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NOTA INTRODUTÓRIA
O 2018 pauta-se por ser um ano final do mandato do Conselho de Administração, renovado no início de 2019 com
um novo mandato. É um motivo de satisfação pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido nestes últimos 3 anos
e pela confiança depositada.
Este ano foi igualmente marcado pela retoma dos programas de Turismo Sénior com apoio governamental e do
Fundo Social Europeu. Este novo programa social designado “INATEL 55+.pt.” permitiu a inclusão social de grupos mais
desfavorecidos, combatendo o isolamento das populações mais idosas e mais carenciadas, e a dinamização do setor turístico nacional, em períodos de menor procura, contribuindo para a criação de emprego, sobretudo nas zonas do interior.
Neste ano, dando cumprimento aos objetivos definidos no Plano de Atividades, prosseguiu-se a atividade da
Fundação INATEL, e no que respeita ao setor da hotelaria da Fundação, verifica-se uma melhoria dos seus principais
indicadores. Efetivamente, verificou-se um incremento das vendas e serviços prestados de hotelaria em 5,6% (+760
mil euros) face ao período homólogo. Relativamente ao setor das viagens, especificamente no programa de Turismo
Social, verifica-se uma redução de 2,9% (-230 mil euros), comparativamente a 2017. Contudo esta leitura não poderá ser
dissociada do lançamento do novo programa de Turismo Sénior, acima referenciado, que pela sua natureza, dimensão
e afetação de recursos, condicionou em parte, a dinamização de outros programas de Turismo da Fundação. É de
salientar que se perspetiva vir a receber em 2019, a comparticipação do FSE, no montante de 1,691 milhões de euros,
no âmbito deste novo programa, referente a viagens realizadas em 2018.
Foram também concretizados os projetos no domínio da Intervenção Social e Sustentabilidade, cumprindo-se o
propósito de concretizar uma atuação de índole social, dirigida ao combate às desigualdades e à exclusão social, à
defesa da dignidade e dos direitos humanos, e à prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Relativamente à ação Cultural, deu-se continuidade a projetos que estabelecem a relação entre a tradição e a
modernidade, assim como entre estruturas profissionais e amadoras, entre academia e agentes de produção cultural.
Reconhecendo a marca INATEL nos diferentes territórios, numa estratégia de edificação de redes culturais e de troca
entre os agentes culturais e associativos. É de destacar a organização e a produção do Festival de Culturas Mediterrânicas, com a Associação CIOFF, realizado no Parque de Jogos 1º de Maio.
Em 2018 a atividade do Teatro da Trindade, ficou marcada por uma nova estratégia de programação, assistindo-se
a um incremento na participação do Teatro em coproduções de espetáculos, reposicionando o Trindade como produtor e polo criativo.
Sendo o Desporto da Fundação INATEL, um dos principais agentes sociais no desporto português, deu-se continuidade a atividades orientadas para distintas camadas da população numa perspetiva de valorização da prática
desportiva para todos e respondendo aos desígnios de Missão da Fundação INATEL.
Foi dada continuidade à grande linha estratégica da promoção da imagem INATEL, como una, de rigor e confiança
para todos. Neste sentido promoveu-se e ativou-se a marca da Fundação INATEL, estando presente em diversas Feiras
e Eventos no continente e regiões autónomas. Prosseguiu-se também com a atividade formativa no âmbito da atuação da Academia e do Centro Qualifica.
Neste Relatório importa ainda considerar que, decorrente do estudo atuarial aplicado à Fundação INATEL, foram
apurados ganhos atuariais no montante de 763 mil euros, sendo no ano anterior 517 mil euros.
Importa também referir, no que respeita aos gastos com pessoal, assistiu-se em 2018 a um acréscimo de 2,1% face
a 2017 (+392 mil euros). O incremento deste grupo deve-se ao pessoal do quadro (+316 mil euros), decorrente dos
aumentos salariais de 2% aplicados desde janeiro 2018, conforme estabelecido no Acordo Empresa, negociado no
decorrer deste ano. Relembra-se que a Tabela Salarial estava congelada há muitos anos.
Quanto ao investimento, a taxa de execução orçamental situou-se nos 43,4%, a que correspondeu o montante de
2,997 milhões de euros. A hotelaria absorveu grande parte deste investimento, que representou 55,6% do executado
no grupo dos ativos fixos tangíveis, em grande parte respeitante a beneficiações e aquisição de equipamentos. A
salientar também as intervenções efetuadas no Parque de Jogos 1º de Maio. Foram também concretizadas outras
intervenções nomeadamente na Sede, Teatro da Trindade e Unidades INATEL Locais.
A Fundação INATEL apresenta um resultado positivo de 714 mil euros. Em termos globais, os rendimentos, ascenderam a 52,9 milhões de euros e os gastos a 52,2 milhões de euros.
O Relatório e Contas de 2018 reflete mais um ano de atividade, de âmbito social, dinamizada pela Fundação INATEL,
em linha com a estratégia definida, dando cumprimento à sua missão na sociedade.
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HOTELARIA, TURISMO, INTERVENÇÃO SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE
O Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade (DHTISS) para além das atribuições
em termos de planeamento, gestão e coordenação das atividades desenvolvidas nos domínios da hotelaria e do
turismo, em linha com a estratégia definida pelo Conselho de Administração, passou a ser também responsável pela
dinamização de outras atividades, iniciativas e projetos de cariz social, que reforçam o papel da Fundação INATEL na
intervenção sobre as grandes questões sociais contemporâneas e na promoção do desenvolvimento sustentável, quer
do ponto de vista da preservação ambiental, quer em termos de sustentabilidade social e intercultural, e na defesa
dos direitos humanos.
De reforçar que a Fundação INATEL exerce a sua atividade maioritariamente no âmbito da Economia Social, para
públicos com discriminação positiva social, e, quando em mercado normal, de forma mais residual, sendo esta atividade não prioritária. As unidades de alojamento e estruturas de apoio a viagens da INATEL destinam-se, primordialmente ao lazer para todos.
Neste contexto, em 2018 o DHTISS, em linha com o previsto no Plano de Atividades, reforçou o papel da Fundação
INATEL em termos do seu compromisso social, quer através da atividade realizada no âmbito do turismo social, como
também procurando garantir uma maior sustentabilidade económica e financeira da Fundação, com o crescimento
da atividade da hotelaria, e ainda mais alinhada com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030
da Organização das Nações Unidas.
Destaca-se, em termos de execução em 2018, as seguintes linhas de intervenção:
• A implementação do Programa INATEL 55+.pt, integrado numa nova geração de medidas de turismo sénior
e de viagens sociais, com apoio de fundos comunitários e nacionais, concentradas na época baixa, e associada à
promoção da vida saudável e ao envelhecimento ativo. Trata-se de um programa que promove a inclusão de públicos
com baixos rendimentos, praticando tarifas diferenciadas segundo os rendimentos de cada família, o qual, para além
da dinâmica na atividade do turismo teve também impactos importantes na ocupação das unidades de alojamento
da Fundação.
• O crescimento equilibrado da atividade da hotelaria, verificando-se uma melhoria em grande parte dos
indicadores, bem como um reforço do segmento de associados e das reservas através da Internet, incluindo o Portal
INATEL.
A continuidade dos projetos emblemáticos da Fundação INATEL no domínio da intervenção social, de que são
exemplos a Aldeia dos Sonhos, Portugal no Coração, ou a Conversa Amiga, bem como o ciclo de conferências no
âmbito do Desafio 2030, dedicado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ONU.
• O phasing out do projeto “Migrantes como Nós”, focando a atividade da Fundação INATEL na criação de
condições para a integração no mercado de trabalho e na procura de alojamento próprio, bem como no acompanhamento, dos 21 migrantes que no início de 2018 estavam ainda no programa de acolhimento, tendo concluído o ano
com todos os migrantes integrados.
• O reforço do trabalho em rede e o desenvolvimento de parcerias, em especial com os atores da economia
social, quer nacionais (Câmaras Municipais, Comunidades Intermunicipais (CIM), associações sem fins lucrativos, sindicais e profissionais, universidades, etc.) bem como, internacionais, nomeadamente organizações congéneres ligadas à
rede da Organização Internacional do Turismo Social (OITS) da qual a Fundação é membro.
• O reforço da relação com CCD nossos associados promovendo a animação das viagens de turismo social
e as atividades de animação regulares nas unidades de alojamento INATEL através dos serviços destas organizações.
• Destaque ainda para outras parcerias, integradas em dinâmicas institucionais, referentes a outros projetos de
valorização das atividades da hotelaria e turismo, das quais se destacam:
–– O protocolo estabelecido com a Ciência Viva, que visa a promoção do turismo e das unidades de alojamento INATEL, em articulação com os Centros de Ciência Viva, numa ótica de desenvolvimento de um segmento de
turismo de cariz científico em Portugal. Permitiu a integração dos CCV na programação turística INATEL e a inclusão de
3 unidades de alojamento INATEL no Guia Circuitos Ciência Viva.
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–– A continuidade da parceria com a ESHTE através da colaboração na organização da 3.ª conferência anual
ESHTE/INATEL: International Conference on New Package Travel Directive and Competition Law.
–– A continuidade da parceria com a Associação Direito de Aprender, para a organização da Semana da Aprendizagem ao Longo da Vida.
–– O protocolo estabelecido com a Produtora Filipe Manso Produções Audiovisuais, Lda., para o apoio à realização do Filme “O nosso Cônsul em Havana”, que incluiu o acolhimento das filmagens e/ou equipas de produção
nas unidades de alojamento INATEL Entre-os-Rios; Palace S. Pedro do Sul e Castelo de Vide.
Importa, por fim, reforçar a continuidade do esforço de melhoria dos processos e procedimentos, designadamente de contratação de produtos e serviços, no quadro das atividades do DHTISS, que contribuiu para uma
melhoria na eficácia e eficiência na gestão dos recursos financeiros e humanos, garantindo o cumprimento das regras
em vigor.

HOTELARIA
Em termos operacionais, e em linha com a dinâmica do setor da hotelaria e turismo nos últimos anos, continuámos
a registar, em 2018, nas nossas unidades de alojamento, um crescimento das receitas e um equilíbrio das despesas,
contribuindo para uma melhoria dos resultados da atividade e dos principais indicadores (receita média, quartos ocupados, Revpar e receita média por cliente), que apesar do decréscimo da taxa de ocupação e do menor nº de dormidas, permitiram melhorar as receitas.

UNIDADES DE ALOJAMENTO
Tal como já referido, apesar do decréscimo verificado nalguns indicadores, o aumento assinalável registado em
outros indicadores, permitiu que a receita global em 2018 tenha superado a de 2017.
Indicadores

Real 2016

Real 2017

Real 2018

Orç. 2018  Real 2018 / 2017

 Real 2018 / Orç
2018

QUARTOS DISPONÍVEIS

407 683

409 150

411 662

413 733

2 512

0,6%

-2 071

-0,5%

QUARTOS OCUPADOS

205 278

211 492

199 797

212 542

-11 695

-5,5%

-12 745

-6,0%

TX. OCUPAÇÃO

50,40%

51,69%

48,53%

51,37%

-3,16%

-6,1%

-2,84%

-5,5%

Nº DE DORMIDAS

408 680

417 302

392 764

451 661

-24 538

-5,9%

-58 897

-13,0%

ESTADIA MÉDIA CLIENTE

2,99

2,95

2,61

3,11

-0,34

-11,5%

-0,50

-16,0%

RECEITA MÉDIA QUARTO OCC

43,27 €

45,13 €

51,24 €

41,27 €

6,10 €

13,5%

9,96 €

24,1%

REVPAR

21,74 €

23,33 €

24,87 €

21,20 €

1,54 €

6,6%

3,66 €

17,3%

RECEITA MÉDIA CLIENTE

35,76 €

37,73 €

41,07 €

36,31 €

3,34 €

8,8%

4,76 €

13,1%

REFEIÇÕES SERVIDAS

570 844

572 238

501 157

577 674

-71 081

-12,4%

-76 517

-13,2%

A receita média por quarto ocupado aumentou 14% comparativamente a 2017 e 18% comparativamente a 2016,
fixando-se nos 51 €, tendo superado assim o orçamento em 24%;
O Revpar e a Receita Média Cliente cresceram respetivamente 7% e 9% face a 2017, situando-se nos 25 € e 41 €.
Controlo da Qualidade
A Área de Controlo de Qualidade procedeu, como habitual, ao acompanhamento e controlo interno, bem como
à análise dos sistemas externos implementados, no que concerne à avaliação da qualidade dos serviços prestados nas
unidades de alojamento, tendo-se verificado que as mesmas denotam uma evolução positiva no seu desempenho.
O controlo interno levado a cabo nas nossas unidades de alojamento relativamente aos requisitos de qualidade, registou em 2018 um índice médio de conformidade de 93%. O controlo efetuado incidiu sobretudo nas áreas
de Receção (atendimento, apresentação, procedimentos administrativos e gestão financeira); Quartos (arrumação,
limpeza, equipamentos e room service); Restaurante e Bar (atendimento e qualidade de serviço, apresentação da composição das Cartas e Menus); Economato (avaliação do stock e respetivo estado das mercadorias). A unidade melhor
classificada foi a INATEL Piódão com 99%.
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Considerando que o controlo da qualidade dos serviços prestados, é uma das nossas principais preocupações,
tendo em conta o controlo interno, mas também o controlo externo, que inclui os registos nos Inquéritos de Opinião e a pontuação dada através das plataformas online, procedeu-se a uma avaliação média global ponderada
(Índice global), verificando-se que, neste contexto, a INATEL Vila Ruiva, com 93,5% foi a que melhor comportamento
demonstrou.
A média global de todas as unidades ficou em 2018 nos 83,4%.
Experiências INATEL
Referência ainda a um produto promocional, intimamente ligado às unidades de alojamento, que comercializamos desde 2012, as Experiências INATEL. Estas baseiam-se sobretudo no modus operandi de outras ofertas similares,
existentes no mercado, mas com a particularidade de conterem apenas produtos INATEL. Este produto que iniciou
a sua comercialização de forma tímida, vendeu, em 2018, mais do que 1.200 unidades devidamente repartidas pelas
diferentes tipologias existentes, embora com maior incidência nas referências que incluam alojamento de 1 ou 2 noites, com e sem pequeno-almoço incluído.

PARQUES DE CAMPISMO
A atividade dos Parques de Campismo, de uma forma global, mantem o crescimento, contudo, em termos quantitativos, os indicadores nº de bungallows e nº de dormidas registam decréscimos, o que já tinha sucedido em 2017 face
a 2016, devendo assim ser objeto de uma análise mais profunda de modo a tentar inverter esta tendência para 2019.

Indicadores
Nº Tendas
Nº Caravanas
Nº Bungalows
Nº Dormidas

REAL 2017

REAL 2018

30 015
142 238
379
190 550

Δ Real 2018/17

ORÇ. 2018

45 729
153 865
182
157 130

26 530
133 960
618
206 285

15 714
11 627
-197
-33 420

Δ Real/Orç.

52,4%
8,2%
-52,0%
-17,5%

19 199
19 905
-436
-49 155

72,4%
14,9%
-70,6%
-23,8%

BALNEÁRIOS TERMAIS
O ano de 2018 para o BT de Manteigas manteve a retoma dos resultados e do potencial deste balneário termal, indiciados em 2017, que obviamente não pode ser dissociado dos serviços que a unidade proporciona. Todos os serviços
cresceram face a 2017, embora não tenham alcançado os valores do orçamento, com exceção do nº de programas
de SPA que superou, de forma notória, o orçamentado, como se pode verificar no quadro abaixo.
O BT de Entre-os-Rios apesar dos constrangimentos conhecidos em termos de infraestruturas, em 2018 conseguiu
crescer no nº de serviços prestados, nos vários tratamentos disponibilizados, o que permitiu contrariar o que tinha
sucedido em 2017, face a 2016.
No cômputo geral, registou-se uma evolução muito positiva, na atividade deste segmento, relativamente ao ano
anterior.
Indicadores

REAL 2018

ORÇ. 2018

Δ Real 2018/17

Δ Real/Orç.

Nº Consultas Médicas

589

712

1 130

123

21%

-418

Nº de Inscrição de Águas

608

666

1 130

58

10%

-464

-41%

20 655

25 136

38 046

4 481

22%

-12 910

-34%

Nº de Tratamentos de Crenoterapia
Nº de Tratamentos Piscina
Nº de Programas SPA
Nº de Fisioterapia e Ginásio
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REAL 2017

-37%

698

1 096

1 528

398

57%

-432

-28%

1 035

2 169

970

1 134

110%

1 199

100%

981

1 092

2 983

111

11%

-1 891

-63%
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OUTROS PROJETOS E INICIATIVAS
No que respeita a investimentos, foram executadas pequenas obras de grande importância para a manutenção
dos padrões de acolhimento nas unidades de alojamento da Fundação INATEL. Como exemplo poderemos referir a
construção e implementação de um circuito de manutenção na INATEL Vila Ruiva e o início da recuperação do edifício
destinado a alojamento de trabalhadores na INATEL Albufeira.
De salientar também o investimento e forte aposta na implementação de todos os requisitos obrigatórios em
termos de medidas de autoproteção.
No âmbito do Turismo Acessível e Inclusivo para Todos integrámos o projeto Tur4All que é uma plataforma
que resulta de uma ação conjunta entre a Accessible Portugal, a Fundação Vodafone Portugal e o Turismo de Portugal,
IP. Com este projeto temos, de forma graciosa, a visita de técnicos especializados nesta temática a 8 das nossas unidades para confirmarem as condições de acessibilidade existentes e, consequentemente, a informação é divulgada na
referida plataforma. Neste momento já temos informação de três unidades de alojamento nesta plataforma, conforme
imagem que segue:

“é a primeira plataforma ibérica na área do turismo acessível” a qual permite “uma consulta à oferta turística de Portugal e Espanha, disponibilizando informação objetiva e atualizada sobre as condições de acessibilidade para todos
nos hotéis, monumentos e museus, a existência de transportes adaptados, restaurantes com menus em braille, entre
outras.”
Também, neste contexto, realça-se a parceria com a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (APPT21)
a qual possibilitou a realização de um estágio de 4 meses na INATEL Porto Santo, reforçando o nosso contributo para
a Inclusão.
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Uma referência ao Campeonato de Gastronomia INATEL que teve início em janeiro de 2018, com a contribuição
e esforço das equipas de todas as nossas unidades de alojamento e cujos objetivos foram a promoção de uma maior
articulação entre as mesmas e uma maior partilha de experiência e conhecimentos técnicos, mas também a sua promoção no mercado nacional.
Por último destacamos os prémios atribuídos às nossas unidades, por uma das principais plataformas eletrónicas
de venda de quartos – Booking.com. Em 2018, voltou a atribui uma pontuação de 8 ou mais pontos, em 10 possíveis,
a 13 dos nossos 16 hotéis. Destes 13, temos 3 com 9 ou mais pontos, num máximo de 10, o que é muito prestigiante,
atendendo a que esta pontuação resulta da opinião deixada pelos clientes que nos visitam:

