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PLANO ESTRATÉGICO INTERMUNICIPAL PARA A FORMAÇÃO E A 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS NA AMRS 
 

INTRODUÇÃO 

Os trabalhadores dos Municípios associados na AMRS constituem um capital humano imprescindível 

e insubstituível nas políticas de desenvolvimento da região, sendo a sua formação e qualificação 

profissionais elementos estruturantes para a concretização das atribuições e competências 

municipais na prossecução dos serviços públicos.  

A pertinência do papel dos trabalhadores é tanto mais relevante se considerarmos que a garantia da 

prestação de serviços públicos de qualidade aos cidadãos requer uma formação cada vez mais 

qualificante e centrada em saberes especializados e que a introdução de uma nova cultura de 

avaliação do desempenho, individual e organizacional, assente na responsabilização requer a 

adaptação a novos princípios e práticas gestionárias, a novos comportamentos e a novas metas de 

trabalho associadas a novas formas e modelos de organização e gestão pública.  

A aquisição e o desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e organizacionais assumem 

particular relevância na estratégia de melhoria contínua dos serviços prestados às populações, o que 

exige a disponibilização de uma oferta formativa diversificada, qualificada e adequada às 

necessidades específicas dos municípios e dos seus trabalhadores. 

A formação e valorização profissional dos trabalhadores é condição primordial para o seu 

desenvolvimento pessoal e individual, bem como, para a sua qualificação, satisfação e realização 

profissionais, sendo estes, fatores fundamentais para uma administração pública moderna, 

inteligente, socialmente responsável e ao serviço dos cidadãos. 

A sua natureza estruturante e relevância estratégica, impõem à AMRS que seja dada uma outra 

importância e atribuído um outro papel à formação e qualificação dos trabalhadores, com 

consequências objetivas nas políticas intermunicipais, nos instrumentos de planeamento estratégico 

e operacional, nos orçamentos correspondentes e na sustentabilidade que é indispensável a uma 

intervenção consolidada, contínua e com resultados e impactos que possam ser avaliados. 
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Para tal, é necessário reorientar a formação para o desenvolvimento de novas áreas e valências 

formativas, suportadas mais em critérios de eficácia, eficiência e qualidade e menos em critérios de 

quantidade, estimulando-se, assim, a criação e dinamização de novas práticas pedagógicas, o 

desenvolvimento de conteúdos que sirvam de suporte à formação e à disseminação de 

conhecimento e, em última instância, a maximização da qualidade da formação por forma a ter real 

impacto nos serviços públicos a prestar às populações.  

Por outro lado, esta intervenção intermunicipal não pode, não deve, nem pretende substituir as 

políticas, programas e planos de formação próprios de cada município, que estão aliás consolidados 

no terreno com resultados positivos inequívocos, antes assumindo a complementaridade como 

pressuposto e a economia de escala como objetivo central. 

Finalmente, não se pode também escamotear que a AMRS e aos Municípios associados enfrentam 

um novo ciclo de formação sem recurso a cofinanciamento externo, num contexto em que a 

Estratégia Europa 2020 muito provavelmente só produzirá efeitos em 2015, o que condiciona a 

possibilidade de recurso a fundos comunitários. 

Neste quadro, entende-se ser necessário e pertinente aprovar um PLANO ESTRATÉGICO 

INTERMUNICIPAL PARA A FORMAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS que dote a AMRS de uma 

política, de orientações, de estratégias e de recursos que consolidem e deem autonomia e 

sustentabilidade a um programa próprio e integrado de formação e qualificação dos trabalhadores 

dos municípios associados. 

DIAGNÓSTICO  

Detentora de um relevante património na formação e qualificação profissionais, a AMRS tem vindo a 

implementar planos de formação anuais que complementam as respostas próprias às necessidades 

identificadas pelos municípios associados nos seus diagnósticos de necessidades de formação e que 

envolveram alguns milhares de trabalhadores.  

