horário: 30 horas  /  9h30 – 17h30 

Objectivos: Actualizar, desenvolver e sistematizar conhecimentos nas áreas de gestão de recursos humanos da 

administração pública, dominando os princípios e regras aplicáveis aos modelos organizacionais.  

Destinatários: Técnicos superiores que pretendam adquirir ou actualizar conhecimentos nesta área 

(preferencialmente), ou trabalhadores integrados noutras carreiras que pretendam desenvolver competências nesta 

área. 

Nº de participantes: As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes, e com um limite 

máximo de 20 participantes. 

Programa 

• A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

O Apresentação 

O Enquadramento estrutural e funcional da função 

O A gestão dos recursos humanos na gestão global da organização 

O Meio ambiente interno e externo 

O A motivação 

• O NOVO REGIME DE CARREIRAS E VÍNCULOS 

o Breve caracterização do novo regime 

o A identificação e caracterização dos postos de trabalho 

o Os regimes de vinculação: distinção e efeitos 

o A organização em carreiras: gerais e especiais 

o O recrutamento 

• SIADAP 

o Conceitos, princípios e planeamento da avaliação do desempenho 

o Avaliação e gestão do desempenho por competências e objectivos 

o Formulação de indicadores de medida de desempenho 

o Regras, orgãos e funcionamento do SIADAP 
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GeRAP – Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE 

Avenida Elias Garcia, 103- 4.º 1050-098 LISBOA      � 217944300      Fax: 217944333 

Acção de formação: Contabilidade Digráfica - Introdução ao Sistema Contabilístico 

Horas/Horário: 30 horas  /  9h30 – 17h30 

Objectivos: Proporcionar aos participantes um enquadramento do sistema de Contabilidade Digráfica (Patrimonial), 

apreender a linguagem, os princípios e as técnicas contabilísticas, e conhecer o Plano Oficial de Contabilidade (POC). 

Destinatários: Técnicos superiores sem formação nesta área financeira (preferencialmente), ou trabalhadores 

integrados noutras carreiras que pretendam desenvolver competências nesta área. 

Nº de participantes: As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes, e com um limite 

máximo de 20 participantes. 

Programa 

• ENQUADRAMENTO 

o O novo regime da administração financeira do estado 

o Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro - bases da contabilidade pública 

o DL n.º 155/92, de 28 de Julho - estabelece o novo regime da administração financeira do estado 

• SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA APLICADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS (UNIGRAFIA/DIGRAFIA) 

• ÓPTICAS FINANCEIRA, ECONÓMICA E DE TESOURARIA 

• INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE DIGRÁFICA 

o Património, inventário e balanços 

o Activo, passivo e capital próprio 

o Débito/crédito - partidas dobradas 

o Rúbrica orçamental/conta 

o Lançamento das operações no diário e no razão 

• ESTRUTURA DO PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE (POC) 

o DL n.º 410/89, de 21 de Novembro - revisão do POC aprovado pelo DL n.º 47/77, de 7 de Fevereiro 

o Leitura e estudo das contas do plano 

o Aplicação do POC nos serviços públicos 

o DL n.º 232/97, de 3 de Setembro 

 

• INTERPRETAÇÃO E LEITURA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

• Custos e proveitos de exploração 

• Custos e proveitos financeiros 

• Custos e proveitos extraordinários 
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GeRAP – Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE 

Avenida Elias Garcia, 103- 4.º 1050-098 LISBOA      � 217944300      Fax: 217944333 

Acção de formação: A aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) 

Horas/Horário: 30 horas / 9h30 – 17h30 

Objectivos: Proporcionar aos participantes um conhecimento das classes de contas do POCP e sua movimentação, 

criar uma consciencialização pelos aspectos extra-contabilísticos como organização administrativa, inventariação e 

análises económico-financeiras.. 

Destinatários: Técnicos superiores que pretendam adquirir ou actualizar conhecimentos nesta área, e que tenham o 

curso de Contabilidade Digráfica, ou conhecimentos no âmbito desta matéria (preferencialmente), ou trabalhadores 

integrados em outra carreiras que pretendam desenvolver competências nesta área. 