UA
Cerveira

Booking
2018

Booking
2018

8.6 Castelo de Vide

8.7

Entre-os-Rios

8.2 Foz do Arelho

8.3

São Pedro do Sul

8.6 Caparica

8.2

9 Albufeira

8.5

9 Flores

9.1

Vila Ruiva
Linhares
Manteigas

8.8 Porto Santo

Piódão

8.4

TOTAL = 8.61
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TURISMO
Em linha com o contexto económico favorável à atividade do turismo, e no quadro da missão social da Fundação
INATEL, procurámos, para além da realização do novo programa de Turismo Social INATEL 55+.pt, e dos desafios que
o mesmo trouxe para a organização interna, em paralelo, reforçar a programação nacional e internacional, indo ao
encontro das expectativas dos nossos associados e contribuindo para garantir a sustentabilidade desta atividade.
Em termos de programas de turismo no quadro da atividade “regular” da Direção de Serviços de Turismo (DST), em
2018, comparativamente com período homólogo, verificou-se uma diminuição quer do número de viagens (menos
110), quer do número de participantes (menos 6.512), com um total de 16.800 pessoas, menos 28% que no ano anterior.
TURISMO VIAGENS
2017
Particip.
Viagens
Internacional

2018
Particip.
Viagens

Δ 2018/2017
Particip.
Viagens

Δ%
Particip. Viagens

3 196

83

2 799

75

-397

-8

-12%

10 550

298

6 628

196

-3922

-102

-37%

-34%

SubTotal

13 746

381

9 427

271

-4 319

-110

-31%

-29%

Total

23 312

381

16 800

271

-6 512

-110

-28%

Nacional

Programa Viagens à Medida

9 566

7 373

-2193

-10%

-23%
-29%

Esta situação deve-se essencialmente à não execução do programa “Turismo Para Todos”, face à reorganização dos
programas de turismo social, designadamente com a criação do novo Programa INATEL 55+.pt. Em termos comparativos, se excetuarmos o TPT, verifica-se, em 2018, um crescimento positivo nas viagens programadas, quer nacionais
quer internacionais.
Assim, a nível de viagens programadas no território nacional, verifica-se uma diminuição total de 3.922 passageiros, considerando a não execução do TPT, pois excluindo este programa, regista-se um crescimento nas viagens
nacionais de mais 1.850 participantes (+39%) e mais 32 viagens (+20%).
A nível de viagens de programas internacionais regista-se igualmente uma diminuição no número de viagens
e participantes totais, com menos 397 participantes e menos 8 viagens. Contudo, se excluirmos o TPT, regista-se um
crescimento de mais 1.387 participantes (cerca de +98%) e mais 33 viagens (+ 79%).
Em termos gerais, o número médio de participantes por viagem diminui ligeiramente de 36,08 para 34,79.
Relativamente às viagens à medida - individuais nacionais e internacionais, grupos fechados e “Incoming” - registou-se uma quebra de menos 2.193 participantes, relativamente a período homólogo, correspondendo a uma diminuição de 23%.
A diminuição verifica-se essencialmente no incoming (viagens de mercados internacionais para Portugal, nomeadamente o francês), com menos 1.677 participantes (uma vez que a operação Prodintour na Foz do Arelho não se
realizou em 2018. Por outro lado, o evento Luso-Brasileiro entre a Fundação INATEL e a ABCMI (Associação Brasileira dos
Clubes da Melhor Idade) contou com cerca de menos 200 participantes que em anos anteriores, dada a crise sentida
no Brasil.
Principais ações desenvolvidas
No que diz respeito aos programas que convergem para uma diversificação da oferta turística e reposicionamento
da INATEL no âmbito do turismo social, procurou-se uma maior proximidade com os domínios de intervenção da
Fundação:
• Dando continuidade às apostas em viagens temáticas de maior sucesso: Passeios, Circuitos Culturais nomeadamente os ligados ao Património Imaterial, como Feiras e Romarias, bem como “Especial Ilhas”, Espetáculos, Turismo
Religioso, entre outros.
• Em termos de programação para destinos internacionais, continuamos a aposta em programação de cruzeiros e
no lançamento de programas próprios, diferenciadores da oferta do mercado.
• Continuámos o desenvolvimento da programação ligada ao “Turismo de Natureza” em torno dos territórios
envolventes das unidades de alojamento da Fundação procurando uma maior consciencialização para a conservação
da natureza.
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• Em maio, organizámos o “XX Encontro Luso-Brasileiro” um evento elaborado em parceria com a entidade brasileira ABCMI (Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade), que contou com a participação de 67 participantes.
Programa INATEL 55+.Pt
Teve início em 2018 o novo Programa de Turismo Social – Programa INATEL 55+.pt – que integra um conjunto
de atividades turísticas, culturais, formativas e de convívio, traduzidas em viagens de média duração, direcionadas
para pessoas com 55 ou mais anos, prioritariamente com baixos rendimentos e em situação de isolamento ou risco
de exclusão. Este programa, que se integra numa nova geração de políticas sociais, pretende, assim, oferecer lazer e
potenciar o envelhecimento ativo, proporcionar o contacto intergeracional e o contacto com comunidades e espaços
diferentes, promovendo-se, desta forma, a inclusão dos indivíduos.
Trata-se de um programa assente numa lógica de discriminação positiva, favorecendo os participantes com baixos
rendimentos, e, neste contexto, o valor a pagar pelo participante varia em função do seu rendimento. Foram, assim,
criados 4 escalões, em que no primeiro, a viagem é gratuita.
Escalão 1 Até 1 IAS - 428,90€ (inclusive)

0,00 €

Escalão 2 A partir de 1 IAS ( 428.90€) até 2 IAS (857.80€) (inclusive)

115,00 €

Escalão 3 A partir de 2 IAS (857.80€) até 2,5 IAS (1.072.25€) (inclusive)

184,00 €

Escalão 4 A partir de 2,5 IAS (1072,25€)

459,00 €

IAS = Indexante de Apoios Sociais = 428,90€ (atualizado em função da legislação em vigor)
O Programa INATEL 55+.pt, em 2018, decorreu em duas fases, sendo a 1ª entre abril e maio e a 2ª a partir de setembro até dezembro, nas unidades de alojamento da Fundação INATEL e em hotéis privados, tendo sido executadas 151
viagens, abrangendo um total de 7.250 beneficiários, conforme mapa infra:
INATEL 55+.pt 2018 (Realização Global por NUT de Origem)
Nº de Viagens 1ª Fase

NUT (origem)
Elegível

Nº de Viagens 2ª Fase

Total Global

55+ standard

55+ inclusivo

55+ termas

55+ standard

55+ inclusivo

55+ termas

55+ standard

55+ inclusivo

55+ termas

Norte

13

0

0

27

1

6

40

1

6

Centro

14

0

0

23

1

7

37

1

7

Alentejo

5

0

0

10

0

1

15

0

1

Total

32

0

0

60

2

14

92

2

14

Não elegivel

55+ termas

55+ standard

55+ inclusivo

55+ termas

55+ standard

55+ inclusivo

55+ termas

55+ standard

55+ inclusivo

Lisboa

10

0

0

20

1

4

30

1

4

Algarve

3

0

0

4

0

1

7

0

1

Total

13

0

0

24

1

5

37

1

5

Total Viagens/Tipologia

45

0

0

84

3

19

129

3

19

Total de Viagens E

32

76

Total de Viagens NE

13

30

43

45

106

151

Total de Viagens
Total participantes E/ Tipologia

1571

Total participantes NE/ Tipologia
Total Participantes NE
Total de Participantes/ Fase

0

0

2978

1571

Total Participantes E
513

0

58

108

695

4549

3731
0

1167

26

242

1680

26

513

1435

1948

2084

5166

7250

Uma vez que o Programa prevê financiamento governamental, mas também do Fundo Social Europeu através do
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, distinguiram-se as viagens elegíveis (neste âmbito) e viagens não
elegíveis (apoiadas pelo MTSSS e pelo Ministério da Economia).
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Relativamente aos beneficiários inscritos em ambas as fases, verifica-se uma predominância dos escalões 1 e 2, os
quais representam 91% do total de participantes.

Execução por escalão Global
INATEL 55+.pt Elegível

INATEL 55+.pt Não Elegível

TOTAL Não Elegível/Elegível

Escalão

Beneficiários

%

Escalão

Beneficiários

%

Escalão

Beneficiários

%

1

2948

56%

1

632

32%

1

3580

49%

2

2058

39%

2

1016

52%

2

3074

42%
5%

3

214

4%

3

183

9%

3

397

4

82

2%

4

117

6%

4

199

3%

Total

5302

100%

Total

1948

100%

TOTAL

7250

100%

De reforçar o cariz inovador deste Programa que integra um conjunto de atividades turísticas, culturais, formativas
e de convívio diversificadas, potenciando não apenas o envelhecimento ativo, mas também o contacto com comunidades e espaços diferentes, dinamizando os territórios onde as viagens são realizadas.
O Programa inclui, para além do transporte, alojamento e alimentação nos hotéis, almoços em restaurantes regionais locais, lanches e degustações, ceias, visitas culturais de natureza diversa e atividades de animação sociocultural.
Contámos, em 2018, com a participação de 11 unidades de alojamento INATEL e 28 hotéis privados.
Não obstante, uma das suas caraterísticas distintivas é a integração de atividades de cariz formativo em domínios
como a prevenção da saúde e segurança, artes, cultura e sociedade, saúde e bem-estar, cidadania, alimentação saudável, direitos e obrigações, entre outros.
Tanto através da análise dos inquéritos de opinião preenchidos pelos beneficiários do programa como pelo feedback das unidades INATEL Locais e unidades de alojamento INATEL o balanço efetuado nesta primeira fase foi bastante positivo.
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INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Cumpriu-se o propósito de concretizar uma atuação de índole social em linha com o previsto no Plano de Intervenção Estratégica 2017/2019, principalmente dirigida ao combate às desigualdades e à exclusão social, à defesa da
dignidade e dos direitos humanos, e à prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
No mesmo sentido, nesta atuação procurou-se o estabelecimento de parcerias com outras entidades, da administração pública (central e local) e da sociedade civil, e a ação desenvolvida teve como beneficiárias entidades individuais e coletivas que constituem, não só o universo mais próximo da Fundação (como é o caso dos Centros de
Cultura e Desporto), mas também outras organizações da sociedade civil, como é o caso das associações que viram
publicamente reconhecido o mérito e apoiada a continuidade do seu trabalho.

AS INICIATIVAS FORAM ORGANIZADAS CONFORME CALENDÁRIO SEGUINTE:
Iniciativa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Ajudar
Aldeia dos Sonhos | 2017 / 2018
Aldeia dos Sonhos | 2018 / 2019
Conversa Amiga
Desafios 2030
Migrantes como Nós
Portugal no Coração
Prémio CCD

Ajudar | 2018
Com a iniciativa Ajudar, a Fundação INATEL manteve a sua contribuição para o reconhecimento público do trabalho desenvolvido por outras entidades e organizações da sociedade civil, apoiando, em simultâneo, a sua continuidade.
Em 2018, o período para a apresentação de candidaturas decorreu entre 3 de setembro e 14 de outubro, tendo
sido rececionado um número total de 95 candidaturas, mais 14 do que em 2017, distribuídas pelas seguintes categorias:
–– Trabalho desenvolvido por Entidades Coletivas: 68
–– Trabalho desenvolvido por Entidades Individuais: 1
–– Trabalho desenvolvido por Entidades Coletivas / Voluntariado: 24
–– Trabalho desenvolvido por Entidades Individuais / Voluntariado: 2
Em termos de origem das candidaturas, por distrito / região autónoma:
Distrito / região autónoma

2

Aveiro

5

Beja

2

Braga

6

Bragança

1

Castelo Branco

3

Coimbra

8

Évora

4

Faro

4

Guarda

5

Leiria

3

Lisboa

20

Madeira

2

Porto

13

Santarém

8

Setúbal

3

Vila Real

2

Viseu

4
Total

16

N.º de candidaturas

Açores

95
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Na categoria Intervenção Social a candidatura mais pontuada foi a apresentada pela Casa do Povo de Abrunheira (concelho de Montemor-o-Novo) sobre o projeto ArteMemória. Trata-se de uma intervenção inovadora e de
relevante importância no campo da demência e das doenças neurodegenerativas.
Na categoria Intervenção Social / Voluntariado a candidatura mais pontuada foi a apresentada pela Associação Coração Amarelo (Delegação de Oeiras). Esta organização desenvolve um trabalho de voluntariado que tem
por missão o apoio a pessoas em situação de solidão ou dependência. É atribuída uma especial atenção às pessoas
mais idosas, dada a maior vulnerabilidade socioeconómica que caracteriza esta população.
Aldeia dos Sonhos

2018

Edição 2017 / 2018
No âmbito do projeto Aldeia dos Sonhos foi realizada a concretização dos pedidos apresentados pelos residentes de Rio de Mel, aldeia do concelho de Oliveira do Hospital e eleita vencedora da iniciativa em 2017. Entre 19 e 20 de
maio de 2018, 35 dos residentes permanentes da aldeia puderam ver concretizado o seu desejo de conhecer alguns
dos monumentos mais emblemáticos das cidades do Porto e de Viana do Castelo, bem como de usufruir de diferentes
experiências culturais e gastronómicas típicas da região do norte do país.
Os resultados obtidos, muito positivos, refletem a importância da atividade de caráter cultural e turístico para o
desenvolvimento social, bem como o facto de se tratar de uma atividade que promove uma efetiva interação entre
pessoas de diferentes idades, regiões e meios sociais. Principalmente no caso dos habitantes da aldeia, a quem a iniciativa é dirigida, tem sido possível constatar que resultaram vantagens claras para o seu desenvolvimento individual
e comunitário, sendo bem visível o entusiasmo com que ainda hoje recordam esta (em alguns casos, provavelmente
única) oportunidade para as experiências que viveram e que partilharam com familiares, amigos e outros membros
da sua comunidade.
Edição 2018 / 2019
Dando continuidade à iniciativa, o processo de receção de candidaturas referente à edição 2018 / 2019 teve lugar
entre 3 de setembro e 14 de outubro. Foi rececionado um número total de 40 candidaturas, mais 18 do que em 2017,
provenientes de 12 distritos, maioritariamente da região norte do território. Não foi rececionada qualquer candidatura
com origem nas regiões autónomas.
Distrito
Aveiro

N.º de candidaturas
4

Beja

1

Bragança

16

Castelo Branco

3

Coimbra

3

Guarda

3

Portalegre

2

Porto

1

Santarém

1

Setúbal

1

Vila Real

1

Viseu

4
Total

40

Terminado o processo de análise das candidaturas de acordo com o regulamento específico da iniciativa, a proposta de eleição como Aldeia dos Sonhos | 2018 incidiu sobre a aldeia de Penhaforte, do concelho de Pinhel e distrito
Guarda.
Também na prossecução dos objetivos traçados, a concretização dos pedidos apresentados pelos habitantes da
aldeia de Penhaforte será oportunamente organizada em 2019.
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Desafio 2030
Em 2018 foi dada continuidade ao ciclo de conferências dedicado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
propostos pela ONU em 2015, tendo sido organizadas duas conferências, em setembro e em outubro, subordinadas a
duas das questões que têm vindo a merecer uma atenção gradualmente crescente por parte da comunidade global:
a fome e os efeitos mais negativos das alterações climáticas.
Nos dois casos, cumpriu-se o objetivo de dar a conhecer perspetivas mais abrangentes, considerando os contextos mais globais; mas também mais específicas, com relação aos contextos próprios do território nacional e das regiões
onde as conferências foram organizadas.
Objetivo n.º 2 - Erradicar a fome
Conferência realizada em 19 de setembro no Mercado do Livramento em Setúbal, cidade capital do distrito historicamente mais afetado pelas questões do desemprego, da pobreza, do trabalho infantil e, intimamente relacionada, da
fome. Esta conferência foi uma oportunidade para conhecermos as perspetivas e o trabalho desenvolvido por algumas das organizações internacionais e nacionais que, na atualidade, desenvolvem esforços no sentido da erradicação
da fome, da segurança alimentar e da agricultura sustentável.
Estiveram presentes a FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, a OIKOS – Cooperação e
Desenvolvimento, o Movimento Zero Desperdício e o Movimento Sangue na Guelra / Cooktivism.
Ainda no âmbito desta iniciativa, foi prestada uma homenagem a D. Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975
e 1998, pela sua intervenção determinante para o combate à pobreza, à exclusão social e pela defesa incessante da
dignidade humana. Este momento de homenagem contou com a participação de Eugénio da Cruz Fonseca, Presidente da Cáritas Portuguesa.
Objetivo n.º 13 – Ação climática
Conferência realizada em 24 de outubro, no Cineteatro Marques Duque em Mértola, região portuguesa especialmente mais exposta aos efeitos e consequências das alterações climáticas. Ao longo da sessão, foram apresentadas conclusões sobre o fenómeno que tem vindo a agravar-se globalmente e sobretudo ao longo das últimas seis décadas.
Esta conferência foi realizada em parceria com a Câmara Municipal de Mértola.
Estiveram presentes o CNADS – Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a Minha Terra
– Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, o Projeto Castro Verde Sustentável (Liga para a
Proteção da Natureza) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Ao longo da sessão, tivemos ainda
a oportunidade para assistirmos às intervenções de Pedro Almeida Vieira, escritor e jornalista português, e Cláudio
Torres, Fundador e Diretor do Campo Arqueológico de Mértola (CAM).
O Prémio INATEL Sustentabilidade foi entregue a dois dos convidados ali presentes: Filipe Duarte Santos, Presidente do CNADS, pelo trabalho que tem desenvolvido no campo das alterações climáticas, fundamental para a
compreensão destas questões; e a Cláudio Torres, como reconhecimento de um percurso riquíssimo no campo da
arqueologia e essencial para o entendimento da evolução das alterações climáticas na região, ao longo do tempo.
Migrantes Como Nós
O projeto Migrantes como Nós é um programa de acolhimento de refugiados e apoio à sua integração na comunidade portuguesa. Desde março de 2016, foram acolhidas 50 pessoas em três unidades de alojamento da Fundação
INATEL: Oeiras, Santa Maria da Feira e Albufeira.
No decorrer do programa, algumas das pessoas abandonaram o acolhimento motivadas quer por expetativas
de trabalho em outros países, quer pela possibilidade de reagrupamento familiar que aconteceu também em outros
países, quer ainda porque o facto de conseguirem um emprego estável conduziu à mudança de local de residência.
22 pessoas optaram por permanecer no programa de acolhimento da INATEL durante o período inicialmente previsto
de 18 meses.
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No contexto do protocolo firmado entre a INATEL e o CPR, a participação da Fundação INATEL tem consistido na
salvaguarda, não apenas, mas principalmente das seguintes condições: alojamento e alimentação; apoio no acesso a
cuidados de saúde; apoio no processo de legalização; apoio no acesso à aprendizagem da língua portuguesa; apoio
no acesso ao emprego; e apoio informal em outras questões.
2018 foi um período especialmente importante para a integração da quase totalidade das pessoas em acolhimento. Durante este período, foram criadas boas condições para que a permanência em Portugal seja possível considerando o alojamento próprio, emprego, integração comunitária e, eventualmente, se desejado, o reagrupamento
familiar.
Destacam-se alguns dados específicos dos migrantes e referentes ao trabalho realizado em 2018 na procura de
emprego e de alojamento próprio, fatores essenciais à autonomia e à integração do indivíduo.
Em 1 de janeiro
Participantes no programa
Pessoas residentes com a INATEL

Em 31 de dezembro
21

15 *

20 (3 colaboradores da INATEL)

4 (2 colaboradores da INATEL)

Pessoas sem emprego

17

0

Pessoas com emprego

4 (colaboradores da INATEL)

18 (4 colaboradores da INATEL)

* Continuação do acompanhamento na integração.

–– Nacionalidades presentes: Eritreia (12); Iémen (1); Iraque (2); Síria (6).
–– Média das idades: 30.
–– N.º de reuniões com entidades empregadoras: 14.
–– N.º de acompanhamentos em entrevistas de emprego: 17 reuniões
–– Pessoas que recusaram a oferta de emprego e abandonaram o programa de acolhimento: 2.
–– Pessoas que conseguiram arrendar alojamento: 14.
–– Pessoas que conseguiram o reagrupamento familiar: 1 (Finlândia).