Por outro lado, é importante ter presente que a concretização destes planos de formação foi 

viabilizada através de cofinanciamentos de fundos da União Europeia que resultaram de diversas 

candidaturas apresentadas pela Associação e que obtiveram sucesso, produziram resultados 

concretos e foram avaliadas de forma muito positiva. 
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ANÁLISE SWOT 

FORÇAS 

Experiência relevante no trabalho intermunicipal e o regular 

funcionamento do GTIF; 

Os municípios associados dispõem de equipas técnicas 

qualificadas e competentes; 

Existência de infraestruturas e equipamentos em geral 

adequados e passíveis de ser afetos às atividades de 

formação e qualificação; 

AMRS ser entidade acreditada e com prestígio 

nomeadamente junto das entidades de tutela e gestoras de 

fundos; 

Um número muito significativo de municípios associados 

serem igualmente acreditados / certificados; 

Existência de levantamentos de necessidades e de 

diagnósticos de necessidades de formação nos municípios 

associados; 

Existência nos quadros dos municípios associados de 

trabalhadores qualificados, com formação de formadores e 

certificação e disponíveis para integrar uma bolsa de 

formadores internos; 

 

FRAQUEZAS 

Inexistência de orientações estratégicas e de uma política 

intermunicipal de formação clara e assumida por todos; 

Inexistência de normas e regulamentos orientadores do trabalho 

intermunicipal nesta área; 

Participação e empenhamento desigual dos municípios associados 

no trabalho do GTIF; 

Dependência de financiamento externo, designadamente do 

acesso a fundos comunitários; 

Centralização do trabalho intermunicipal [GTIF] na gestão e 

implementação das candidaturas; 

Planos de formação excessivamente dirigidos a técnicos, chefias e 

dirigentes em resultado das condicionantes dos cofinanciamentos 

obtidos; 

Inexistência de um levantamento e diagnóstico de necessidades 

de formação comum; 

Insuficiente divulgação e promoção dos planos de formação 

intermunicipais; 

Procedimentos internos diferenciados no que diz respeito aos 

planos de formação intermunicipais; 

Insuficiente envolvimento e acompanhamento dos dirigentes, 

chefias e eleitos da área de Recursos Humanos, no trabalho 

intermunicipal da formação; 

Mecanismos e procedimentos de decisão que não comprometem 

de forma adequada todos os níveis de decisão nos municípios e 

na Associação; 

Insuficiente articulação com outros GT intermunicipais e com 

outras áreas de intervenção da e Associação, nomeadamente a 

área da modernização administrativa e qualidade; 

OPORTUNIDADES 

Legislação laboral que estimula e favorece a formação; 

Obrigatoriedade de formar um número muito significativo de 

trabalhadores na área fitossanitária; 

Necessidade de implementar programas de formação para os 

trabalhadores das áreas operacionais; 

O facto de os municípios associados não poderem ministrar 

formação certificada a trabalhadores de outros municípios, 

podendo essa formação ser dada através da AMRS;  

A possibilidade de financiamento através do QEC Portugal 

20.20; 

Possibilidade de benchmarking e de disseminação de boas 

práticas e de experiências formativas de qualidade; 

Elevados custos da oferta formativa disponível no mercado 

para recurso em autoformação; 

AMEAÇAS 

Reduzido empenho dos municípios no trabalho intermunicipal; 

Redução generalizada e significativa dos orçamentos municipais, 

com reflexos relevantes na diminuição dos recursos financeiros 

para a formação e qualificação; 

Desvalorização social da formação profissional, designadamente 

da cofinanciada; 

A instabilidade do quadro legislativo das autarquias com impactos 

relevantes nas necessidades de formação; 

Novas atribuições e competências em áreas em não existe 

experiência formativa nos municípios; 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Dotar a AMRS de uma política, de orientações, de estratégias e de recursos que consolidem e deem 

autonomia e sustentabilidade a um programa próprio de formação e qualificação dos trabalhadores. 

Contribuir para valorizar e qualificar os serviços públicos prestados pelos municípios às populações; 

Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores, elevando a sua motivação e 

promovendo o seu empenho no serviço público; 

Valorizar os serviços públicos, combater o estigma a que os trabalhadores dos municípios estão 

sujeitos enquanto funcionários públicos e elevar a autoestima individual e a coesão organizacional; 

Promover a cooperação e articulação entre os municípios associados e complementar a oferta 

formativa e os planos de formação próprios de cada município; 

Qualificar e contribuir para sustentabilidade das iniciativas de modernização administrativa, 

tecnológica e de governo eletrónico, dos processos de certificação de qualidade dos serviços, bem 

como, das alterações estruturais e funcionais dos municípios, melhorando o seu desempenho e as 

suas competências gestionárias; 

Promover, através da capacitação dos trabalhadores e dos serviços municipais, o apoio à 

reengenharia de processos e à gestão da mudança, bem como, à implementação de sistemas de 

gestão documental e de processos, expediente e workflow. 