Nº de participantes: As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes, e com um limite 

máximo de 20 participantes 

Programa 

• CARACTERIZAÇÃO DO POCP 

o Apresentação da estrutura orçamental e patrimonial do POCP 

o O ciclo da despesa e o ciclo da receita numa perspectiva orçamental: operações internas e externas 

o As contas da classe 0 e a sua movimentação 

o O ciclo da despesa e o ciclo da receita numa perspectiva patrimonial: operações internas e 

externas 

o Estudo do reflexo das contas da classe 0 e 1 e da conta 25 nas demonstrações financeiras 

 

• ESTUDO DAS CLASSES 2 E 3 

• O TRATAMENTO DO IVA 

• O ESTUDO DAS CLASSES 4 E 5 

o Especificidades do imobilizado 

o O encerramento e a reabertura das contas 

• AS CLASSES 6 E 7 – AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS 

o O encerramento das demonstrações financeiras: cruzamento da informação 

o Aspectos a realçar 

 

 

 

Nota: as matérias tratadas são acompanhadas por exemplos de aplicação e exercícios resolvidos, bem como de um 

exercício final, realizado em conjunto com os formandos, que foca os principais pontos tratados. 
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GeRAP – Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE 

Avenida Elias Garcia, 103- 4.º 1050-098 LISBOA      � 217944300      Fax: 217944333 

44  ––  CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO  DDEE  AACCÇÇÕÕEESS    

Calendário 
das Acções 

Lisboa Porto Setúbal Coimbra Viseu 
Castelo 
Branco 

Faro Évora Vila Real 
Total  

de acções 

29/Set-03/Out 

D.L. Insc: 15/Set 

06/Out-10/Out 

D.L. Insc: 22/ Set 

Windows, Internet e 
Correio Electrónico 

13/Out-17/Out 

D.L. Insc: 29/Set 

13/Out-17/Out 

 

D.L. Insc: 29/Set 

20/Out-04/Out 

 

D.L. Insc: 06/Out 

27/Out-31/Out 

 

D.L. Insc: 13/Out 

03/Nov-07/Nov 

 

D.L. Insc: 20/Out 

10/Nov-14/Nov 

 

D.L. Insc: 27/Out 

17/Nov-21/Nov 

 

D.L. Insc: 03/Nov 

29/Set -03/Out 

 

D.L. Insc: 15/Set 

24/Nov-28/Nov 

 

D.L. Insc: 10/Nov 

11 

29/Set-03/Out 

D.L. Insc: 15/Set 
Word 

20/Out-24/Out 

D.L. Insc: 06/Out 

20/Out–24/Out 

 

D.L. Insc: 06/Out 

27/Out-31/Out 

 

D.L. Insc:13/Out 

03/Nov-07/Nov 

 

D.L. Insc: 20/Out 

10/Nov-14/Nov 

 

D.L. Insc: 27/Out 

17/Nov-21/Nov 

 

D.L. Insc: 03/Nov 

24/Nov-28/Nov 

 

D.L. Insc: 10/Nov 

06/Out-10/Out 

 

D.L. Insc 22/Set 

15/Dez-19/Dez 

 

D.L. Insc: 27/Nov 

10 

29/Set-03/Out 

D.L. Insc: 15/Set 

               

20/Out–24/Out 

D.L. Insc: 06/Out 

27/Out-31/Out 

D.L. Insc: 13/Out 

 Excel 

27/Out-31/Out 

D.L. Insc: 13/Out 

 03/Nov-07/Nov 

D.L. Insc: 20/Out 

 

10/Nov-14/Nov 

 

D.L. Insc: 27/Out 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6 

Recursos Humanos 
29/Set-03/Out 

D.L. Insc: 15/Set 
  

 

            1 

Contabilidade 
Digráfica 

27/Out-31/Out 

D.L. Insc: 13/Out 
 

 

           1 

POCP 
15/Dez-19/Dez 

D.L. Insc: 27/Nov 
  

 

            1 

                              D.L. Insc – Data Limite de inscrição na Acção de Formação                                                                                                                                                Total de acções 30 

 



 

 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. 

 

 

Boletim de Inscrição 
 

Programa MOBILIes – Acções de Formação Profissional (regime de Autoformação) 
 
(por favor utilize maiúsculas no preenchimento) 
 

Identificação da formação 
 

Designação do curso 

                             

                             

 

Data de início (dd-mm-aaaa) 

  –   –     

 

Local de realização do curso 

                             

 

 

Identificação do candidato 
 

Nome 

                             

                             

 

Número de B.I. 

         

 

Telefone contacto 

         

 

e-mail contacto 

                             

 

Assinatura do candidato 
 

______________________________ 
 

 

� O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido e remetido, até 10 dias úteis antes da data de 
início da acção de formação, para a GeRAP, por qualquer um dos seguintes meios: 

• Correio electrónico para o endereço: ccut@inst-informatica.pt; 

• Correio para a morada: Av. Elias Garcia, n.º 103, 1050 – 098 LISBOA; 

• Fax pelo n.º 214 723 144 

 
� Todos os candidatos serão informados pela GeRAP da sua condição de seleccionados ou não 

seleccionados, para a frequência das acções de formação. 