Santa Maria da Feira, fevereiro / 2018.
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Portugal no Coração
Criado em 1996, Portugal no Coração resulta da organização partilhada entre a Direção Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas, da Fundação INATEL e da TAP Portugal. Esta iniciativa, na sua 38.ª edição, é
dirigida aos cidadãos portugueses com 65 ou mais anos de idade, de baixos recursos económicos, não-residentes na
Europa e que não tenham visitado Portugal há menos de 25 anos. Possibilita-lhes a oportunidade para (re)visitarem o
seu país natal.
No ano de 2018, participaram 15 pessoas, com uma média de idades de 75 anos, provenientes de 4 países do
continente americano: Argentina (3), Brasil (10), EUA (1) e Venezuela (1).
Durante os 9 dias de circuito turístico e cultural em Portugal, os participantes ficaram alojados nas unidades de
alojamento INATEL Oeiras, INATEL Cerveira, INATEL Santa Maria da Feira e INATEL Foz do Arelho.
A organização do almoço oficial de receção aos participantes, organizado anualmente por uma das entidades
promotoras, ficou, em 2018, a cargo da Fundação, na INATEL Foz do Arelho.

Prémio CCD | 2018
Através da iniciativa Prémio CCD, a INATEL reconhece o trabalho realizado pelos Centros de Cultura e Desporto
na área da intervenção social e comunitária, ao longo do último ano. O prémio, monetário, é entregue às organizações
mais votadas com o objetivo de promover e apoiar a continuidade das boas-práticas que concretizam e que são de
grande importância para o desenvolvimento social, económico e cultural das comunidades.
Durante o processo de receção de candidaturas, que decorreu entre 3 de setembro e 14 de outubro, foram recebidas 80 candidaturas (mais 41 do que em 2017).
Distrito

1

Aveiro

6

Beja

3

Braga

4

Castelo Branco

7

Coimbra

9

Évora

4

Faro

5

Guarda

3

Leiria

4

Lisboa

4

Madeira

1

Portalegre

1

Porto

11

Santarém

4

Setúbal

5

Viana do Castelo

2

Vila Real

4

Viseu

2
Total

20

N.º de candidaturas

Açores

80

As três candidaturas mais votadas pelo júri:
• Associação de Moradores das Lameiras (concelho de Vila
Nova de Famalicão).
• Casa do Povo de Vila Franca do Campo (São Miguel, Açores).
• Orfeão de Leiria | Conservatório de Artes (concelho de Leiria).
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Conversa Amiga
O Conversa Amiga é um serviço de atendimento telefónico, criado com o objetivo de prestar apoio emocional e
psíquico a todos os que se deparem com problemas pessoais e sociais que conduzam a situações de maior vulnerabilidade. Este projeto possibilita um contacto próximo e atento, na tentativa permanente de acompanhamento e de
resolução dos casos que se apresentam. Também, quando necessário ou possível, procede-se ao encaminhamento
de situações mais complexas para outros serviços e organizações que se dediquem, às questões em causa, uma ação
mais específica e especializada.
Esta iniciativa é realizada durante todo o ano. O atendimento telefónico é garantido por um corpo de voluntários
que se dedicam a prestar este apoio entre as 15 e as 22 horas de todos os dias.
Em 2018, o projeto “Conversa Amiga”, registou um número muito significativo de total de apelantes – 3052.
Em termos mensais, poder-se-á destacar que a partir de setembro, se atingiram contactos superiores a 300 chamadas:
Número
porpor
mêsmês
Númerodedeatendimentos
atendimentos,

Janeiro

216

Fevereiro

241

Março

238

Abril

208

Maio

229

Junho

203

Julho

167

Agosto

280

Setembro

334

Outubro

316

Novembro

314

Dezembro

306

O facto de o número de chamadas ter aumentado, a partir de setembro, não se poderá dissociar da razão de se
terem concretizado, todos os turnos passíveis de execução:

Mês

Turnos passíveis de
realização

Turnos realizados

Janeiro

53

Fevereiro

52

62
56

Março

55

62

Abril

45

60

Maio

50

62

Junho

52

60

Julho

40

62

Agosto

61

62

Setembro

60

60

Outubro

62

62

Novembro

60

60

Dezembro

62

62
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Realizado durante todos os dias do ano, entre as 15 e as 22 horas, o serviço de atendimento foi garantido por um
corpo de Voluntários, constituído, em média, por cerca de 15 elementos/mês, com idades superiores a 18 anos e de
vários estratos profissionais. É, contudo, mais frequente a presença de elementos com formação superior nas áreas da
Psicologia, da Psiquiatria e da Ação Social.
O número máximo de chamadas, recebidas ou a receber, encontra-se limitado por vários fatores, entre os quais,
os tempos de duração das chamadas (em muitos casos superiores a 30 minutos), que podem variar substancialmente
em função do tema abordado ou da complexidade da situação que é apresentada, e do espaço/gabinete em que se
realiza o atendimento, atualmente, apenas um posto de trabalho.
Após a análise dos dados estatísticos recolhidos ao longo do ano, é também possível distinguir entre o número
médio de atendimentos por turno, verificando-se um número relativamente mais elevado de atendimentos
durante o período realizado entre as 18h30 e as 22h00:
Número
dede
atendimentos
porpor
turno
Número
atendimentos,
turno

1º Turno

1456

2º Turno

1596

Relativamente ao número médio de atendimentos por dia da semana, podemos verificar uma maior procura
do serviço em dias úteis, ao invés dos fins de semana, onde presumivelmente as pessoas se encontram mais acompanhadas pelos familiares, não necessitando tanto de estabelecerem contacto:
Número
dede
atendimentos
porpor
diadia
dada
semana
Número
atendimentos,
semana

Segunda-feira

446

Terça-feira

459

Quarta-feira

443

Quinta-feira

430

Sexta-feira

436

Sábado
Domingo

429
409

Os distritos de origem das chamadas são predominantemente, Lisboa (789) seguido de Évora (594) e Faro (433).
Foram vários os motivos pelos quais os apelantes contactaram a linha de apoio, verificando-se que o número
mais elevado de chamadas (68%) se encontra relacionado com a solidão e a necessidade de conversar sobre questões
diversas, o que não admira atendendo ao objetivo primeiro da linha, o combate à solidão.
O projeto “Conversa Amiga”, tem vindo a constituir-se como uma aposta válida no campo da intervenção social e
muito necessário a cidadãos que pontual ou muito frequentemente (ao longo de anos, participam ativamente) procuram os serviços que são disponibilizados.
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CULTURA
O Departamento de Cultura (integra os Núcleos de Atividades Culturais e Documentação e Arquivo), em 2018, teve
enfoque em atividades organizadas e operacionalizadas pelo próprio, realizadas em rede, numa lógica de descentralização. Estas atividades foram concretizadas, tendo presente as seguintes premissas:
• Continuação do reforço da implementação nacional da Fundação;
• Desenvolvimento de meios para a valorização local, nacional e internacional das iniciativas culturais;
• Divulgação e desenvolvimento de projetos e atividades que atinjam uma heterogeneidade a nível social e etário,
estabelecendo relações entre a modernidade e a tradição, agregando novos públicos e desenvolvendo tanto novas
perspetivas como novas visões de espetáculo;
• Implementação de redes de circulação de projetos, numa ótica de economia de escala e partilha de conhecimentos.
É de destacar a organização e a produção com a Associação CIOFF do Festival de Culturas Mediterrânicas.
O Departamento de Cultura, e por deliberação do Conselho de Administração, no que respeita às atividades culturais das unidades INATEL Locais, deu parecer positivo para a concretização de eventos locais, que envolveram 62 ações,
153 sessões, 309 CCD, 5.872 participantes e 60.082 espetadores. Sendo de salientar as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encontro Geral de Janeiras;
É Tempo de Teatro;
Encontro Nacional de Tocadores de Cavaquinho;
Desfile Etnográfico;
CCD FEST;
Entre Margens;
IN Palco Tradição;
Sons ao Sul;
Rota dos Coretos;
Mercado das Artes;
Polifonias;
Dia Regional das Bandas Filarmónicas;
Cinema Fora do Sítio.

NÚCLEO DE ATIVIDADES CULTURAIS
O Núcleo de Atividades Culturais deu continuidade a projetos que estabelecem a relação entre a tradição e a
modernidade assim como entre estruturas profissionais e amadoras, entre academia e agentes de produção cultural.
A Fundação INATEL tem como grande objetivo, no que diz respeito à ação cultural, promover partilhas, novas abordagens performativas, intercâmbios de vivências e conhecimentos.
Foram desenvolvidas atividades, reconhecendo a marca INATEL, nos diferentes territórios, numa estratégia de
edificação de redes culturais e de troca entre os agentes culturais e associativos.
Continuou-se a dar destaque a atividades e ao estabelecimento de parcerias, que contribuam ativamente para a
preservação, salvaguarda e intercâmbio das práticas de âmbito tradicional nacional.
Parcerias Estratégicas e Apoios a Projetos Específicos na área da Cultura
Estabelecimento de Parcerias com Agentes de Produção ou CCD, que desenvolvam projetos à qual a Fundação
INATEL se quer associar como apoiante ou como coorganizador e que vão ao encontro da missão da Fundação. Estas
parcerias permitem associar a marca INATEL a atividades de relevo, conferindo-lhe notoriedade e visibilidade.
• CONTE- Concurso Nacional de Teatro - Desde 2004 o evento que mais contribui para a promoção do teatro
associativo. A partir de 2012 passa a contar com a Fundação INATEL como parceiro estratégico apadrinhando o Prémio
Prestígio/Personalidade que este ano foi entregue ao cenógrafo João Barros. Decorreu entre 27 de janeiro e 3 de março no Theatro Club da Póvoa do Lanhoso. 10 ações, 10 sessões, 1180 espetadores, 9 CCD e 141 participantes. Parceria
com a Federação Portuguesa de Teatro, Câmara Municipal de Póvoa do Lanhoso e Fundação INATEL.
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• FIMI - Festival Internacional Máscara Ibérica - A Fundação INATEL voltou a assumir a posição de parceria
do FIMI – Festival Internacional da Máscara Ibérica na sua 13ª edição, que teve lugar em Lisboa de 17 a 20 de maio. A
instituição marcou presença através de um stand institucional, na organização de 2 tertúlias e na promoção e produção do concerto dos Toques do Caramulo. No cômputo geral e no que respeita apenas às atividades da INATEL,
foi contabilizada a participação do CCD D’Orfeu, 50 participantes e 527 espetadores. Uma parceria com a Progestur.
• Prémio INATEL/Orquestra Metropolitana de Lisboa - Pretende estimular e promover a excelência da formação pedagógica a artística dos alunos da Academia Superior da Orquestra Metropolitana. Concerto no dia 18 de
maio na Universidade Nova de Lisboa. 252 espetadores, 60 participantes. Concerto no Fórum Luiza Todi em Setúbal
no dia 19 de maio. 239 espetadores, 60 participantes. Parceria com a Associação Música Educação e Cultura-Orquestra
Metropolitana de Lisboa.
• Escola Profissional da Serra da Estrela - Na continuação da parceria, a Fundação INATEL fez parte do júri da
PAP do Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão/Cordas e Teclas.
• Concerto Laureados Concurso de Composição para Acordeão - Tem como objetivo valorizar e promover o
acordeão de concerto. Concerto referente à 1ª edição do concurso. Realizado no Teatro da Trindade. 213 espetadores,
10 participantes. Parceria com a Associação Folefest.
• Associação FOLEFEST - A Fundação INATEL foi parceira da Folefest na 2ª Edição do Prémio de Composição
Acordeão Solo, que tem o objetivo de promover e divulgar o acordeão de concerto. Parceria com a Associação Folefest.
• Concurso de Composição para Orquestras de Sopros - 6ª Edição/Concerto da Banda Sinfónica do
Exército - Com o objetivo de fomentar e valorizar a escrita musical para esta formação, este concurso é dirigido a
compositores de todas as nacionalidades residentes em Portugal. Concerto no Teatro da Trindade. 249 espetadores.
Parceria com a Banda Sinfónica do exército.
• World Skills Portugal - A Fundação INATEL organizou e produziu as cerimónias de abertura e encerramento no
World Skills Portugal, na Arena de Évora e Pavilhão Multiusos de Sines. Contou com 1900 espetadores, 6 grupos e 33
participantes. Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
• Fólio 2018 - Representou a consolidação de um projeto ímpar em Portugal com capacidade de atrair públicos
de todo o país e do estrangeiro. O Fólio é já uma marca portuguesa com dimensão internacional. A Fundação INATEL
participou como parceira principal na programação do cartaz musical com os denominados “CONCERTOS INATEL” e
na cedência de estadia na Unidade Hoteleira da Foz do Arelho. 4 concertos (Ricardo Ribeiro, Roncos do Diabo, Henrique Borges, Rui Oliveira).1100 espetadores.
• Festival de Cinema “Olhares do Mediterrâneo” - Cinema no Feminino O Festival promove a exibição de
filmes realizados por mulheres oriundas da bacia do mediterrâneo, com o objetivo de estimular o conhecimento das
cinematografias provenientes desta zona geográfica. Esta 5ª edição teve pelo 2º ano consecutivo apoio da Fundação
INATEL, quer pecuniário quer na organização/produção do concerto “OMIRI” no encerramento do Festival. É uma
organização do CRIA-Centro em Rede de Investigação em Antropologia e é um CCD INATEL. O concerto teve 450
espetadores.
• DOC Lisboa-Festival Internacional de Cinema - É um festival organizado pela APORDOC, um CCD INATEL. A
parceria com a Fundação INATEL reflete-se no Prémio Fundação INATEL “Practice, Tradition and Heritage Award Inatel
Foudation”, que este ano teve como vencedor o filme “Vacas e Rainhas” de Laura Marques. Foi também da responsabilidade da Fundação o concerto com “Charanga” no Cine Teatro A Barraca.
• Prémio Cultivarte Jovem - A Associação Cultivarte, CCD Inatel organiza este prémio dedicado aos jovens músicos. A Fundação INATEL é responsável pelos vários prémios a atribuir. Teve a participação de 22 jovens músicos numa
competição saudável que contribui para o desenvolvimento artístico, motivação e entusiasmo dos jovens praticantes.
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• 4º Festival Internacional de Trompetes - Este Festival é uma organização da Associação Planeta Sonoro –
Almost 6. Tem por objetivo contribuir para a formação e valorização dos alunos de trompete das escolas de música.
Durante o evento houve espaço para concertos, conferências, masterclasses, recitais,…, num total de 1108 participantes.
• Para lá do Marão tocam os que lá estão - Promover um conjunto de iniciativas culturais nas chamadas “terras
frias”, foi a ideia que motivou a organização de três concertos e um debate com o tema “Festas do Solstício de Inverno”,
com os oradores Alfredo Cameirão, Antero Neto, Eduardo Moraes Sarmento, Jorge Lira e Mário Correia. Os concertos
decorreram em Mogadouro (Galandum Galandaina), Vinhais (Zingarus) e Miranda do Douro (Recanto), num total de
290 espetadores. Uma parceria entre a Fundação INATEL, Progestur, Centro de Música Tradicional Som da Terra e
câmaras municipais.
Parcerias Interdepartamentais
• XX Encontro Luso Brasileiro de Turismo Sénior/Melhor Idade - À semelhança de edições anteriores este
encontro teve como objetivo o convívio, a troca de experiências e criação de laços de amizade entre Portugal e o
Brasil. Inatel Palace / S. Pedro do Sul. 200 participantes e 2 CCD.
• Programa INATEL 55+ . pt Programa que consiste na disponibilização a públicos seniores com 55 anos de
idade ou mais em risco de exclusão social ou com baixos rendimentos, de programas de alojamento e atividades de
lazer diversificadas. 363 CCD fizeram parte deste programa.
• Gala Natal INATEL 2018 Grande Festa de Natal que teve como propósito, proporcionar a todos os beneficiários
um convívio de cariz solidário. 1 CCD, 498 espetadores.
• Programação nas Unidades Hoteleiras com CCD.
As parcerias estratégicas, incluindo as interdepartamentais representam um total de 18 ações, 50 sessões, 398
CCD, 725 participantes, 7988 espetadores.
Outros Projetos
Sob a direção e organização do Departamento de Cultura foram desenvolvidos os seguintes projetos, abrangendo
7 eventos, num total de 85 sessões, 78 CCD / grupos, 1.080 participantes e 41.064 espetadores:
• POPular – INATEL na Rua - Em 2018, aumentou a sua abrangência territorial a 7 capitais de distrito continentais
e insulares. A iniciativa tem como objetivo promover as práticas culturais tradicionais em contexto de rua, atravessando várias manifestações artísticas nas áreas da música, dança, teatro, etnografia e cinema, bem como a rede associados
coletivos (CCD) da INATEL. Decorreu nas cidades de Viana do Castelo, Viseu, Funchal, Leiria, Braga, Faro e Lisboa. 62
sessões,60 CCD/Grupos, 820 participantes, 33892 espetadores.
• Poesia em…/ Dia Mundial da Poesia - Na edição de 2018, a iniciativa Poesia em… foi dedicada ao escritor e
poeta Miguel Torga, tendo decorrido a 21 e 22 de março nos concelhos de Vila Real e Sabrosa. A iniciativa contou com
7 sessões, de que se destacam a tertúlia sobre a vida e obra do poeta e o espetáculo comemorativo, num total de 3117
espetadores, 9 CCD e Grupos e 36 participantes. Foram estabelecidas parcerias com os municípios de Vila Real, Sabrosa
e Coimbra, a Direção Regional de Cultura do Norte, o Turismo do Porto e Norte, Espaço Miguel Torga.
• Domingos com Música - É um projeto do Departamento de Cultura que visa criar, juntamente com os CCD,
associações parceiras da Fundação INATEL, concertos mensais nos domingos de manhã, às 11:30 no Salão Nobre do
Teatro da Trindade. 5 sessões, 5 grupos (Almost6; JazzCantat; Acordeão Concerto, Grupo de Bandolins de Esmoriz,
Cultivarte).49 participantes. 103 espetadores.
• Concurso Novos Texto - Em 2017/2018 decorreu a XXI Edição. É um concurso que promove a criação de dramaturgia nacional. Concorreram 27 originais, o grande Prémio foi atribuído ao texto “BRO” de Maria de Fátima da
Conceição Ribeiro. O prémio Miguel Rovisco não foi atribuído. A Cerimónia de entrega dos Prémios decorreu no Teatro
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da Trindade no Dia Mundial do Teatro a 27 de março. Leitura de excertos do texto premiado, leitura da mensagem
oficial do Dia Mundial do Teatro e apresentação da obra vencedora, foi o programa de Comemoração. 56 espetadores.
• Vencedor CONTE 2018 - O Grupo D’Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores do
Banco de Portugal, vencedor do Prémio Ruy de Carvalho do CONTE 2018 apresentou no Teatro da Trindade o espetáculo “Brincadeiras”. 2 sessões,15 participantes e 888 espetadores.
• Salão Piolho - Uma iniciativa de entrada livre que tem como objetivo homenagear antigos espaços das cidades,
devolvendo e relembrando aos seus habitantes, por alguns momentos, estes espaços outrora tão importantes na
dinâmica cultural da cidade. A 3ª edição decorreu no Porto e todas as sessões foram filmes-concerto. Estação de S.
Bento, Câmara Municipal do Porto, Salão dos Bombeiros Voluntários, Club Fenianos Portuenses. 6 sessões. 920 espetadores.
• Dia Nacional das Bandas Filarmónicas - A Fundação INATEL com a Banda dos Bombeiros Voluntários de Loures, Coro Em Cantus e Camerata Vocal de Torres Vedras apresentaram a obra “Carmina Burana” de Carl Orff, com arranjo
para banda sinfónica e coro, na Aula Magna no Dia Nacional das Bandas Filarmónicas. Participação de três solistas:
Carla Caramujo, Carlos Guilherme e Armando Possante. 3 CCD, 2 sessões. 160 participantes. 2109 espetadores.
INATEL Mouraria
No âmbito do Espaço INATEL Mouraria, tutelado por este departamento, este local é um espaço público, com
utilização diária. O Espaço é alugado por várias entidades para diversas atividades culturais e/ou desportivas, nomeadamente pintura, biodanza, yoga, kravmagá e futsal. O novo Regulamento de Utilização do Espaço INATEL Mouraria,
entrou em vigor no mês de março, bem como a atualização da respetiva tabela de preços. Para
além das atividades regulares existentes, verificou-se um aumento da procura e reservas pontuais,
algumas filmagens, destacando-se o evento organizado pela RedBull, a final do evento de futebol
“Neymar Jr’s Five” e o evento musical “Indiefrente”, no mês de novembro, evento em que estiveram mais de 500 pessoas. 78 ações, 250 sessões e 4.146 participantes/espetadores.
CIOFF E UNESCO
No âmbito do CIOFF E UNESCO, realizaram-se 2 Assembleias Gerais Ordinárias da Associação CIOFF® Portugal, 5 reuniões da Direção, 2 reuniões da Direção com a Comissão Técnica e 3
Visitas Técnicas aos seguintes festivais: FESTARTE (Festival Efetivo), FolkCinfães (Festival Candidato)
e Funchal Folk ( Festival Candidato).
Durante a produção do Festival de Culturas Mediterrânicas, decorreram várias reuniões
com entidades parceiras estratégicas e institucionais, tais como a Associação Turismo de Lisboa,
Junta de Freguesia de Alvalade, Câmara Municipal de Lisboa, PSP, Ministério da Defesa Nacional,
entre outros. O Festival CIOFF Culturas Mediterrânicas realizou-se de 12 a 16 de setembro no Parque de Jogos 1º de Maio. Neste evento participaram 42 grupos/artistas provenientes de 12 países
do Mediterrâneo ou de influência mediterrânica, 4 exposições, 11 oficinas. Um Bazar dos Sentidos,
Espaço Criança, um Ciclo de Cinema e um conjunto de Conferências Internacionais .1063 participantes, 30283 espetadores.
De 10 a 14 de maio de 2018, o CIOFF Portugal esteve representado na Reunião do Setor da Europa do Sul, em Nis
(Sérvia), na qual também foi apresentado o programa do Festival CIOFF® Culturas Mediterrânicas e esteve presente no
48º Congresso Mundial do CIOFF em Ufa, Republica do Bascortostão, Rússia, no mês de setembro.
O Rancho da Região de Leiria e o Grupo Etnográfico Rusga de Joane tornaram-se membros da Associação CIOFF
Portugal.
No âmbito da UNESCO, a Fundação INATEL participou em 3 reuniões do Grupo de Trabalho para a área do Património Cultural Imaterial, dando pareceres sobre as candidaturas portuguesas às diversas listas no âmbito da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Participou também em 2 reuniões do Conselho Consultivo da
UNESCO. A Fundação fez-se ainda representar na 13º Sessão do Comité do Património Cultural Imaterial e no Fórum
das ONG acreditadas pela Unesco para o Património Cultural Imaterial, que se realizou em Port Louis, nas Maurícias de
23 de novembro e o regresso a 1 de dezembro.
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DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO HISTÓRICO
De acordo com o Plano de Atividades aprovado para 2018 e tendo por missão a salvaguarda do património histórico da Fundação, garantindo a sua transmissão às gerações vindouras, o Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico levou a cabo as seguintes ações:

Procedimentos Gerais
• Assinatura de Acordo de Colaboração entre o Município de Elvas e a Fundação INATEL no domínio das bibliotecas e arquivos, tendo em vista a digitalização de uma coleção de 75 volumes encadernados, contendo a compilação
dos resultados nacionais dos campeonatos de desporto corporativo e associativo, promovidos a nível nacional pela
F.N.A.T./I.N.A.T.E.L. no período compreendido entre 1946-1989;
• Abertura e apreciação de candidaturas de dois estágios em parceria com o IEFP, a decorrer no Arquivo Histórico,
extensão de Évora, respetiva seleção de candidatas e sua orientação;
• Elaboração e aprovação de proposta de CR destinada a promover um levantamento de objetos com interesse
histórico e / ou artístico, com vista a aferir a extensão aproximada deste universo e diagnosticar os casos mais problemáticos do ponto de vista da sua preservação, estabelecendo prioridades de intervenção (CR 6/2018, 16 Abr.);
• Participação em grupo de trabalho destinado à preparação dos serviços para a entrada em vigor do RGPD.
Arquivo Histórico e Biblioteca
Arquivo Histórico Documental
• Seguimento dos trabalhos de higienização, remoção de agrafos, clipes e impurezas, inventariação e descrição
das unidades de instalação, com atribuição de cota no depósito de arquivo e a sua subsequente informação e Descrição em Inventário/Base de Dados (DOCBASE), com apoio dos estágios a decorrer.
• Coordenação da expedição, receção em Évora e processamento de arquivo proveniente das diversas unidades
INATEL Locais e unidades de Alojamento INATEL no âmbito do recenseamento nacional:
• Receção de diversa documentação de arquivo histórico proveniente do Teatro da Trindade;
• Referência e apoio presencial a investigadores do Arquivo Histórico.
Arquivo Fotográfico
Levantamento de espécies fotográficas (positivos e negativos), tendo em vista edição evocativa do Centenário do
Nascimento de Tomaz Ribas, e resposta a pedidos diversos para consulta / reprodução de documentação de arquivo
histórico.
Biblioteca
Gestão e manutenção da base de dados bibliográfica da Fundação, com a introdução de novos títulos e respetiva
catalogação através do sistema DOCBASE.
Documentação Avulsa
Foi dada continuidade ao processo de classificação sumária e acondicionamento de materiais avulsos produzidos
no âmbito das atividades da F.N.A.T./I.N.A.T.E.L., designadamente prospetos, programas, catálogos, convites, cartazes, etc.
Fonoteca
Realização de inventário dos registos sonoros produzidos pela F.N.A.T./I.N.A.T.E.L., designadamente das óperas
realizadas no Teatro da Trindade pela Companhia Portuguesa de Ópera, bem como de diversos Serões Culturais, num
total de 416 registos (294 óperas e 122 espetáculos diversos).
Hemeroteca
Coligidos dois exemplares da revista / jornal Tempo Livre, desde a sua criação em 1990 até à presente data (ainda
com algumas falhas).
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Consultas ao Arquivo Histórico
Registaram-se um total de 6 pedidos de investigação, consulta e/ou reprodução de documentação do Arquivo
Histórico, (menos 6 do que em 2017), sendo 2 internos e 4 externos, um dos quais oriundo do Instituto Camões em
Bruxelas.
Transferência e Abate de Documentação
• Acompanhamento dos serviços no preenchimento das tabelas de transferência de documentação, sua verificação e classificação no contexto dos prazos referentes à Tabela Meio-Função da DGLAB, e na seleção de documentação
para abate, com diversas deslocações ao Armazém da Póvoa de St.º Adrião.
• Conclusão da intervenção de fundo no Armazém da Póvoa de St.º Adrião, com vista à separação de documentação de interesse histórico dos resíduos para abate.
Comemoração do 1.º Centenário do Nascimento de Tomaz Ribas (1918-1999)
Homenagem a Tomaz Ribas, vulto maior da cultura portuguesa do século XX e colaborador da F.N.A.T./I.N.A.T.E.L.
em 1974-75 e 1986-97, promovida pela Fundação INATEL em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo
e o PAGUS, com o apoio da Direção Regional da Cultura, realizada no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no passado
dia 30 de junho.
Edições
• Inventariação de stocks de edições INATEL armazenadas em Évora e no Armazém da Póvoa de St.º Adrião (ainda
a decorrer);
• Publicação dos textos premiados no âmbito do Teatro – Novos Textos, 2018;
• Edição e publicação da obra O teatro e a sua história, de Tomaz Ribas, por ocasião do centenário do seu nascimento;
• Foram vendidos 14 exemplares das edições da Fundação INATEL.
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TEATRO DA TRINDADE
Em 2018, o Teatro da Trindade INATEL, sala histórica na zona mais nobre da cidade, manteve uma programação
diversificada de qualidade, desde concertos musicais, a criações originais, a espetáculos de teatro de grande abrangência de público, numa perspetiva de valorizar o carácter popular e generalista da sua história, captando novos
públicos e trabalhando em rede com outras estruturas e agentes.
No primeiro semestre de 2018, assistiu-se ainda a uma programação de transição da anterior Direção Artística
para a nova Direção Artística. Esta transição serviu também como oportunidade para a reformulação de uma série de
parâmetros, nomeadamente na estratégia de programação, assistindo-se a um incremento na participação do Teatro
em coproduções de espetáculos. O objetivo foi reposicionar o Trindade como produtor e polo criativo, assumindo
gradualmente esse papel no desenvolvimento do novo projeto artístico e na respetiva comunicação.
A perspetiva de um novo ciclo para o Trindade, resulta de uma vontade conjunto da Fundação INATEL e da própria
Direção do Teatro em encontrar sinergias e soluções criativas, que potenciem o projeto, através de produções próprias
mais regulares e com carreiras de maior duração; que promovam um posicionamento mais determinado na comunicação da marca Trindade/INATEL e que resultem na afirmação de uma identidade artística de qualidade, que seja,
simultaneamente atrativa para o grande público.
A atividade do Teatro da Trindade INATEL, em 2018, assentou nos seguintes eixos programáticos, naturalmente em
linha com os objetivos estratégicos definidos:
•
•
•
•

Reafirmação do Teatro da Trindade INATEL como referência criativa no coração da capital;
Valorização do carácter popular e abrangente da sua programação;
Captação de novos públicos;
Afirmação do teatro como espaço de reflexão sobre o nosso tempo, através de encontros, conferências e debates.

Em termos globais, a atividade desenvolvida pelo Teatro da Trindade INATEL em 2018 recebeu 103.139 espetadores,
de acordo com a informação desagregada que se encontra expressa no quadro seguinte.
Teatro Trindade INATEL
Sala Eça de Queiroz
Sala Estúdio
Salão Nobre
Trindade Fora de portas
Conferências - Debates
Visitas Guiadas
Conversas com o espetador
Cedências /Aluguer Espaços
Totais

Sessões
2017
2018

Espetadores
2017
2018

272
72
41
0
12
12
10
14

221
183
22
45
5
14
10
17

63 706
2 510
581

433

517

Participantes
2017
2018

1 450

67 551
6 245
2 629
19 061
438
581
1 245
5 389

1 436
2 950

68 247

103 139

11 795

Visitantes
2017
2018

196
6 388
825
338

338

Na análise comparativa com o ano anterior, verificamos um aumento de 19% do número de sessões e um aumento
na frequência de público na ordem dos 28%.
De seguida, e relativamente aos projetos com entrada paga, apresentados em 2018 no Teatro da Trindade na Sala
Carmen Dolores e Sala Estúdio, apresentam-se gráficos com a análise referente ao total de público, desagregado pelas
várias tipologias de ingresso, bem como a taxa de ocupação, a relação entre o total de ingressos vendidos e o total de
convites, a média de espetadores por sessão.
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SALA CARMEN DOLORES

Sala Carmen Dolores - Teatro Trindade 2018
TIPOLOGIA
DE INGRESSO
TIPOLOGIA
DE INGRESSO
TOTAL GLOBAL PÚBLICO

67551

TOTAL ENTRADA LIVRE

5384

TOTAL CONVITES

9586

TOTAL
VENDIDOS

52581

OUTROS DESCONTOS

21712
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3343

INTEIROS

27526
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Sala Carmen Dolores - Teatro Trindade 2018
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MÉDIA
DE ESPETADORES
POR
SESSÃO
Sala Carmen
Dolores - Teatro Trindade
2018
MÉDIA ESPETADORES POR SESSÃO
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SALA ESTÚDIO

TIPOLOGIA DE INGRESSO
Sala Estúdio - Teatro Trindade 2018
TIPOLOGIA DE INGRESSO
6245

TOTAL GLOBAL PÚBLICO

TOTAL ENTRADA LIVRE
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Sala Estudio - Gradico Relatori

Sala Estúdio
Teatro
Trindade 2018
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Sala Estudio - Gradico Relatori

Sala Estúdio
- Teatro Trindade
MÉDIA
DE ESPETADORES
POR2018
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Descritivo de atividades - Teatro da Trindade - ANO 2018

SALA CARMEN DOLORES
ESPETÁCULOS de Teatro
• 150 Milhões de Escravos encenação de Maria João Luís
Produção: Teatro da Trindade INATEL / Teatro da Terra - 11 a 28 janeiro
• O Deus da Carnificina de Yasmina Reza
Produção: Teatro da Trindade INATEL / Plano 6 - 1 março a 29 abril
• Cheleme! Espetáculo dos alunos finalistas ESTC
Produção: Escola Superior de Teatro e Cinema - 29 junho a 1 julho
• Carmen encenação de Diogo Infante
Produção: Teatro da Trindade INATEL - 11 a 29 de Julho
• A Pior Comédia do Mundo de Michael Frayn, encenação de Fernando Gomes
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL / Força de produção

ESPETÁCULOS Teatro Musical
• O Principezinho de Antoine de Saint-Exupéry [Público em geral e Escolas]
Produção: Universal Music - 9 março a 29 abril
• Quase Normal
Produção: ArtFeist - 5 maio a 3 junho
ESPETÁCULOS de Música e Recitais
• Márcia + Tiago Bettencourt. Concerto Solidário. A favor de Treixedo e Nagozela.
Produção: High Scope, Tudo ou Nada - 30 e 31 janeiro
• Joana Reais Ensemble - A Lisboa Tour, uma promoção Associação Salvador
Produção: Associação Salvador - 1 fevereiro
• Zap Mama - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 9 fevereiro
• Elida Almeida - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 10 e 11 fevereiro
• Festival Antena 2
Produção: Antena 2 - 13 a 18 fevereiro
• Angel Olsen
Produção: Galeria Zé dos Bois -14 e 15 maio
• Bachar Mar-Khalifé Trio - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 29 maio
• Janita Salomé - “Valsa dos Poetas”
Produção: Cantar de Galo, Fundação INATEL - 5 junho
• Escala Lírica em Lisboa - Um recital de jovens cantores e piano. Música Clássica e Latino-Americana.
Produção: Escales Lyriques - 7 junho
• Viviane canta Piaf
Produção: Luckyman - 9 junho
• Yazz Ahmed e Alibombo - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 12 junho
• Las Maravillas de Mali - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 13 junho
• Julie Byrne
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Produção: Galeria Zé dos Bois -14 junho
• Tank & The Bangas - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 17 junho
• Gaye - Ciclo Mundos.
Produção: Fundação Inatel - 21 setembro
• Park - Ciclo Mundos
Produção: Fundação Inatel - 23 outubro
• Canção do Bandido
Co - Produção: Fundação INATEL, TNSC e CM T Vedras (Temporada D’arcos) - 8 a 18 de novembro
• Mamadou - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 20 novembro
Referência ainda para os seguintes acolhimentos integrados na atividade realizada neste período:
• MOMENTUS 2 - Ginásio Clube Português. 2º Festival de Dança de Lisboa
Produção: Ginásio Clube Português - 3 e 4 fevereiro
• Passaporte 2018
Produção: Academia Portuguesa de Cinema - 23, 24, 25 maio
• Gala GDA
Produção: GDA - 4 dezembro

SALA ESTÚDIO
ESPETÁCULOS de Teatro
• Pedro Tochas - Descobrimentos
Produção: Pedro Tochas - 4 a 27 janeiro
• Conversas de Corpo [Público em geral e Escolas]
Produção: Lagoa Colectivo - 11 janeiro a 31 março
• No fim da linha de Jean-Pierre Martinez
Produção: A Lagarto Amarelo - 1 a 11 fevereiro
• O Abraço
Produção: Cláudio Hochman - 15 fevereiro a 4 março
• Delirium, apresentado no âmbito do Festival Cumplicidades ‘18
Produção: Festival Cumplicidades - 10 a 16 março
• Odisseia a partir de Homero
Produção: Teatro da Trindade INATEL - 31 março a 28 abril
• Mário ou Eu Próprio-o-Outro a partir de José Régio
Produção: Resto de Nada Associação Cultural - 10 maio a 3 junho
• Lições de dança para pessoas de uma certa idade de Bohumil Hrabal
Produção: João Lagarto - 14 junho a 15 julho
• Credores de August Strinbberg, encenação de Paulo Pinto
Produção: Teatro da Trindade INATEL / Força de produção 13 setembro a 7 outubro
• Boa Noite Mãe de Marsha Norman, encenação de Hélder Gamboa
Produção: Teatro da Trindade INATEL / Força de produção de 17 outubro a 25 novembro
• Junto criação de Mariana Lemos, Clara Bevilaqua e Guilherme Galegari
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL e Coletivo Lagoa de 1 a 23 dezembro

SALA ESTÚDIO
O Salão Nobre do Teatro da Trindade foi também espaço para Conferências e Concertos de música.
CONFERÊNCIAS
• “Visões ...” - Conferências do Chiado
Por António Travassos -14 março
• “Governo e Administração - Parentesco relutante, afinidade forçada.” - Conferências do Chiado
Por António Correia de Campos - 10 maio
• “A Religião na Sociedade Atual” - Conferências do Chiado
Por D. Manuel Clemente - 22 maio
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CONCERTOS
• “Domingos com Música”
–– Almost6 Ensemble de Trompetes - 28 janeiro
–– JazzCantat - 25 fevereiro
–– Almost6 Ensemble de Trompetes - 6 maio
–– Acordeão Concerto. Associação Folefest - 27 maio
–– Ensemble Aleixo / Grupo de Bandolins de Esmoriz - 30 de setembro
–– Projeto Pedagógico Sinfonix - Associação CULTIVARTE - 18 outubro, 25 novembro e 16 dezembro
OUTRAS INICIATIVAS
• Dia Mundial do Teatro - Concurso INATEL Novos Textos
Produção: Departamento de Cultura da Fundação INATEL - 27 março
• Conferência de Imprensa - Festival CIOFF Culturas Mediterrânicas
Produção: Departamento de Cultura da Fundação INATEL - 22 maio
• Apresentação da Programação Ciclo Mundos - 2018
Produção: Fundação INATEL - 9 fevereiro
• Apresentação da Programação Temporada set2018/jul2019
Produção: Fundação INATEL - 19 junho

CONVERSAS COM O PÚBLICO
Um espaço de diálogo entre o público e as equipas artísticas dos projetos, que se traduziu em 10 conversas com
presença de 1245 espetadores, reforçando a importância desta atividade para a consolidação de uma ideia de participação do público numa fruição de teatro que não se resuma ao espetáculo.

TRINDADE DE PORTAS ABERTAS
Visitas guiadas ao Teatro da Trindade que permitem conhecer a história e o edifício do Teatro. Decorreram neste
período 14 visitas, para um total de 581 visitantes, que incluíram estabelecimentos de ensino, Turismo Sénior, Associações e grupos de pessoas individuais.