Dotar os trabalhadores e os municípios das competências essenciais para adaptar e implementar os 

novos regimes jurídicos que resultam das políticas dos sucessivos governos e que se caraterizam por 

uma forte instabilidade e por uma extraordinária proliferação legislativa quase sempre complexa, 

contraditória e de difícil implementação. 

Permitir à AMRS e aos municípios associados intervir e participar de forma qualificada na definição 

das políticas públicas para a modernização da administração pública em geral e para a formação e 

qualificação dos trabalhadores em particular; 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A formação e valorização profissionais são assumidas como um direito dos trabalhadores, cuja 

materialização é essencial para o seu desenvolvimento pessoal e individual, constituindo 

simultaneamente fator estratégico para a modernização dos municípios e para a qualificação dos 

serviços públicos prestados às populações; 

Os planos de formação intermunicipal promovidos pela AMRS são considerados para todos os efeitos 

como formação interna específica dos municípios associados complementar dos seus próprios planos 

de formação; 

A intervenção intermunicipal nos domínios da formação e qualificação profissionais deve atender às 

especificidades e objetivos do serviço público e da administração local em particular; deve ter em 

conta as identidades próprias dos municípios associados, bem como, a sua diversidade e autonomia; 

e deve dar resposta adequada e permanente aos processos de melhoria contínua dos serviços 

prestados às populações. 

A elaboração e implementação dos planos de formação intermunicipal devem constituir-se como um 

processo integrado e amplamente participado, que promova a articulação e interligação de pessoas, 

serviços municipais e sistemas de informação, monitorização e avaliação, de forma a permitir a 

racionalização e rentabilização dos recursos materiais e financeiros e das infraestruturas alocadas 

pelos municípios e pela AMRS a esta área de intervenção intermunicipal. 

Os planos de formação intermunicipal devem orientar-se para os resultados, devem promover e 

potenciar elevados níveis de eficácia, eficiência e qualidade dos serviços, e, sem prejuízo do objetivo 

de melhorar e maximizar desempenho individual dos trabalhadores, devem centrar-se na melhoria 

do desempenho organizacional e das equipas de trabalho. 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Avaliar a intervenção intermunicipal desenvolvida até agora pela AMRS no âmbito da formação e 

qualificação dos trabalhadores, os resultados obtidos e os impactos produzidos; 

Promover a avaliação das áreas de formação atualmente certificadas, ou em processo de 

certificação, na AMRS e nos municípios associados, para que se possa garantir uma cobertura 
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adequada e integral das necessidades de formação e assegurar as complementaridades 

indispensáveis entre Associação e municípios; 

Promover o levantamento de necessidades e elaborar um diagnóstico de necessidades de formação; 

Proceder ao levantamento e caraterização das instalações, infraestruturas e equipamentos 

disponíveis e passíveis de ser afetos permanentemente ou utilizados temporariamente, mediante 

agendamento prévio, na implementação dos planos de formação intermunicipal; 

Constituir uma bolsa de formadores interna na AMRS e Municípios associados;  

Promover uma iniciativa pública de recrutamento e seleção de formadores externos; 

Promover as condições técnicas que permitam à Associação candidatar os seus planos de formação a 

cofinanciamento no âmbito do quadro comunitário de apoio, QEC – Quadro Estratégico Comum 

Portugal 20.20 assim que os concursos forem abertos; 

Aprovar em Assembleia Intermunicipal uma proposta de Regulamento Intermunicipal para a 

Formação e Qualificação Profissionais; 

O GRUPO DE TRABALHO INTERMUNICIPAL PARA A FORMAÇÃO [GTIF] 

O Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Formação [GTIF] da AMRS assume como missão:  

 Propor a implementação das políticas intermunicipais de formação da responsabilidade da 

AMRS; 

 Acompanhar a implementação do plano intermunicipal de formação, articulando-o com os 

planos municipais; 

 Propor condições que permitam a disseminação e partilha de conhecimentos e saberes entre 

os municípios associados.  

 Contribuir para que a formação se constitua num processo contínuo e permanente de 

desenvolvimento profissional e pessoal com vista ao desenvolvimento das competências e 

motivação dos trabalhadores dos municípios associados; 

O GTIF é constituído por representantes técnicos, um efetivo e um suplente, das unidades orgânicas 

de cada município associado que tenham a formação e qualificação profissionais dos trabalhadores 
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como objeto de intervenção, e sejam designados formalmente pelo presidente da Câmara Municipal 

ou pelo vereador com o pelouro da gestão de Recursos Humanos, através de despacho comunicado 

por escrito à AMRS. 