TRINDADE FORA DE PORTAS
Espetáculos coproduzidos pelo Teatro da Trindade INATEL que estrearam no Trindade e fizeram digressão pelo
país. Decorreram 45 sessões, para um total de 19061 espetadores.
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DESPORTO
No âmbito de elevar e dar continuidade à sua missão, o Departamento de Desporto desenvolve atividades na área
do desporto, lazer e ocupação dos tempos livres com o objetivo principal de incutir nos seus públicos uma cultura de
hábitos de vida saudáveis.
O Desporto da Fundação INATEL, afirma-se como um dos principais agentes sociais no desporto português,
com atividades orientadas para distintas camadas da população numa perspetiva de valorização da prática desportiva
para todos e respondendo aos desígnios de Missão da Fundação INATEL.
Hoje, o Desporto da Fundação INATEL tem uma oferta integrada para todas as idades e para todas as motivações
com programas específicos de atividade desportiva, continuando a unir milhares de praticantes desportivos todas as
semanas, através da realização das diferentes atividades desportivas, em todo o país.
Através de 12 modalidades e 3 atividades Outdoor, o Desporto da Fundação INATEL consagra a estreita relação
que desde sempre assumiu com os seus atletas e CCD. Ao mesmo tempo que privilegia uma forte ligação e envolvimento ao ambiente e à comunhão com a natureza, privilegiando assim espaços de beleza natural, muitos dos quais
nas proximidades das Unidades de Alojamento da Fundação INATEL.
O desempenho do Desporto INATEL realiza-se, também, em articulação com as Unidades INATEL Locais, através
de atividades direcionadas para públicos específicos e em resultado de uma união entre esforços conjuntos, nomeadamente autarquias, CCD e associações, grupos e coletividades locais.
Com o objetivo de inovar e melhorar a sua prestação, o Departamento do Desporto da Fundação INATEL tem
vindo a enveredar por ferramentas que permitam um funcionamento mais célere e profissional, bem como tem investido em áreas tais como a formação e implementação de sistemas de processamento inovadores.
Assinalar e frisar também o esforço que tem vindo a ser realizado por parte do Desporto INATEL para não somente
chegar aos seus públicos-alvo como também promover e disseminar a prática da atividade física regular e a promoção
de bons hábitos de saúde, mediante o desenvolvimento de programas de Desporto Laboral em várias instituições,
desta forma influindo positivamente nos trabalhadores e nos locais de trabalho.
Assim, foram definidos eixos de atuação no programa de ação do Desporto da Fundação INATEL que têm como
objetivo principal responder à missão da Fundação INATEL ao nível desportivo. Estes eixos enquadram as atividades
desenvolvidas pelo Desporto INATEL e novas oportunidades que irão fomentar o crescimento do quadro de missão
da Fundação INATEL.
O Desporto da Fundação INATEL define-se nos seguintes eixos de influência:
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Estes eixos têm como objetivo atingir vários segmentos da população portuguesa, nomeadamente:
• Jovens - através das Escolas de Desporto de intervenção fortemente formativa e do Desporto Ambiente numa
ligação entre a Natureza e o Desporto;
• População sénior - programas específicos de saúde e bem-estar que visam a promoção de um envelhecimento ativo com qualidade;
• Comunidade - através da realização de parcerias com várias entidades que, em conjunto com a Fundação INATEL, possibilitam uma atividade desportiva adaptada a populações com necessidades específicas;
• População ativa/Trabalhadores - Atividade física no local de trabalho (Desporto Laboral) e através do desenvolvimento de competições desportivas para todos.
Assumindo uma multivariedade de segmentos/população e a necessidade da Fundação INATEL estar apta a
responder às necessidades e desafios potenciados pela sociedade foi imprescindível criar indicadores de atividade
desportiva, ou seja, indicadores que facilmente possibilitem a perceção do volume e dinâmica da atividade semanal
desportiva por todo o país.
Assim pode-se resumir em termos macro a atividade no ano de 2018 nos seguintes parâmetros principais:
Ações a)
Participações b)

123
35 782

a) Ações - atividades organizadas periodicamente, de classificação própria;
b) Participações - atividade individual em ação/jogo.

EIXO SOCIAL-COMPETITIVO
O eixo social-competitivo é a vertente desportiva que maior número de praticantes envolve, sendo caraterizado
por uma prática desportiva competitiva e formal (regulamentar) numa perspetiva orientada para a ocupação dos
tempos livres.
Nesta perspetiva, este eixo assume uma estreita relação com os atletas e CCD apostando em atividades direcionadas para este segmento.

Este eixo encontra-se diferenciado em dois segmentos:
Competições - Atividade competitiva e formal organizada em moldes pré-definidos e com regulamentação própria.
Desporto Ambiente - Eventos desportivos com uma forte interligação ao ambiente e à natureza, privilegiando
espaços naturais.
PRATICANTES
TOTAL COMPETIÇÕES*
TOTAL DESPORTO AMBIENTE**
TOTAL

2018
10840
2314
13154

*N.º praticantes quadros competitivos + atividades Unidades INATEL Locais;
** N.º praticantes Desporto Ambiente DD + Unidades INATEL Locais.
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No ano de 2018, o eixo social-competitivo movimentou 13154 praticantes, sendo que estes atletas se distribuíram
por 12 modalidades e 3 atividades outdoor:
• Modalidades Coletivas: Andebol, Basquetebol, Futebol, Futebol de 7, Futsal e Voleibol.
• Modalidades Individuais: Boccia, Golfe, Natação, Pesca, Ténis de Mesa e Tiro.
• Atividades Outdoor: Caminhada, BTT e Trail Running
Nas várias modalidades as atividades desportivas envolveram 419 CCD.
2018
TOTAL CCD

419

INICIATIVAS NACIONAIS
Liga de Futebol Fundação INATEL
A uniformização da imagem da Liga de Futebol Fundação INATEL foi uma evolução desta competição que marca
o Desporto Amador em Portugal.
Formação de árbitros Fase Final
Foi realizada uma ação de sensibilização para os agentes de arbitragem nomeados para a Fase Final da Liga de
Futebol Fundação INATEL.
Esta ação realizou-se em Oeiras, nos dias 4 e 5 de maio 2018, tendo participado cerca de 30 elementos.
Esta ação revestiu-se de um caráter fundamental para a melhoria e uniformização dos critérios de arbitragem.
Assinatura do Protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol
Este protocolo veio associar duas grandes organizações que desenvolvem competições na modalidade do Futebol. Além da assinatura formal na Cidade do Futebol, no Jamor, foram promovidos encontros distritais para a assinatura do protocolo com cada uma das Associações Distritais de Futebol.
Este ato demonstrou a importância da Fundação INATEL como promotor do Futebol amador nacional.

Representação da Fundação INATEL e Federação Portuguesa de Futebol
no momento da assinatura
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Taça Fundação INATEL
No seguimento da vontade dos vários CCD participantes foi criada, para a época de 2017-2018, a 1ª edição da Taça
Fundação INATEL. Esta competição encontra-se dividida em 2 fases: inicialmente são apurados os vencedores da Taça
Fundação INATEL Distrital e de seguida, após estes jogarem entre si, realiza-se o apuramento do Vencedor Final.
A 1ª Final desta competição realizou-se no Parque de Jogos de Ramalde em novembro 2018.
Durante a época desportiva 2017/2018 realizaram-se as Fases Distritais da Taça Fundação INATEL, competição que
até à referida época não estava uniformizada, nem era jogada por todos os CCD inscritos na modalidade.
A primeira edição da Fase Nacional Taça Fundação INATEL 2018/2019, teve início no fim de semana de 22 e 23 de
setembro 2018 com 8 equipas em prova, tendo as meias finais decorrido a 30 de setembro, de onde saíram para a final
as equipas do CCD Nadais do distrito de Aveiro e o ACRIF do distrito de Braga.
A Final realizou-se na Parque de Jogos de Ramalde, no Porto, no dia 11 de novembro 2018 com vitória do ACRIF
por 2 - 0.
Supertaça Futebol Fundação INATEL
A Supertaça Futebol Fundação INATEL surge no seguimento da criação da Taça Fundação INATEL, e consiste na
organização de um jogo entre o vencedor da Liga de Futebol Fundação INATEL Distrital e o Vencedor da Taça Fundação INATEL Distrital. Este jogo visa dar o pontapé de saída da competição de Futebol da Fundação INATEL a nível
distrital.
Gestão
Implementação do e-Sport: novo programa de gestão de inscrições que possibilita uma maior efetividade do
processo de inscrições e cobranças, no âmbito das competições, do Desporto Laboral e das Classes de Desporto.
Circuito Nacional de BTT
Circuito de provas de BTT, que decorreram de março a novembro em 2018. É um circuito desenvolvido pelo
Departamento de Desporto e pelo Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas. As provas deste circuito
são organizadas por Associações e CCD, com o apoio da Fundação INATEL.
Locais de prova: Alcanena, Grândola, Oliveira do Hospital, Cabeça Gorda (Beja), São Pedro do Sul, Óbidos e Monsanto (Lisboa).
Circuito Nacional de Golfe
Circuito de Golfe de 9 buracos, composto por 9 torneios, organizado pela Associação Nacional de Seniores de
Golfe, com o apoio da Fundação INATEL. Este evento realiza-se na área da grande Lisboa contando com cerca de 900
participantes. No final da época é realizado um torneio final, nas proximidades de uma Unidade Hoteleira da Fundação
INATEL.

INICIATIVAS INTERNACIONAIS
Voleibol de praia na CSIT em 2018
O Clube PT participou nos 2018 Beach Volleyball Championships organizados pela CSIT em Albena, Bulgária, de 5 a
10 de Junho 2018. Integrada no 15º International Worker´s Sports Festival esta competição reuniu cerca de 1700 participantes, em mais de 19 modalidades, de 14 países: Rússia, México, Portugal, Polónia, Lituânia, Ucrânia, Israel, Itália, Irão,
Macedónia, Roménia, Bielorrússia, Sérvia e Bulgária.
A Fundação INATEL apoiou a participação do Clube PT, o qual honrou a Fundação INATEL e Portugal com a consagração da equipa feminina como vice-campeã mundial e a equipa masculina com o 5º lugar.
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EIXO DESPORTO SÉNIOR, GRUPOS ESPECIAIS, SAÚDE E BEM-ESTAR
Este eixo é caracterizado por uma aposta no envelhecimento
ativo e de qualidade através da aposta em atividades de saúde e
bem-estar para uma população maioritariamente sénior. Além desta
valência, este eixo assenta em projetos de caráter social possibilitando
atividades para populações com necessidades especiais – invisuais,
deficiência motora e deficiência cognitiva. Trata-se de um eixo que
possui uma vasta abrangência desenvolvendo igualmente atividades
abertas a toda a população como forma de promoção da saúde e
bem-estar, através do desporto.

CLASSES
Um dos principais programas são as Classes de Desporto que abrangem todas as atividades desportivas, de cunho
não competitivo, e se caraterizam pelo seu cariz lúdico e de bem-estar, sendo maioritariamente destinadas a uma
população adulta e geronte. As Classes de Desporto funcionam atualmente em 3 Unidades INATEL Locais: Braga, Évora
e Setúbal.

DESPORTO SOCIAL
A prática desportiva é um direito de todos os cidadãos. Assim, o Departamento de Desporto pretende criar e
desenvolver atividades direcionadas a todos os segmentos da população. A parceria com instituições tais como: Associação Salvador, Associação Jorge Pina e o Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, potencia o incremento da oferta desportiva inclusiva. Além dos protocolos estabelecidos, o Departamento de Desporto desenvolveu, em vários distritos,
ações para a comunidade numa aposta na intergeracionalidade (Jogos Populares em Vila Real e Bragança) e na promoção de estilos de vida saudável (Mexe-te em Braga).
2018
Alunos Classes de Desporto TOTAL

421

Super Taça com a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa – ADESL
O objetivo da competição é colocar em prova os vencedores dos Campeonatos Universitários de Lisboa contra os
vencedores dos Campeonatos Regionais de Lisboa da Fundação INATEL em várias modalidades, numa parceria que
visa estreitar uma ligação entre o Desporto para Trabalhadores e o Desporto Universitário.
Este evento traduziu-se em 200 participantes nas modalidades de: Andebol, Basquetebol, Futsal, Futebol, Voleibol
e Ténis de Mesa. A III Supertaça de Lisboa foi um evento solidário que recolheu bens para entrega à instituição Casa
dos Rapazes.

III Super Taça ADESL/INATEL Solidária: 18 novembro 2018

A Casa dos Rapazes é uma instituição particular de
solidariedade social de acolhimento residencial para
rapazes entre os 6 e os 18 anos, localizada na Parede.
Os jovens são acolhidos pela Instituição por decisão dos
Tribunais e das Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo. São rapazes vítimas de maus tratos
que temporariamente não podem viver com as suas
famílias.

Bens entregues na Casa dos Rapazes
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Atividades das Unidades INATEL Locais
Como forma de criar sinergias entre os Departamentos da Fundação INATEL e as unidades INATEL Locais, cada
uma apresentou um conjunto de atividades nas diferentes áreas de atuação da Fundação, fazendo cumprir a sua
missão de promoção de atividades ao ar livre e lazer dos jovens, trabalhadores e seniores, contribuindo para o seu
bem-estar geral. Estas atividades permitem a promoção a nível local e regional da Fundação INATEL:
ATIVIDADES DAS UNIDADES INATEL LOCAIS 2018
Distrito
Viseu
Vila Real e Bragança

Atividade
Aventura e o Popular no Desporto**
Encontro de Jogos Populares***

Porto
Funchal
Covilhã
Coimbra
Braga

Encontro Nacional de Boccia Senior*
III Encontro ACOPORAMA*
Torneio de Ténis de Mesa*
Encontro Nacional de Caminheiros**
Desporto Para Todos - Mexe-te***

Praticantes
440
Nº de Espectadores (aprox.): 500
Nº de Participantes: CCDs, Câmaras e habitantes locais: 100;
Nº de CCDs/Grupos (grupos, associações, coletivos, etc.): 6
150 participantes em cada um dos 4 Encontros realizados
187
70
60
300

EIXO DESPORTO SÉNIOR, GRUPOS ESPECIAIS, SAÚDE E BEM-ESTAR
A criação de uma oferta desportiva orientada para populações jovens é o objetivo da área formativa deste eixo. A aposta
nas escolas de atividades desportivas surge como objetivo
principal - o rejuvenescimento do praticante de desporto da
Fundação INATEL. Atualmente o projeto Escolas de Desporto
encontra-se cingido ao Parque de Jogos 1.º de Maio.
A área recreativa deste eixo assume um papel na gestão e
dinamização dos espaços desportivos, pretendendo garantir a
qualidade e a rentabilização destes equipamentos, com uma
melhor oferta desportiva para “todos“.
Atualmente o Departamento de Desporto gere o Pavilhão
da Covilhã, mantendo um papel monitorizador relativamente
às restantes instalações desportivas protocoladas.

EIXO LABORAL
O projeto Desporto Laboral pretende divulgar, desenvolver e dinamizar a atividade física regular no local de trabalho. É um projeto que procura melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e do clima organizacional das empresas
e visa reduzir o desgaste físico e mental dos colaboradores. Mais do que prevenir doenças, o Desporto Laboral surge
como um meio permanente para se adquirir e manter hábitos de vida saudáveis.
No ano 2018 estiveram inscritos neste projeto 127 alunos.
2018
Alunos Desporto Laboral TOTAL

127

Na Secretaria Geral do Ministério das Finanças, os alunos continuam a contar com aulas de Yoga, Pilates e Chi Kung.
Na REN, os trabalhadores frequentam as aulas de Yoga semanais. A REN aposta no bem-estar dos seus trabalhadores com a aquisição dos blocos de aulas de Yoga regularmente e passou a disponibilizar as aulas de Yoga para os
trabalhadores das Instalações REN em Ermesinde, desde setembro 2018.
A 12 de abril de 2018, foi realizada uma ação de promoção da saúde, denominada “Be Fit”, na Secretaria Geral do
Ministério das Finanças, que contou com a colaboração do Parque de Jogos 1º de Maio. Nesta ação os participantes
submeteram-se à análise de vários parâmetros de saúde e foram aconselhados acerca de qual a melhor atividade física
que cada um deveria iniciar ou continuar a praticar. Contou com cerca de 50 participantes ou participaram cerca de
50 pessoas.
Em novembro, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas em Lisboa abriu as suas portas a uma ação
de promoção da saúde e da atividade física regular, integrada na semana ICNF+. A Fundação INATEL esteve presente
promovendo as atividades do Projeto Desporto Laboral envolvendo Yoga, Pilates, Chi Kung e Avaliação Corporal.
Contou com cerca de 80 participantes.
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PARQUE DE JOGOS 1º DE MAIO

Enquanto espaço multifacetado de realização de eventos de caráter desportivo e de lazer aberto diariamente ao
público entre as 07H00 e as 23H00, preconiza laços com os entes públicos e privados com os quais toma contacto ou
aos quais pretende divulgar as suas iniciativas, numa perspetiva de integração social e cumprimento do desígnio da
Fundação INATEL.
O Parque de Jogos 1º de Maio:
• Promove várias atividades desportivas;
• Acolhe as Aulas de Educação Física no âmbito do programa escolar às escolas Técnico-Profissionais e Universidade Europeia;
• É anfitrião, parceiro e/ou organizador de diversos eventos de cariz desportivo e cultural;
• Recebe todos os fins-de-semana piqueniques e aniversários das famílias que utilizam o Parque de Jogos 1º de
Maio na sua vertente de passeio, de lazer e de convívio familiar;
• É escolha eleita por muitos colégios, infantários e creches para fazerem visitas de estudo/passeio;
• É considerado/procurado como um espaço privilegiado para a organização de jogos formais e informais de
variadas modalidades de pavilhão e ao ar livre.
• O Parque de Jogos 1º Maio apresenta, atualmente:
Parque de Jogos 1º Maio
Inscritos/alunos nas suas atividades regulares e protocoladas
Entradas por dia (alunos, acompanhantes/familiares, escolas, atletas do Campeonato Inatel)

2 000
1 600

Não obstante o presente relatório ser uma análise ao ano civil de 2018, é importante destacar que as atividades
do Parque de Jogos são realizadas tendo por base a época desportiva (setembro a julho), logo alguns destes dados
pertencem a duas épocas distintas, a saber 2017/18 e 2018/19.
O final de 2018, já na presente época desportiva, caracterizou-se mais uma vez pela abertura de espaços e vagas
nas atividades do Parque de Jogos 1.º de Maio para entidades com o cariz de responsabilidade social que identifica a
vocação, visão e missão da Fundação INATEL.
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EIXO DE INTERVENÇÃO/INFLUÊNCIA
No âmbito da continuidade dos Eixos de Intervenção/Influência definido pelo Departamento de Desporto da
Fundação INATEL, o Parque de Jogos 1º Maio desenvolve atividades na área do desporto, lazer e ocupação dos tempos livres com uma abrangente faixa etária, dos 6 meses até à Idade Maior (3ª Idade) e tem com o objetivo principal
proporcionar oportunidades de prática desportiva regular, com uma extensa lista de atividades possíveis.

Social-Competitivo

Sénior, Grupos Especiais,
Saúde e Bem-Estar

Formativo-Recreativo

Laboral

EIXO SOCIAL-COMPETITIVO
COMPETITIVO
O eixo social-competitivo é uma vertente desportiva com uma grande ocupação de espaços do Parque de Jogos
1º Maio em horário nobre para acolher as diversas competições do Departamento de Desporto, são elas:

PAVILHÃO
Voleibol
Basquetebol
Andebol
Futsal
Ténis Mesa
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PISCINA

ESTÁDIO

Natação

Futebol 11

Utilização Departamento de Desporto
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Para além das ocupações descritas anteriormente, o Parque de Jogos tem ao dispor dos seus Beneficiários, individuais e coletivos, as suas instalações para cedências regulares e pontuais.
Cedências Regulares e Pontuais
Campo Futebol de 11, de 7 e Polidesportivos, Pista de atletismo, Pavilhão,
Piscina de 25 mts, Campos de Ténis, de Padel e de Minigolfe

Alugueres/Ocupações
Participantes

5806
63722

O Parque de Jogos acolhe ainda as Aulas de Educação Física no âmbito do programa escolar às escolas Técnico-Profissionais (EPAD, Profitecla, Digital, Inete), bem como a lecionação das disciplinas práticas da Universidade Europeia.