A coordenação técnica e executiva do GTIF é assegurada por um técnico indicado pela AMRS de 

entre a sua equipa técnica própria ou equipa de consultores externos, podendo também, em 

alternativa e sempre dependendo de aval expresso do Presidente da Câmara respetivo, ser 

designado para esta tarefa um técnico de um dos municípios associados. 

O GTIF reunirá sempre que for necessário. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO 

Sem prejuízo de poderem vir a ser desenvolvidas outras modalidades de formação, sempre que tal se 

mostrar necessário ou pertinente, o projeto intermunicipal para a formação e qualificação 

profissionais deve privilegiar as ações de atualização, aperfeiçoamento e especialização e os ciclos de 

conferências, seminários, oficinas e ações de sensibilização. 

PÚBLICO-ALVO 

O projeto intermunicipal para a formação e qualificação profissionais dirige-se aos trabalhadores dos 

municípios associados.  

O público-alvo pode ser restringido no âmbito de candidaturas aprovadas para cofinanciamento, nas 

quais se considerará como critério exclusivo a elegibilidade dos formandos nos termos dos 

regulamentos e da legislação aplicáveis. 

LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

A realização de um diagnóstico de necessidades de formação – DNF pressupõe uma análise 

detalhada de um determinado contexto organizacional, interno e externo, de modo a conseguir que 

a formação e/ou as experiências de aprendizagem preparadas e promovidas posteriormente, sejam 

adequadas às necessidades e especificidades das organizações e dos seus trabalhadores, sendo 

passíveis de induzir e alavancar mudanças, e de potenciar e estimular a melhoria do desempenho e 

performances individuais e/ou organizacionais.  
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Pretende-se, pois, que um diagnóstico de necessidades de formação intermunicipal e a formação daí 

resultante contribua para uma superior eficácia e eficiência na prossecução das atribuições, 

competências e objetivos estratégicos dos municípios, bem como, para a valorização e qualificação 

dos serviços públicos prestados às populações. 

Por outro lado, o DNF enquanto ferramenta de gestão, visa identificar os problemas, as ameaças e os 

pontos fracos que afetam negativamente o desempenho, a produtividade, a qualidade e a 

prossecução dos objetivos, por parte dos trabalhadores e das unidades orgânicas e equipas em que 

se integram. Neste processo, para além de serem identificadas e caraterizadas todas as variáveis que 

contribuem para o insucesso, a ineficácia e a ineficiência, devem também ser identificadas e 

propostas as soluções, isto é, as estratégias e medidas corretivas. 

Finalmente, no âmbito do DNF devem ser antecipados os cenários de contexto organizacional, 

interno e externo, materializando uma dimensão prospetiva que é essencial para dotar as 

organizações de competências e ferramentas que lhes permitam enfrentar ou mesmo induzir a 

mudança. 

Neste quadro e com estes objetivos, serão promovidos levantamentos de necessidades de formação 

com o objectivo de construir um diagnóstico Intermunicipal de necessidades de formação. 

O diagnóstico intermunicipal deve integrar também as necessidades de formação identificadas 

autonomamente pelos municípios associados. 

A metodologia a utilizar terá em conta a aplicação de questionários, preferencialmente digitais, e a 

realização de entrevistas: 

 Serão elaborados três tipos diferentes de questionários dirigidos especificamente aos eleitos 

municipais, aos dirigentes e chefias e aos trabalhadores em geral; 

 Sempre que necessário, a aplicação dos questionários aos setores operacionais e outros que 

não disponham de recursos informáticos, pode e deve ser mediada por técnicos de formação 

a designar pelos respetivos municípios; 

 As entrevistas serão realizadas pelos técnicos e/ou consultores da AMRS aos eleitos, 

dirigentes e chefias responsáveis pela área de formação de cada município associado. 
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BOLSA DE FORMADORES 

Serão constituídas no âmbito da AMRS uma bolsa de formadores internos e uma bolsa de 

formadores externos. 

A integração em qualquer uma das bolsas é aprovada pelo Presidente do Conselho Diretivo da AMRS 

sob proposta do GTIF e deve ser renovada anualmente. A solicitação deve ser feita pelos 

interessados junto da AMRS através do preenchimento de uma ficha de candidatura. 

Os municípios associados podem recorrer às bolsas intermunicipais de formadores internos e 

externos para a implementação dos seus planos de formação próprios. 

Bolsa de formadores internos: 

Os trabalhadores dos municípios associados que reúnam os requisitos exigidos e que desejem 

integrar a bolsa de formadores internos devem previamente obter autorização do respetivo 

município. 