Escolas
Total de praticantes (semanal)

1 600

EIXO DESPORTO SÉNIOR, GRUPOS ESPECIAIS, SAÚDE E BEM ESTAR
Classes - Atividades de Cartão
O âmbito do Desporto Sénior e Saúde e Bem-estar são complementares e pressupõem uma transição de um para
outro, sendo o eixo da Saúde e Bem-Estar mais vocacionado para adultos em idade ativa e o Desporto Sénior para
Adultos na idade maior (3ª Idade).
Os valores são anuais/época.
Atividades de Cartão

Desporto Sénior e Saúde e Bem Estar

Mensal

Anual

Hidroginástica, Ginástica Manutenção, Fitness, Pilates,
Spinning, Sala de Cardio e Musculação e Natação

Nº total de horas aulas
Nº de mensalidades pagas/praticantes

920
1 040

9 660
10 920

Desporto Social
Ainda neste eixo mas no âmbito do desporto social, considerando a necessidade de seguir as orientações da
Fundação INATEL decorrentes da sua missão num contexto de inclusão, as parcerias com a Associação Salvador, Associação Jorge Pina e com o Hospital Júlio de Matos, dão sustentação a uma estratégia de inclusão no âmbito das deficiências motoras e cognitivas.
Ainda assim e decorrente da oferta do Parque de Jogos 1º Maio, a Hidroterapia assume-se como uma atividade
Terapêutica muito focada na reabilitação e fundamental para o regresso a uma vida ativa e feliz de Beneficiários que
decorrente de patologias, acidentes ou outros ficam privados totalmente ou parcialmente da sua mobilidade.

Grupos Especiais
Total de praticantes (mensais)

168

EIXO FORMATIVO-RECREATIVO
A oferta desportiva formativa no contexto de escola pressupõe uma evolução pedagógica bem definida e organizada por níveis, estando maioritariamente orientada para populações jovens.
A maioria das escolas de desporto são de gestão técnica
do Parque de Jogos, havendo, porém, algumas modalidades
com as quais a Fundação INATEL protocolou com entidades,
a qual a responsabilidade técnica é do parceiro. O rejuvenescimento do praticante no Parque de Jogos 1º Maio possibilita
não só uma continuidade, como também uma imagem mais
jovem e ativa, possibilitando igualmente a prática desportiva
de todos os elementos da família em simultâneo. Atualmente
as modalidades/Escolas de Desporto são as seguintes:
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Escolas de Desporto

Eixo Formativo e Recreativo

Mensal

Anual

Escola de Natação, Escola de Futebol, Escola de Ténis, Escola de Padel, Escola de Taekwondo, Escola
de Judo, Escola de Koryu Token, Escola de Badmington, Escola de Lacrosse

Nº total de horas aulas
Nº de mensalidades pagas/praticantes

157
755

628
7 928

Na área recreativa e de ocupação dos tempos livres realizou-se o Programa de “Férias Desportivas” por momento
da interrupção letiva de verão, que contou com 252 crianças inscritas.
Férias Desportivas
Verão
252

EIXO LABORAL
Para dar resposta ao eixo laboral o Parque de Jogos tem desenvolvido ações para sensibilizar as empresas e a
sociedade civil no ativo da importância da prática da atividade física e da manutenção de hábitos de vida saudável.
Tendo presente estes princípios, o cartão empresa vem dar resposta a este incentivo à atividade e que se traduziu em
parcerias com algumas empresas no sentido de integrarem neste serviço do cartão empresa.
Neste contexto foram integradas as seguintes empresas:
• Jerónimo Martins;
• HiqCunsulting;
• SmartConsulting;
• Associação de profissionais das Páginas Amarelas.

EVENTOS
Foram dinamizados uma série de Eventos no Parque, desportivos e não só, alguns com dimensão nacional, com
cobertura mediática por parte da Comunicação Social Genérica e Especializada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Corrida CGTP 1.º de Maio
Meeting Atletismo da Associação de Atletismo de Lisboa
Torneios de Judo – Associação Judo de Lisboa
Várias provas do calendário da Associação de Atletismo de Lisboa
Corrida Pelicas / Fundação Montepio
Festival Atividades Desportivas do Parque de Jogos 1.º de Maio
Feira Alternativa
Desporto Escolar
Campeonato Nacional Natação (Master e Pré Master)
Record Challenge Park / Grupo Cofina
Jogos da Associação de Futebol de Lisboa
Torneio Lacrosse
Mercado D´Aqui
Treinos e Jogos Clube Rugby S. Miguel (pertencentes a provas oficiais)
Treinos e Jogos Sport Lisboa e Benfica (pertencentes a provas oficiais)
Dia Educar a Sorrir
Pool Boys
Dia Queen Elizabeth (open-day do final do ano letivo)
Jogos dos campeonatos do quadro competitivo da Fundação INATEL
Diversas Ações pontuais de Grupos
Torneio CAC (Futebol infantil / Torneio internacional)

Relatório e Contas 2018

•
•
•
•

Dia do colaborador da Allianz
Finais das Olisipíadas – CML
Torneio de futebol Inter casas de acolhimento da SCM
Festival CIOFF – Culturas Mediterrânicas.

Eventos Desportivos e Culturais
Total participantes e Visitantes

65.496

A época 2017/18 (com um prolongamento para a época atual, 2018/19), reforçou o esforço de reestruturação de
procedimentos e infraestruturas que preconizam uma melhor interação com os Beneficiários e também com os prestadores de serviço, designadamente com a criação de normas de operacionalização.
Não obstante verificar-se uma ligeira perda de aderentes às atividades diárias, constata-se um significativo crescimento da procura do Parque para acolhimento de eventos de grande repercussão desportiva, mas também social
e cultural, alargando assim o espectro de potenciais Beneficiários que auferem das condições únicas que o Parque
proporciona, conforme são exemplos o Arraial de Santo António da JF Alvalade e o Festival CIOFF de Culturas Mediterrânicas 2018, para lá da final das Olisipíadas 2018, organizada pela CM Lisboa.
Este novo enquadramento do Parque face aos seus destinatários, permite uma maior interação com a sociedade
civil, estabelecimentos de ensino, parceiros empresariais vizinhos ao Parque e parceiros institucionais como são a JF
Alvalade e a CM Lisboa, para lá da preservação dos valores de segurança e atendimento personalizado que todos os
Beneficiários usufruem sempre que procuram o Parque.
Os serviços proporcionados na vertente desportiva mantêm o traço vincado da promoção de uma oferta sustentável e dinâmica, transversal em termos etários, sempre atenta às inovações e anseios do mercado social de desporto,
alvo principal do Parque de Jogos ao abrigo do desígnio da Fundação INATEL.
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APOIO À ADMINISTRAÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS
O Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas (GAARP) deu continuidade, ao longo de 2018, aos projetos em curso, deu início a novos projetos e aceitou desafios em novas áreas.
O GAARP agrega as áreas de Relações Internacionais e Institucionais, Apoio ao Conselho de Administração,
Marketing e Relações Públicas, Gestão e Projetos, Academia INATEL e Centro Qualifica.
Está estruturado em 4 serviços: Núcleo de Apoio à Coordenação das INATEL Locais, Núcleo de Expediente e
Associados, Núcleo de Design Gráfico e Multimédia e Direção de Serviços de Gestão e Projetos (DSGP) (antigo Núcleo
de Gestão e Projetos), que integra o Núcleo de Plataformas Digitais e Proteção de Dados, o Núcleo de Promoção e
Eventos, assim como, todas as questões relacionadas com Candidaturas e Fundos Comunitários.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INSTITUCIONAIS
O GAARP e, especificamente, a área de Relações Internacionais e Institucionais mantém a missão de cooperação
em projetos com a sociedade civil, quer a nível nacional quer a nível internacional. Neste sentido, ao longo de 2018,
manteve-se a aposta no trabalho em parceria, em especial com as organizações da economia social presentes em
território nacional. Para tal, o GAARP tem como âmbito de atuação levar a cabo as seguintes atividades:
• Desenvolver parcerias com organizações membros da Organização Internacional de Turismo Social (OITS);
• Desenvolver projetos dedicados à preservação, valorização e divulgação do património cultural imaterial português, no país e no mundo, em articulação com a Associação CIOFF Portugal. Esta competência é delegada no
Departamento de Cultura;
• Desenvolver parcerias com organizações desportivas amadoras;
• Desenvolver projetos de cooperação com os PALOP que promovam a coesão e o bem-estar social.
Desta forma, o GAARP continua o seu trabalho de consolidar as parcerias com as Comunidades Intermunicipais,
Confederações Sindicais e todo o conjunto de entidades públicas e privadas que atuam no setor do turismo em Portugal. Mantendo-se as parcerias com o Centro Português das Fundações, bem como com algumas congéneres suas.
A Fundação INATEL mantém-se integrada no consórcio “Termas do Centro e Aldeias Históricas de Portugal”, promovido no âmbito do Programa PROVERE, acompanhando a evolução das atividades e estando presente nas reuniões
de assembleia geral promovidas pelas entidades gestoras.
No âmbito da atuação na área da formação, o GAARP realizou contactos e diligências para o estabelecimento de
parcerias com entidades públicas e privadas.
Tal como em anos anteriores, a Fundação INATEL foi o parceiro principal da Câmara Municipal de Sines do Festival
Musicas do Mundo 2018, que se realizou entre 19-28 de julho.
E como também já vem acontecendo nos últimos anos, em 2018, foi-se consolidando a parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa através de diversas iniciativas.
O GAARP, após convite direcionado à Fundação, mantém a participação nas reuniões do grupo de trabalho
Agenda I&I Inclusão Social e Cidadania, a partir de uma iniciativa da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia.

APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Uma das funções do GAARP é assessorar o Conselho de Administração e os restantes Órgãos Sociais da Fundação
no cumprimento da sua missão. Assegura assim as seguintes atividades:
• Apoiar os membros do Conselho de Administração na prossecução da sua missão;
• Preparar a agenda com a tutela e atos sociais e protocolares da Fundação;
• Elaborar atas das reuniões do Conselho de Administração;
• Preparar e divulgar as deliberações do Conselho de Administração, orientações e outras instruções por ele emanadas;
• Assegurar os recursos administrativos e humanos para o normal funcionamento do Conselho de Administração;
• Garantir a organização e gestão arquivística dos suportes documentais relativos à atividade do Conselho de
Administração;
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• Definir modelos estratégicos de gestão da informação respeitante à atividade do Conselho de Administração,
potenciadores da modernização organizacional e da racionalização dos procedimentos;
• Desenvolver o sistema de controlo da atividade, física e financeira, da Fundação, visando a normalização de
conceitos e definições, de nomenclaturas e metodologias de recolha;
• Definir uma política de qualidade para a Fundação INATEL, privilegiando a desburocratização, a simplificação
processual, a orientação para a missão e a disseminação de boas práticas, designadamente na inovação dos produtos
e metodologias de atuação aplicáveis no serviço ao cidadão;
• Conceber e manter atualizado o Manual de Boas Práticas, que integre uma matriz de indicadores de gestão de
qualidade, garanta a unidade e coerência do sistema normativo da Fundação, e facilite o acesso a toda a produção
normativa;
• Promover uma cultura de qualidade desenvolvendo um programa de sensibilização nesta área, dirigido a toda a
Fundação;
• Definir critérios para a avaliação e implementação de sistemas de gestão da qualidade e melhoria dos serviços
prestados;
• Gerir o sistema de qualidade da Fundação, efetuando a sua implementação em articulação com o DAJA;
• Mapeamento de processos e elaboração de manuais de procedimentos, preconizando a implementação das
boas práticas de gestão e o cumprimento de normas internas e legais;
• Apoiar o Conselho de Administração e os órgãos de gestão, no cumprimento da sua missão, assegurando mecanismos de manutenção de controlo interno, gestão de risco e controlo de gestão operacional;
• Apoiar a definição e implementação de uma política ambiental.
O GAARP tem procurado fomentar a consolidação da nova estrutura organizacional da Fundação. Tendo para
tal, mantido, no decorrer de 2018, uma estreita colaboração com as diversas áreas da Fundação INATEL no sentido de
melhorar procedimentos e fortalecer a organização.

DESIGN GRÁFICO E MULTIMÉDIA
Ao longo do ano de 2018, na área da comunicação, manteve-se a grande linha estratégica introduzida pela atual
Administração desde 2016, a promoção da imagem INATEL como una, de rigor e confiança para todos.
A estratégia comunicacional de contacto com o exterior, tanto na sua relação com os meios de comunicação
social, na gestão das redes sociais e digitais, na produção de elementos gráficos e vídeo identificadores da Fundação,
na organização e participação em eventos continuou regulamentada e centralizada no GAARP.
A definição de políticas e estratégias de imagem e comunicação interna e externa, a propor ao Conselho de Administração, é da responsabilidade deste gabinete, assim como a sua clarificação e aplicação.
A gestão da marca Fundação INATEL, no interior e exterior da Fundação, através da uniformização da identidade
corporativa e coerência gráfica em todos os suportes que a veiculem continuou a ser o pilar desta Administração
gerindo o cumprimento do protocolo institucional, regulando e executando de forma integrada as questões de
comunicação e imagem:
• Assegurar, em exclusividade, a regulação com os meios de comunicação social, garantindo a divulgação de
atividades e assuntos de interesse e domínio público, valorizando a missão da Fundação INATEL, sobre a direção do
membro do CA com a tutela da área ou por este definido;
• Garantir a divulgação mediática e institucional dos eventos em que a Fundação INATEL se faça representar;
• Conceber e difundir pelas unidades orgânicas, um plano de comunicação institucional ajustado a cada área de
intervenção e público alvo da Fundação;
• Assegurar e gerir o desenvolvimento e atualização dos multicanais informativos e promocionais da Fundação,
sem prejuízo da ideia duma Fundação una, nomeadamente um site institucional único, que pode, nele, divulgar micro-sites associados, em articulação com as restantes unidades orgânicas;
• Gerir e dinamizar todas as redes sociais e suportes de informação institucionais, garantindo a qualidade e unidade dos conteúdos publicados;
• Coordenar as campanhas de marketing e publicidade que garantam a divulgação das atividades da Fundação e
a captação de novos públicos, na sequência das aprovações respetivas pelo Conselho de Administração;
• Desenvolver uma linha de merchandising que assegure a consolidação da imagem da Fundação, sob proposta
própria ou dos departamentos respetivos;
• Coordenar e promover a atividade editorial da Fundação, em ligação com os departamentos respetivos, incluindo as publicações técnicas especializadas, periódicas e não periódicas, bem como a produção e organização de
instrumentos de informação e divulgação, em suporte escrito e multimédia, definindo as respetivas linhas editoriais e
normas gráficas;
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• Coordenar e promover a atividade editorial do Jornal Tempo Livre, garantindo a divulgação de atividades e
assuntos de interesse e domínio público, valorizando a missão da Fundação INATEL.
Uma das prioridades foi manter uma imagem coerente entre todas as formas de comunicação e plataformas digitais (a mesma imagem para a mesma atividade em todas as presenças digitais e gráficas: cartazes, Flyers, site, facebook,
newsletter e multimédia quando se justifica) de forma a consolidar junto do público a mensagem sobre as atividades
da Fundação.
O GAARP tem apostado, essencialmente, numa comunicação crossmedia, ou seja, levar o conteúdo além de um
meio apenas. O conteúdo (a mensagem) é distribuído através de diferentes media (o meio) para atingir o público (o
receptor), mas tudo isso acontece sem que a mensagem tenha qualquer alteração de um meio para o outro. O sentido
básico deste termo é que uma pessoa possa aceder ao mesmo conteúdo através de diferentes media.
PLATAFORMAS DIGITAIS
A área das Plataformas Digitais, da responsabilidade do GAARP, tem no seu âmbito de atuação as seguintes atividades:
• Editar e rever os conteúdos do Jornal Tempo Livre;
• Dinamizar e criar as peças de comunicação das newsletters;
• Gerir o email comunicao@inatel.pt;
• Gerir e dinamizar os conteúdos transversais da intranet;
• Rever e adaptar os conteúdos de fichas e formulários para recolha de dados pessoais;
• Rever os conteúdos da comunicação aos associados INATEL, em cooperação com o NEA;
• Rever e estruturar a informação dos protocolos e parcerias INATEL, em conjunto com a DSSI e o NEA;
• Rever e adaptar os conteúdos de comunicação para o site da Fundação INATEL;
• Dinamizar, publicar e manter os elementos de comunicação no site INATEL;
• Rever os conteúdos INATEL presentes no Google Maps.
WEBPAGE
No decorrer de 2018 o site da Fundação INATEL continuou a ser diariamente atualizado em função das atividades
e serviços a decorrer na Fundação e promovidos pela mesma em todo o país, e articulado com as plataformas em
desenvolvimento de aquisição de serviços nas unidades de alojamento, viagens e outros produtos, nomeadamente a
oferta cultural do Teatro da Trindade INATEL. A este propósito, é de salientar que o mesmo possui, em 2018, um registo
médio de 2200 acessos diários, no 1º semestre, e 1 389 diárias, no 2º semestre. A atualização e dinamização do site e
portais da Fundação com as suas informações e atividades a decorrer foi feita de forma adequada e previamente ao
início das mesmas.
Medir o tráfego do nosso site é obviamente algo que é relevante para avaliar a forma como este contribui para a
nossa missão. Queremos saber qual é o seu desempenho atual e como é que este desempenho se altera face a todas
as iniciativas de dinamização e ativação que planeamos e desenvolvemos.
Foi igualmente atualizada, sempre que foi necessário, a informação da Intranet da Fundação.
Desta forma, as métricas e ferramentas de análise disponibilizadas pela internet possibilitaram o acesso aos dados
e performance do site na primeira metade de 2018.
FACEBOOK
A página de facebook da Fundação INATEL é um reflexo da sua missão e tornou-se, em 2018, ainda mais presente
no dia a dia da instituição. Este espaço permite a divulgação de eventos e de toda a atividade da Fundação e das
iniciativas que promove, ou nas quais é convidada ou parceira, através de diretos em vídeo, da partilha de vídeos
institucionais, da criação de eventos, da divulgação dos cartazes e de fotos das iniciativas assim como da inserção de
conteúdos multimédia mais apelativos e interativos com mais de 550 mil minutos visualizados, num total de 992 mil
visualizações nos primeiros segundos dos vídeos partilhados. Desporto, cultura e turismo foram os temas dos vídeos
com mais visualização e interação.
Assim, foram colocados, em média, três posts por dia, incluindo 348 vídeos (editados e em direto) com uma média
de 546 visitas mensais.
Os filmes mais vistos editados foram:
• Com 56 mil visualizações vídeo promocional da candidatura do Ciclo Mundos aos Iberian Festival Awards.
• Com 47 mil Visualizações 1ª parte da entrevista com o humorista e jogador INATEL António Raminhos.
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• Com 24 mil visualizações, a apresentação do projeto Hotel Inatel Porto Covo. Vídeo editado. Com 20 visualizações, reportagem no porto de Sines.
• Com 18 mil visualizações vídeo associado INATEL.
• Com 15 mil visualizações vídeo sobre tradição do traje de Viana no Popular Viana.
Os filmes com maior número de visualizações orgânicas foram:
• Com 18 mil visualizações live com canto de menino alentejano durante o Festival CIOFF.
• Com 17 mil visualizações live com bandas filarmónicas no dia de apresentação da candidatura das Bandas
Filarmónicas a Património da Humanidades.
• Com 11 mil visualizações, live em Alhandra sobre a peça 150 Milhões de Escravos de Maria João Luís.
• Com 11 mil visualizações, live durante o Popular Lisboa com Grupo de Danças e Cantares do Minho.
• Com 10 mil visualizações live com o Presidente da República - Marcelo Rebelo de Sousa, no Fólio.
Durante o ano de 2018 foram 90 os eventos publicados no facebook da Fundação INATEL. Os eventos com maior
alcance e sem patrocínio.
• Com 19 mil visualizações evento Popular na Rua Lisboa.
• Com 19 mil visualizações prova Vouga Run and Bike.
• Com 14 mil visualizações concerto de Samuel Úria no Palco INATEL Fólio.
• Com 14 mil visualizações concerto Pilinha e Alibombo Ciclo Mundos em Évora.
• Com 11 mil visualizações campeonato gastronómico.
• Com 10 mil visualizações evento do sorteio de futebol.
A 1 de janeiro de 2018 a página da Fundação tinha 49.900 seguidores e ao longo do ano registou cerca de 6.062
NOVOS GOSTOS terminando o ano a 31 de dezembro com 55.962 seguidores.
O alcance médio orgânico de cada publicação foi de 10 000 pessoas e o horário mais visto das publicações online
foi pelas 20h00 ao sábado e às 12h00 de segunda a sexta-feira.
NEWSLETTER
Complementarmente ao site e ao facebook, a Newsletter continua a ser entendida como um instrumento privilegiado de contacto com os associados e outros subscritores, na divulgação das diversas atividades da Fundação e
promoção da sua missão. Semanalmente procedeu-se ao envio de newsletter, com destaques para as atividades da
Fundação. No 1º semestre de 2018, contabilizaram-se 18, num total de 48 000 e-mails enviados para os subscritores e,
no 2º semestre, 11 newsletters enviadas para um total de 37 000 e-mails. Contabilizaram-se assim cerca de 29 newsletters enviadas, para um total de 85 000 e-mails.
É importante referir que o decréscimo de envios (em 2017 foram enviados 116 766 e-mails) deve-se à implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados que obriga a que o destinatário dê consentimento prévio ao envio
de emails informativos e/ou com conteúdos publicitários.
DESIGN
O design gráfico é outra das áreas de atuação do GAARP, sendo este responsável pela produção gráfica de diversos
suportes de comunicação, e outros, da Fundação INATEL.
O GAARP foi responsável pela execução gráfica de documentos internos, transversais a todas as áreas (cartazes
A3, cartazes de montra, flyers, desdobráveis, páginas de publicidade em jornais e revistas e banners em sites, roll-ups,
mupis, outdoors, stands de feiras, vouchers, documentos institucionais, diretórios de hotéis, peças de estacionário,
peças de merchandise, etc.). No que diz respeito ao Teatro da Trindade INATEL, foram produzidos cartazes de fachada,
cartazes de vitrine, flyers, folhas de sala, telas para fachada principal e telões para a Rua da Misericórdia assim como os
programas com a programação semestral.
Por fim, coube ao GAARP a produção gráfica de Relatório e Contas 2017, Código de Conduta 2018 e o Plano de
Atividades e Orçamento 2019.
É de realçar , também, o redesign de todos os formulários da Fundação INATEL segundo as normas RGPD.
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No ano 2018 foram desenvolvidos materiais gráficos de divulgação e estacionário para os departamentos e unidades da Fundação,
assim como para o Facebook e Site, em que se evidenciam os seguintes:
Departamento/Unidade
Fundação INATEL

Trabalhos Realizados

Atividades, Iniciativas e Eventos
- Brochura Nacional e Internacional Primavera / Verão, Outono / Inverno
- Estacionário de Viagens: capas A4, capas de vouchers, etiquetas de viagem para avião e
autocarro

Turismo

Cartazes, Brochuras, Campanha de
- Materias gráficos INATEL 55+.pt (X-Banners
Promoções, folhetos e outros
materiais gráficos, Anuncios TL,
- Cartazes de montra para divulgação das viagens pelas UOL´s INATEL,
Boletins de itinerários para as montras - Stand da BTL
das lojas
- Vouchers - Passaportes
- Boletins de itinerário
- Grande festa de natal
- Diretórios das Unidades Hoteleiras
- Brochura Comercial 2018

Hotelaria

Cartazes, Brochuras, Campanha de
Promoções, folhetos e outros
materiais gráficos

- Catálogo de preços 2018
- Divulgação promoções das Unidades Hoteleiras,
- Amenities dos hotéis,
- Campeonato Gastronómico.
- Cartazes promocionais de atividades hoteleiras
- Mupis para Hotelaria
- Estrela Bike Race,
- Taça de Futebol INATEL – Campeonatos Distritais,

Desporto

Cartazes de atividades e campeonatos - Festa do Futebol Santarém,
desportivos
- BTT Sines e grândola
- Lonas para campeonato de Futebol.
- Design de troféus
- Poesia em Torga – Vila Real e Sabrosa
- Domingos com Música – Teatro de Trindade
- Rota dos Coretos – Portalegre, Leiria
- Polifonias - Leiria

Cultura

- Festa do Desporto em Viseu
Folhetos, Cartazes, Mupis, Roll-Ups,
- Popular INATEL na Rua – Vila Real, Braga, Lisboa, Leiria, Faro
Lonas, Telas
- Concurso Novos Textos
- Festival Culturas Mediterrânicas
- Concurso de acordeão.
- Salão Piolho
- Para lá do Marão...
- Aldeia dos Sonhos

Inovação Social e Sustentabilidade

Brochuras, Cartazes e Folhetos de
divulgação dos programas

- Gala Reconhecer
- Portugal no Coração
- Conferências 2030

Teatro da Trindade INATEL

Parque de Jogos 1ª de Maio

Cartazes, Telas, Flyer’s e Folhas de
Sala, Programas, Anuncios TL

- Programação do Teatro da Trindade INATEL nas 2 salas de janeiro a final de junho como por
exemplo a produção própria “O Deus da Carnificina”

Folhetos, Cartazes de divulgação
atividades, Cartazes de divulgação de - Campo de Férias Desportivas
aulas e horários
- Cursos Formativos

Academia INATEL

Folhetos e atualização do site

- Teatro para Adultos
- Redesign do espaço exterior da Academia, átrio e lonas exteriores
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JORNAL TEMPO LIVRE
O Jornal Tempo Livre, com um grafismo renovado e esteticamente atrativo
(com capas de ilustradores e fotógrafos portugueses), é uma aposta na promoção e
na divulgação dos serviços e dos produtos INATEL. Distribuído, por correio, a todos
os associados, tem uma média de 120 000 exemplares por edição. Mantendo-se em
2018 a evolução positiva da presença de anúncios pagos no jornal.

DIRETOR - FRANCISCO MADELINO
JORNAL BIMEStrAL
3.a SÉRIE • 1€
N.0 10• Mar-abr 2018

Ciclo Mundos

A força do multiculturalismo

MULTIMÉDIA
Vídeo
Realizaram-se spots de divulgação e captura de imagens vídeo e fotografia,
para efeitos de reportagem e registo, nas diferentes atividades da Fundação INATEL, assim como para fornecimento de conteúdos vídeo INATEL aos media, como
suporte de comunicação e complementar de apoio através da sua presença em
programas e reportagens gerou visibilidade na promoção dos nossos serviços.
A edição vídeo teve como finalidade retratar os eventos de forma a que os
mesmo possam ser divulgados nas Redes Sociais, Facebook da Fundação INATEL e
Youtube. Destaca-se assim o registo fotográfico, registo e edição vídeo dos seguintes eventos:
• Filme feito em Alhandra com entrevistas à população por altura da estreia no Trindade do espetáculo ‘100
Milhões de Escravos’ com encenação de Maria João Luís no Teatro da Trindade INATEL
• Prémio de Composição para Acordeão no Teatro da Trindade INATEL
• Sessão de abertura do Ciclo Mundos 2018 com o concerto de Zap Mama no Teatro da Trindade INATEL, 9 fevereiro
• Ciclo Mundos 2018 com o concerto de Elida Almeida a 11 fevereiro
• Sessão de abertura do World Skillz em Évora no dia 25 fevereiro
• 12.ª Maratona BTT Lazer e da Feira do Queijo em Oliveira do Hospital
• Poesia em Torga (registo vídeo de todo o evento de 21 a 22 março em Sabrosa e Vila Real)
• Receção de membros do Governo na limpeza e reflorestação de terrenos INATEL em Entre-os-Rios
• Apresentação oficial do Programa INATEL 55+.pt a 26 abril
• Desfile e concerto à noite no FIMI 2018
• Conferência da DGERT sobre Ensino à Distância no MTSSS
• Entrevista a Janita Salomé
• Popular INATEL na Rua em Viana do Castelo
• Popular INATEL na Rua em Leiria
• Final do Campeonato Gastronómico na Foz do Arelho
• Ciclo Mundos 2018 - Concerto de Bachar Mar-Khalifé a 29 de maio
• Concerto de Janita Salomé no Teatro da Trindade INATEL a 5 junho
• Final do Campeonato Nacional de Futebol INATEL a 9 junho
• Ciclo Mundos - Concerto de YAZZ AHMED e ALIBOMBO TTI - 12 junho
• 83º aniversário da INATEL e Apresentação programação FMM 2018 - 13 junho
• Ciclo Mundos - Concerto de Las maravilhas de Mali- 13 junho
• Concerto de Laureados e Concurso de Composição Orquestra de Sopros no Teatro da Trindade INATEL.
• Inauguração da loja INATEL Ramalde - 16 junho
• Ciclo Mundos - Concerto de ThanK & the Bangas- 17 junho
• Encontro Dgert “Falar Sobre…” no Porto
• Homenagem a Tomaz Ribas em Alcáçovas
• Apresentação Final do teatro para Adultos da Academia INATEL a 28 junho
• Popular INATEL na Rua em Faro
• FMM ( Reportagem das atividades, magazine diário sobre as bandas, Crónicas com os críticos de música no início,
meio e fim do festival, Filmes alusivos aos 20 anos do Festival, Magazine Dia 22, Vox Pop, filme sobre o Palco INATEL)
• Prólogo da Volta a Portugal 2018 - Setúbal
• Academia INATEL – Teatro para Adultos
• Palco INATEL FMM 2018
• Ciclo Mundos - Carmelo Torres y Su Cumbia Sabanera
• POPular Lisboa 2018
• Feira de Grândola 2018
• Workshops FMM 2018
• Candidatura Bandas Filarmónicas UNESCO
• Festival Inatel 3ªedição v.Longa
• Festival Inatel 3ªedição v.Curta
• Apresentação da candidatura do Movimento Filarmónico a Património Cultural Imaterial da Humanidade
• Concerto Carmina Burana - Aula Magna
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Parque de Jogos 1º de Maio INATEL
Dia 11 CIOFF Entrevista Philippe Beaussant
Entrevista a Cláudio Torres
Cerimónia de Abertura Oficial da Conferência Internacional CIOFF
Entrevista a Ricardo Ribeiro no Festival de Culturas Mediterrânicas do CIOFF
Agenda 2030 Erradicar a Fome - Entrevista Ana Sofia Antunes
Agenda 2030 Erradicar a Fome - Entrevista João José Fernandes
Agenda 2030 Erradicar a Fome - Entrevista Paula Policarpo
Agenda 2030 Erradicar a Fome - Homenagem a D. Manuel Martins
Agenda 2030 Erradicar a Fome (Edição curta)
Agenda 2030 Erradicar a Fome (Completo)
Mediterranean Cultures CIOFF Festival - Portugal (Leg. Inglês)
Festival CIOFF Culturas Mediterrânicas - Portugal (Leg. Português)
Cursos Academia INATEL 2018/2019
Ciclo Mundos - Gaye Su Akyol
Olhares Do Mediterrâneo - Concerto Omiri
Fólio 2018 - Concerto Roncos do Diabo
Fólio 2018 - Concerto Henrique Borges
4ª Conferência Internacional ESHTE e Fundação INATEL
Spot curto - Peça ‘Boa Noite Mãe’
Spot - Peça ‘Boa Noite Mãe’
Unidades Hoteleiras INATEL
Spot Prémio INATEL DocLisboa’18
Semana ALV Aprender Ao Longo Da Vida 2018
Agenda 2030 - Desenvolvimento Sustentável (Completo)
DocLisboa 2018
Dgert - Encontro “Falar Sobre…” no Porto
Agenda 2030 - Ação Climática
TTI - Canção do Bandido
TTI Entrevistas Teatro Canção do Bandido
Spot FIMI
Ciclo Mundos - Melhor Festival Iberian Awards
Portugal no Coração 2018 - Almoço oficial
3ª Supertaça de Lisboa
Entrevista a Laura Marques, vencedora do Prémio INATEL no Doc Lisboa
Salão Piolho para RTP
Projeto Parentalidade Positiva
Decoração de Natal Sede INATEL
Filme Sessões Salão Piolho
Academia INATEL Porto
Vídeo de Natal 2018
Grande Festa de Natal Inatel 2018 – Momento Cercis
Mensagem Natal na Sede Presidente INATEL 2018
Festa de Natal INATEL 2018
Mensagem de Natal INATEL - Presidente Francisco Madelino
Best Of 2018 com mensagem do Presidente
FIMI Promo

Foram também produzidos em 2018, vários filmes institucionais:
• Spot INATEL 55+.pt
• Unidades Alojamento INATEL
• Apresentação Ciclo Mundos 2018
• SPOT Cartão de associado INATEL
• Cursos Academia INATEL - Edição 2018
• Best Of Ciclo Mundos 2016-2018
• Best Of Fundação INATEL 2018 com mensagem do Presidente
• Mensagem de Natal INATEL - Presidente Francisco Madelino
Fotografia
Quanto à reportagem fotográfica foram inúmeros os eventos registados fotograficamente de forma a enquadrar
e testemunhar as iniciativas das várias áreas da missão da Fundação INATEL: Cultura, Desporto, Turismo, Hotelaria,
Inovação Social e Sustentabilidade, Parque de Jogos, Unidades INATEL Locais, GAARP e Teatro da Trindade INATEL.
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EXPEDIENTE E ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
Para a Fundação INATEL existem dois tipos de associados:
- Associado vinculado, o associado que ainda não liquidou a quota do ano em curso, ou de um ou dos dois anos
imediatamente anteriores; nesta situação não pode usufruir dos serviços da Fundação INATEL, mas pode ainda vir a
liquidar a totalidade das quotas por pagar e retomar a sua condição normal de associado;
- Associado atualizado, o associado que tem o pagamento da quota do ano em curso, neste caso 2018, já efetuado.

Associados Individuais
Nos associados individuais, manteve-se a tendência de descida do número de associados atualizados, excetuando o ano de 2017, conforme se apresenta no gráfico seguinte:

Associados Individuais

Associados Individuais
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140 000
120 000
100 000
80 000

181 183 126 716

2015

175 400 123 899
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Associados vinculados

167 470 124 707

161 263 119 433

2017

2018

Associados atualizados

É de referir que nas inscrições efetuadas a partir de 01-12-2013, a quota passaria a ser válida por um período de 1
ano após a data da inscrição. Esta modificação poderá permitir um maior número de inscrições, nomeadamente, a
partir de meados do ano onde, por vezes, se verificava a recusa na sua conclusão, pelo facto de terem de pagar uma
quota apenas por alguns meses.
Quanto aos associados Individuais vinculados, que são aqueles que, não tendo as quotas liquidadas de, pelo
menos, um dos anos de 2015, 2016 ou 2017 ainda o poderão fazer sem perda da sua atual qualidade de associado,
verifica-se também uma tendência de descida de associados vinculados, conforme leitura do gráfico.
Possivelmente estes números incluem, na sua maior parte, associados que, desde há alguns anos, quebraram o seu
relacionamento afetivo com a Fundação INATEL, apesar de nunca terem concretizado a apresentação da desistência
por escrito.
Por outro lado, decorridos alguns anos sem quaisquer ligações com a Fundação, é provável que muitos deles
tenham mudado de residência, tornando-se muito difícil a realização de qualquer novo contacto.
No que se refere à evolução de novas inscrições de associados individuais, verifica-se que, em 2018, se inscreveram
menos 2 773 novos associados do que os inscritos em 2017.
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No gráfico que se segue verifica-se um decréscimo no número de novas inscrições, contrariando a subida verificada em 2015 e 2016:
Novos Associados
Individuais
NOVOS ASSOCIADOS
INDIVIDUAIS
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Distribuição numérica dos associados atualizados em data de 31 de dezembro de 2018

A distribuição geográfica dos associados individuais atualizados concentra-se, sobretudo, no litoral, nomeadamente em Lisboa, Porto e Setúbal, distritos estes que, em conjunto, representam mais de 60% dos associados com
as quotas de 2018 pagas. Salienta-se que o distrito de Lisboa atinge mais de 37% do total do número de associados
atualizados.
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Associados Coletivos (CCD)
Os associados coletivos atualizados em dezembro de 2018 ascenderam a 1 583 (CCD com quota paga em
2018), sendo os associados coletivos vinculados 2 196 associações (CCD com o pagamento de pelo menos uma
quota, nos últimos três anos), conforme leitura no gráfico seguinte:

CCD
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Em 2018, verificou-se a filiação de 153 novas associações (Centros de Cultura e Desporto – CCD), um número superior aos anos transatos:
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Associados Coletivos Atualizados/distribuição Geográfica
–– Apresenta-se no gráfico seguinte a distribuição geográfica dos associados coletivos atualizados:
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0
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
RA Açores
RA Madeira
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

50

100

136

69

38

79

219

48
16

250

104

58

31

200

130

55
20

150

120

41

56

134

67
71
91

Parcerias
A Fundação INATEL estabelece três tipos de parcerias:
–– Parcerias de rede – acordo com empresas que oferecem descontos aos nossos associados;
–– Parcerias institucionais – acordo com instituições que obtém descontos na utilização dos serviços INATEL;
–– Parcerias comerciais – trata-se de acordos com empresas, com as mesmas vantagens das parcerias institucionais;
Relativamente ao total de protocolos (832), estes representam a seguinte distribuição :

Protocolos por
Protocolos
porTipo
tipo
156

181

495

Rede

Institucional

Comercial

Para além da divulgação das parcerias de rede que é efetuada no website da INATEL (inatel.pt) e, considerando o
vasto leque de descontos oferecidos pelas parcerias de rede, iniciou-se a preparação de conteúdos para a edição de
uma publicação, o Guia de Vantagens, que inclua informação de todas as parcerias e respetivos descontos.
Neste âmbito, foi dada prioridade à verificação das parcerias de Rede, através de contacto direto, telefone e email,
para verificação de todos os elementos, nomeadamente morada(s), telefone(s), email(s), site e desconto oferecido.
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No que concerne aos protocolos de rede, por ramo de atividade, destaca-se a Saúde e Bem-Estar com 287 parcerias,
conforme a leitura do gráfico seguinte:
Parcerias por
áreaárea
Parcerias
por
600
495

500
400
287

300
200
100
0

19

45

Saúde e bem- Casa, moda e Educação e
estar
decoração
formação

53
Cultura e
lazer

91

Outros
serviços

Total

Para melhor perceção da abrangência das parcerias a nível nacional, apresentam-se por distrito e região autónoma, os dados relativos aos 1921 estabelecimentos, que efetuam descontos aos associados INATEL, apresentando-se
este ano uma nova categoria, que inclui as lojas de comércio online.