São requisitos essenciais para integrar a bolsa de formadores internos: 

 Obter parecer técnico favorável dos serviços de formação do respetivo município; 

 Ter competências pedagógicas certificadas através de CAP; 

 Ter competências científicas e técnicas comprovadas através da experiência profissional e 

formação profissional especializada; 

A autorização para integração de um trabalhador na bolsa de formadores internos pressupõe a 

autorização automática para que este ministre formação, na AMRS, em regime de dispensa de 

serviço e um compromisso do município em facilitar esta dispensa sempre que esta não comprometa 

necessidades essenciais do serviço. 

Bolsa de formadores externos: 

Sem prejuízo de eventuais candidaturas por iniciativa individual de formadores e de contratações por 

iniciativa e convite da Associação para ações concretas cujas especificidades e requisitos sejam 

especialmente exigentes, será promovida em 2015 uma iniciativa pública de recrutamento e seleção 
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de formadores externos para as áreas identificadas no âmbito do diagnóstico de necessidades de 

formação para as quais a bolsa de formadores internos não tenha resposta suficiente ou adequada. 

Os honorários dos formadores externos serão definidos com base na legislação em vigor não 

podendo ultrapassar os 20,00€ por hora de formação nas ações de nível 1, 2, 3 e 4 e os 30,00€ por 

hora de formação em ações de nível 5 e superior, considerando-se incluídas nestes valores todas as 

despesas, designadamente as relacionadas com transportes, alojamento e refeições. 

São requisitos essenciais para integrar a bolsa de formadores externos: 

 Ter competências pedagógicas certificadas através de Certificado de Competências 

Pedagógicas; 

 Ter competências científicas e técnicas comprovadas através da experiência profissional e 
formação profissional especializada; 

PLANOS DE FORMAÇÃO 

Os planos de formação intermunicipal elaborados e promovidos pela AMRS são instrumentos de 

planeamento e ferramentas de gestão que visam complementar a resposta dos municípios às 

necessidades de formação identificadas, caracterizadas e priorizadas no âmbito do diagnóstico de 

necessidades de formação. 

Entre outras matérias e assuntos relevantes para a intervenção intermunicipal na área da formação 

profissional, os planos de formação devem ser aprovados mediante proposta técnica do GTIF em 

reunião de eleitos dos municípios associados responsáveis pelo pelouro da gestão de Recursos 

Humanos. 

A gestão da implementação dos planos de formação intermunicipal é da responsabilidade direta da 

AMRS através dos seus técnicos afetos a esta área de trabalho e do GTIF, em articulação com os 

diferentes serviços municipais. 

As ações a desenvolver devem ser categorizadas em três níveis de prioridade: 

 Prioridade 1 – as ações que se considera imprescindível promover; 

 Prioridade 2 – as ações que se considera importante promover; 

http://formacaoformadores-ccp.pt/cap-ccp/certificado-competencias-pedagogicas-o-que-e
http://formacaoformadores-ccp.pt/cap-ccp/certificado-competencias-pedagogicas-o-que-e


 
 
 

 
12 

   www.amrs.pt 
 

 

 Prioridade 3 – as ações necessárias mas para as quais existe outro tipo de resposta ou oferta 

formativa. 

Os critérios para a seleção dos participantes em cada ação, quando o número de inscritos ultrapassa 

as vagas disponíveis, devem, em primeiro lugar, respeitar os níveis de prioridade que cada município 

lhe atribuiu e depois ter em conta: 

 Origem dos formandos: 

o Indicação pelos municípios associados – prioridade absoluta 

o Trabalhadores dos municípios associados em regime de autoformação – segunda 

prioridade 

 Município que acolhe a ação: prioridade até ao máximo de 50% do grupo; 

 Relação entre o número de inscritos e de vagas disponíveis garantindo proporcionalidade. 

Sem prejuízo das especificidades de cada ação de formação promovida (público-alvo, conteúdos, 

formadores, prioridade, etc.), os planos de formação concretizam-se prioritariamente entre 1 de 

janeiro e 15 de julho e entre 15 de setembro e 15 de dezembro de cada ano, sendo as ações 

programadas e calendarizadas preferencialmente em dias úteis, entre as 9.30h e as 17.00h. 

O número mínimo de formandos a garantir em cada ação é de 12. Se este número não for alcançado 

a ação não se realizará. O número máximo de formandos será definido pelo formador atendendo às 

especificidades de cada ação de formação. 

As inscrições serão realizadas preferencialmente através do website da Associação, o qual deverá 

disponibilizar um formulário de inscrição que permita distinguir as que são de iniciativa individual, 

permitindo um tratamento diferenciado e uma adequada e eficaz gestão das prioridades. 

O GTIF deverá aprovar um novo conjunto de suportes e modelos [fichas de inscrição, questionários 

de avaliação, estrutura dos dossiês técnico-pedagógicos,…], atualizando-os e adaptando-os à nova 

realidade induzida por este plano estratégico e tendo em conta os requisitos exigidos no âmbito do 

processo de certificação (CEFA) e da gestão de eventuais candidaturas a fundos comunitários. 

Todas as ações serão obrigatoriamente avaliadas através da aplicação a todos os formandos de um 

questionário de avaliação de aplicação individual e anónima, que incida nas seguintes componentes: 
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 Avaliação da ação de formação 

 Avaliação do formador 

 Avaliação das condições 

 Nível de satisfação 

 Necessidades de formação (primeiro levantamento) 

Estes questionários são tratados pela AMRS e darão origem a um relatório global, por município, por 

curso, por ação e por formador. 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

A divulgação e promoção da oferta formativa intermunicipal é fator crítico na garantia de igualdade 

de oportunidades no acesso à formação profissional por parte dos trabalhadores. 

Por outro lado, o rigor da informação prestada e divulgada no que diz respeito nomeadamente a 

perfis e referenciais de formação, a conteúdos, a níveis de formação e públicos-alvo, é fator 

determinante da qualidade da formação, já que permite alcançar uma relação mais adequada entre 

as expetativas e os resultados, uma melhor perceção das competências de entrada e de saída e a 

constituição de grupos mais homogéneos que favoreçam a eficácia dos processos de aprendizagem e 

a partilha de conhecimentos. 

Assim, considera-se ser fundamental assegurar uma ampla divulgação dos planos de formação e, 

quando existir, do Regulamento Intermunicipal para a Formação e Qualificação Profissionais. 

A natureza ampla da estratégia de comunicação, suportada em recursos tecnológicos [internet, 

intranets, mailing, newsletter,…] mas também numa brochura a editar semestralmente, em 

dezembro e em junho, é essencial para garantir a acessibilidade à oferta formativa, quer por 

iniciativa dos serviços municipais, quer por iniciativa dos trabalhadores em regime de autoformação. 

A periodicidade semestral da informação garante uma maior estabilidade no planeamento da oferta 

formativa e, simultaneamente, é suficiente para que os serviços municipais possam também planear 

a participação dos respetivos trabalhadores, minimizando os impactos nas suas atividades e serviços 

prestados. 
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Finalmente e sem prejuízo da necessidade de aprofundar as estratégias de comunicação a adotar, 

considera-se que o website da Associação deverá ter uma entrada (menu) para uma página 

específica da área de formação e qualificação profissionais, na qual se disponibilize toda a 

informação relevante e se crie a possibilidade de inscrição online e, eventualmente, de um pequeno 

questionário de levantamento de necessidades de formação. 

ESTÁGIOS CURRICULARES 

Considerando a natureza formativa dos estágios curriculares propõe-se que se defina e implemente 

no âmbito do GTIF uma estratégia comum, igualmente complementar da intervenção própria e 

específica de cada município associado. 

Esta estratégia comum visa criar condições para uma resposta concertada e articulada aos inúmeros 

pedidos e propostas recebidas, sobretudo das instituições de natureza e/ou impacto regional como 

sejam o Instituto Politécnico de Setúbal, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa e algumas escolas profissionais, com as quais se poderiam vir a celebrar protocolos de 

cooperação.  

Por outro lado, entende-se que os estágios curriculares também têm (ou podem ter) resultados e 

impactos positivos para as entidades de acolhimento, neste caso os municípios e serviços municipais, 

pelo que a estratégia a adotar deve contemplar uma orientação no sentido de identificar áreas e 

instituições de ensino que sejam especialmente relevantes, com o objetivo de incentivar o 

acolhimento de estagiários destas áreas e destas instituições 

 PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES EXTERNAS 

Propõe-se que a AMRS desenvolva contactos com o objetivo de se avaliar o interesse e a pertinência 

de celebrar protocolos de cooperação na área da formação e qualificação profissionais com as 

seguintes entidades: 

 Instituto Politécnico de Setúbal 

 Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

 CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro 

 Instituto de Socorros a Náufragos 