Estabelecimentos por Distrito/Região Autónoma
0

100
80

AVEIRO
BRAGANÇA
PORTO
VILA REAL

16
21
25

LEIRIA
SANTARÉM

45
40

ÉVORA

RA MADEIRA
ONLINE

26
19

400

500

600

700

273

65

591

82
118

31

PORTALEGRE

300

111

39

45
33
34

CASTELO BRANCO

200

147
80

Ressalva-se que neste gráfico não foram incluídas a parceria com a Galp e a Saúde Prime, pela sua dimensão e
abrangência.

EXPEDIENTE
Compete a este serviço a gestão de: entrada e saída de correspondência e de material de escritório da Sede, contratos de serviços de limpeza e vigilância e segurança, de desinfestação e de serviços de correio.
No que respeita às entradas e saídas de correspondência, apresenta-se a evolução dos últimos 3 anos:
Tipo de Serviço
Entradas de Correio
Saídas de Correio
Pré-Registos de Faturas, NC e ND
Totais

Ano 2016
Ano 2017
Ano 2018
22 286
21 701
22 755
4 980
4 712
5 289
12 660
11 987
14 427
39 926
38 400
42 471
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PROMOÇÃO E EVENTOS
No âmbito das várias parcerias de apoio solicitados por vários organismos, nos quais a visibilidade da marca INATEL
é potenciada pela divulgação, através dos órgãos de comunicação social e da presença do logotipo INATEL em toda a
comunicação e materiais gráficos, bem como em alguns casos a utilização de campanhas de ativação de marca e de
angariação de associados.
A Fundação INATEL assume na sua estratégia comunicacional, dar relevo às manifestações inter-geracionais e aos
processos criativos inovadores, gerados entre diversas tradições.
FEIRAS
O Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas, através do Núcleo de Promoção e Eventos, procura
promover e ativar a marca da Fundação INATEL e fazer uma divulgação ampla dos seus serviços.
A participação ativa em feiras pelo país cumpriu este objetivo. Segue uma listagem das feiras onde a Fundação
marcou a sua presença com a respetiva angariação de novos associados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTL, 28 de Março a 4 de Abril, na FIL - 117 novos associados;
Futurália, de 14 a 17 de Março - 7 novos associados;
35.º Volta ao Alentejo, que decorreu de 14 a 18 de Março;
Ovibeja de 27 de Abril a 1 de Maio;
FIT de 28 de Abril a 1 de Maio;
Feira de Maio, em Leiria - 29 novos associados;
Feira, Lar, Campo e Mar 2018, em Ponta Delgada de 4 a 10 de Maio - 184 associados;
Ficor em Santarém, de 24 a 27 de Maio - 4 novos associados;
Feira do desporto, em Maio - Aveiro;
Record Challenge Park, em Maio no Parque de Jogos 1º Maio;
Feira do mundo rural, na Horta, de 1 de junho a 3 de junho, 114 novos associados;
Feira do artesanato de Alcobaça, em junho;
Feira de artesanato da Maia, a 30 de junho - 32 novos associados;
Feira do livro no Porto, a 30 de junho - 24 novos associados;
Feira nacional da agricultura PIMEL a 22 de junho - 9 novos associados;
Feira do Maranho, na Sertã - 11 novos associados;
Feira de Agosto de Grândola, 23 a 27 de Agosto, 55 novos associados;
80ª Volta a Portugal, em Agosto;
Feira Alternativa, 7 a 9 de Agosto;
Feira São Mateus, 20 Setembro, Elvas;
Fólio, 27 de Setembro, Óbidos;
Festival de Culturas Mediterrânicas;
XXV Feira do Artesanato e Tasquinhas de Pombal, 28 de Setembro.

EVENTOS
Festival de Músicas do Mundo
Porto Covo - Foi criado um palco INATEL com as seguintes bandas:
• Aldina Duarte (Portugal);
• Maryam Saleh, Maurice Louca & Tamer Abu Ghazaleh’s Lefka (Egito/Palestina);
• Barbez (EUA);
• Monsieur Domani (Chipre);
• The Como Mamas (EUA);
• Karina Burh (Brasil);
• Fogo Fogo (Portugal);
• C4 Trío (Venezuela);
• Meszecsinka (Hungria);
• Vieux Farka Touré (Mali);
• Baba Zula (Turquia);
• Brigada Bravo & Díaz (Espanha);
• Kroke (Polónia);
• Robert Finley (EUA);
• Meridian Brothers (Colômbia).
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Em Porto Covo para além do Palco INATEL houve ativação de marca com presença de rua suportada por um
quiosque INATEL e atendimento ao público.
Sines - No âmbito da parceria entre a Fundação INATEL e a Câmara Municipal de Sines, e tendo em vista beneficiar
o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, para a promoção da marca INATEL junto do público e dos vários órgãos de
comunicação social, foi criado um espaço lounge que funcionou como uma área privilegiada para visionamento dos
concertos e como espaço de ativação de marca. Coube ao Núcleo de Promoção e Eventos a organização desta ação,
nomeadamente: impressão dos materiais gráficos; segurança e limpeza do espaço; aquisição de produtos para o bar;
apoio logístico (transportes, montagem e desmontagem do stand) e distribuição de brindes numa ótica de ativação
de marca.
Ciclo Mundos 2018 – Concertos no Teatro da Trindade INATEL
Ainda no âmbito desta parceria, com o objetivo comum de gerar sinergias e proporcionar ao público de todo o país uma oferta musical aberta, universalista e sintonizada
com o nosso tempo, procedeu este Núcleo à operacionalização e produção dos concertos Ciclo Mundos 2018, no Teatro da Trindade INATEL.
Esta iniciativa refletiu e representou os valores e objetivos pelos quais se pauta a atividade da Fundação, no âmbito da salvaguarda e divulgação do património cultural imaterial, reafirmando nesta e noutras iniciativas o seu respeito pela tradição cultural popular
portuguesa e internacional.
Neste âmbito, foram produzidos 14 concertos no Teatro da Trindade INATEL:
• Zap Mama
• Elida Almeida
• Bachar Mar-Kalifé Trio
• Alibombo
• Yazz Ahmed
• Las Maravillas de Mali
• Tank & the Bangas
• Gaye Su Akyol
• Park Jiha
• Mamadou Diabaté

PROGRAMA 2018
Uma proposta musical intercultural,
intergeracional e universalista

TEATRO DA TRINDADE INATEL
— LISBOA —

A realização dos concertos implicou o contacto com os agentes, agilização dos procedimentos legais necessários
ao pagamento dos cachets e organização de toda a logística: transfers dos artistas, alojamento, refeições, catering,
backline e operacionalização dos riders técnicos e de hospitalidade.

PLATAFORMAS DIGITAIS E PROTEÇÃO DE DADOS
O GAARP assumiu a área da Proteção de Dados e a aplicação do seu Regulamento tendo, para tal, realizado, em
2018, as seguintes atividades:
• Revisão de documentos para a normalização e integração na Fundação dos métodos para aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados;
• Dinamização junto dos departamentos e/ou locais da Fundação INATEL das temáticas da Proteção de Dados;
• Ligação com a DSSI para a normalização dos sistemas de informação no âmbito da Proteção de Dados;
• Acompanhamento das ações de formação no âmbito da Proteção de Dados;
• Tratamento e acompanhamento de solicitações no âmbito da Proteção de Dados para acesso ou oposição aos
dados existentes na Fundação;
• Inserção e tratamento das 39 000 fichas de consentimentos para comunicação e marketing, com origem nos
pontos de atendimento: Unidades INATEL Locais, Unidades de Alojamento, Parques de Jogos 1º Maio, Teatro da Trindade INATEL, feiras e eventos e todos os restantes pontos móveis de atendimento;
• Gestão e tratamento das listas de consentimentos para divulgação das diversas atividades da Fundação INATEL
por email;
• Gestão do email protecaodedados@inatel.pt;
• Organização de três ações de formação no âmbito Regulamento Geral da Proteção de Dados.
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Candidaturas
Cabe à Direção de Serviços de Gestão e Projetos a elaboração de candidaturas a programas financiados e a gestão
de projetos já aprovados.
No que respeita às candidaturas tem-se investido na pesquisa de oportunidades de financiamento e de avisos de
abertura, sendo preparados pareceres sempre que é identificado um aviso, alinhado com o interesse e estratégia da
Fundação e, sempre que haja cabimento para a candidatura.
Durante o ano de 2018 foi submetida a candidatura ao POCH - Programa Operacional do Capital Humano, com
vista a dar continuidade ao Centro Qualifica Porto. A candidatura foi submetida em outubro e aceite pela autoridade
de gestão em dezembro, com efeitos desde o dia 1 de outubro de 2018. Garante-se, assim, que o Centro Qualifica
Porto continuará a ser um centro de diagnóstico, orientação, validação e certificação de competências, até ao final do
mês de dezembro de 2020.
Também ao longo de 2018 tem sido gerido o programa 55+, apoiado pela Segurança Social e Turismo de Portugal IP e pelo POISE - Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego. Este programa, destinado a pessoas com
55 ou mais anos, tem como objetivo contribuir para o combate à exclusão e isolamento social, através de atividades
turísticas, culturais, gastronómicas e formativas. A gestão operacional do programa tem sido da responsabilidade da
DST, da Academia e da DSF.
Estão identificados vários avisos de abertura de candidatura para o ano de 2019, tendo-se começado, desde já, a
preparar parcerias e a desenhar potenciais projetos.

ACADEMIA INATEL
A Academia INATEL, valência do GAARP no que à área da Formação Externa e Interna diz respeito, tem como objetivo principal organizar e implementar percursos formativos ou ações de formação em diversas áreas e em diferentes
níveis. É ainda responsável pela gestão das instalações da Academia. De igual modo, em estreita cooperação com a
Direção de Serviços de Recursos Humanos, compete-lhe a implementação do Plano de Formação Interna.
Com o propósito de ir ao encontro das necessidades sentidas para a promoção de ações de formação, designadamente, com a implementação do Centro Qualifica Porto, foi elaborado, em 2017, um processo de ampliação da
certificação da Fundação INATEL para a formação. Assim, para além das áreas inicialmente contempladas em 2014, foi
submetido e aprovado pela DGERT (junho 2017) o processo de ampliação das áreas de formação, sendo a Fundação
INATEL atualmente detentora de certificação nas seguintes áreas:

Certificação Inicial

Área Certificação de Formação
Artes e Espetáculo (212)
Artesanato (215)
Informática na ótica do utilizador (482)
Hotelaria e restauração (811)
Turismo e lazer (812) e desporto (813)
Alfabetização (080)
Audiovisuais e Produção dos Media (213)
Ampliação

Comércio (341)
Marketing e Publicidade (342)
Gestão e Administração (345)
Secretariado e Trabalho Administrativo (346)
Ciências Informáticas (481)
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens (781)
Trabalho Social e Orientação (762)

Formação Externa
Inerente à sua missão, a Academia prosseguiu com as atividades de organização, implementação e gestão da
formação levadas a cabo pela Fundação. Desta forma, deu-se seguimento à organização dos Cursos Artísticos INATEL,
sendo que no decorrer de 2018 iniciaram-se, ou deram-se continuidade, a 37 ações, num total de 1 567 horas de formação, para um número global de 433 formandos e um volume de formação de 14 839 horas.
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Formação externa
Ação

Datas
03/01/2018

Cavaquinho - Ação nº 1

a 06/06/2018
10/10/2018

Cavaquinho - Ação nº 2

a 12/12/2018
04/01/2018

Concertina - Ação nº 1 - Iniciação

a 05-07-2018
04/01/2018

Concertina - Ação nº 2 - Iniciação

a 05/07/2018
02/01/2018

Concertina - Ação nº 3 - Iniciação

a 07/07/2018
02/01/2018

Concertina - Ação nº 4 - Iniciação

a 10/07/2018
02/01/2018

Concertina - Ação nº 5 - Aperfeiçoamento

a 10/07/2018
15/10/2018

Concertina - Ação nº 6 - Iniciação

a 17/12/2018
15/10/2018

Concertina - Ação nº 7 - Iniciação

a 17/12/2018
16/10/2018

Concertina - Ação nº 8 - Iniciação

a 15/12/2018
16/10/2018

Concertina - Ação nº 9 - Iniciação

a 18/12/2018
15/10/2018

Concertina - Ação nº 10 - Aperfeiçoamento
Corpopercorre – Da
movimento dançado

consciência

corporal

a 11/12/2018
ao

Dança Indiana
Expressão Vocal
Iluminação para Fotografia de Retrato
Interpretação Criativa
Laboratório de Criação Teatral
Laboratório de Narradores
Pintura - Aperfeiçoamento
Pintura - Iniciação e Aperfeiçoamento
Tango Argentino
Teatro de Improviso - Adultos
Teatro de Improviso - Crianças
Teatro para Adultos - Ação nº 1
Teatro para Adultos - Ação nº 2
Teatro para Adultos - Ação nº 3
Teatro para Adultos - Ação nº 4
Teatro para Adultos - Ação nº 5
Teatro para Crianças
Teatro para Jovens - Ação nº 1
Teatro para Jovens - Ação nº 2
Técnicas de Cerâmica e Olaria
Viola Dedilhada I - Ação nº 1
Viola Dedilhada I - Ação nº 2
Viola Dedilhada II - Ação nº 3
Viola Dedilhada II - Componente Avançada Individual Ação nº 4

20/10/2018
a 21/12/2018
02/01/2018
a 26/06/2018
21/05/2018
a 18/06/2018
09/10/2018
a 18/12/2018
07/09/2018
a 21/12/2018
05/09/2018
a 19/12/2018
08/05/2018
a 10/07/2018
02/01/2018
a 26/06/2018
16/10/2018
a 18/12/2018
28/05/2018
a 23/07/2018
12/05/2018
a 02/06/2018
12/05/2018
a 02/06/2018
08/03/2018
a 30/06/2018
08/03/2018
a 30/06/2018
08/03/2018
a 30/06/2018
06/09/2018
a 20/12/2018
06/09/2018
a 20/12/2018
04/10/2018
a 20/12/2018
05/09/2018
a 19/12/2018
07/09/2018
a 21/12/2018
02/01/2018
a 22/05/2018
11/10/2018
a 13/12/2018
04/01/2018
a 07/06/2018
09/11/2018
a 14/12/2018
03/01/2018
a 30/05/2018

Nº
formandos

Nº horas

Volume de
formação

40

11

440

20,5

11

225,5

99

7

693

99

4

396

101

5

505

99

8

792

101

8

808

37

8

296

37

8

296

33

7

231

37

9

333

37

9

333

6

60

360

60

3

180

7,5

8

60

50

6

300

40

18

720

40

20

800

25

6

150

89

8

712

40

11

440

18

11

198

12

11

132

12

13

156

34

18

612

34

17

578

34

14

476

37,5

18

675

37,5

18

675

16,5

9

148,5

32

14

448

30

15

450

64

5

320

18,5

9

166,5

40

10

400

10,5

10

105

38

6

228

1 566,50

433

14 838,50
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Considerando a abrangência nacional da atividade formativa, a Academia articulou a sua atuação com as unidades
INATEL Locais, as quais privilegiam as especificidades dos territórios e apostam na componente prática das formações
que promovem, estando a sua oferta formativa acessível a todos os interessados com idade igual ou superior a 18
anos.
Assim, no âmbito da atividade formativa desenvolvida pelas unidades INATEL Locais, foram realizadas 133 ações
de formação, em nove cidades do Continente e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, nas áreas de educação/
formação para as quais a Fundação INATEL detém certificação, num total de 4 581 horas, abrangendo um universo de
1 138 formandos.

Formação externa - IL
Ação
INATEL Local Angra do Heroísmo
INATEL Local Beja
INATEL Local Braga
INATEL Local Évora
INATEL Local Faro
INATEL Local Ponta Delgada
INATEL Local Porto
INATEL Local Santarém
INATEL Local Viseu

Nº de Ações

Nº
Formandos

4
1
15
6
2
5
98
1
1
133

Volume de
Formação

Nº Horas

32
6
139
39
25
45
826
16
10
1 138

89
12
105
149
103
212
3 881
10
20
4 581

2 848
72
14 595
5 818
2 575
9 540
3 205 706
160
180
3 241 519

Ao longo de 2018 deu-se continuidade à promoção de reuniões internas entre a Academia e as equipas das unidades INATEL Locais afetas à formação, com vista à prossecução das orientações em matéria de formação certificada,
à uniformização de procedimentos ligados à formação, ao Catálogo Nacional de Qualificações e à plataforma SIGO.
Com o objetivo de aproximar formadores e formandos das várias formações, realizou-se em dezembro, nas instalações da Academia Lisboa, um evento que permitiu proporcionar pequenas mostras com formandos e formadores
de cavaquinho, viola dedilhada, concertina (sob forma de pequenas audições), teatro para adultos (declamação de
poemas) e iluminação para fotografia de retrato (exposição de trabalhos fotográficos).
De igual modo, organizado pela Academia, em parceria com a Junta de Freguesia de Alvalade e com o Grupo de
Teatro da Escola Secundária Rainha D. Leonor, desenvolveu-se uma Oficina de Teatro Intergeracional, a qual envolveu
seis seniores, entre os 62 e os 83 anos, e seis jovens estudantes, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.
No final desta oficina foi apresentado um espetáculo no Auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro, da Junta de
Freguesia de Alvalade.
Formação externa
(em parceria com outras entidades)
Ação
Oficina de Teatro Intergeracional
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Datas
04/04/2018
a 24/07/2018

Nº horas

Nº formandos
38

Organização
12

Academia INATEL
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FORMAÇÃO INTERNA
O desenvolvimento das atividades de formação levadas a cabo pela Academia em 2018 contaram ainda com
ações de formação internas, procurando ir ao encontro do Plano Interno de Formação da INATEL. Desta forma, foram
realizadas ações no âmbito da Língua Francesa, particularmente para a Direção de Serviços de Turismo e para os Hotéis
de Albufeira e Foz do Arelho (informações e atendimento), do Regulamento Geral de Proteção de Dados, da formação
externa para as unidades INATEL Locais e da temática do Código de Contratação Pública. Realizaram-se assim 14 ações
de formação, as quais abrangeram 270 trabalhadores da Fundação, com um volume de formação total de 3 044 horas.

Formação Interna
Ação / Local

Nº
Formandos

Volume de
formação

Nº horas

Língua Francesa – Informações / Sede Fundação INATEL

6

10

60

Língua Francesa - Atendimento 1 / INATEL Albufeira

9

50

450

Língua Francesa - Atendimento 2 / INATEL Albufeira

10

50

500

Língua Francesa - Atendimento 3 / INATEL Foz do Arelho

6

50

300

Língua Francesa - Atendimento 4 / INATEL Foz do Arelho

6

50

300

Língua Francesa – Informações / Sede Fundação INATEL

6

50

300

Regulamento Geral de Proteção de Dados (KickOff) /
Academia

41

3

123

Regulamento Geral de Proteção de Dados / Academia

37

4

148

Sessão de Esclarecimento em Formação / Academia

37

7

259

Código dos Contratos Públicos /Academia

24

21

504

Código dos Contratos Públicos /Academia

50

21

1 050

Regulamento Geral de Proteção de Dados 1

9

2

18

Regulamento Geral de Proteção de Dados 2

17

2

34

Regulamento Geral de Proteção de Dados 3

12

4

48

270

324

4 094

FORMAÇÕES PRÁTICAS EM CONTEXTO DE TRABALHO / ESTÁGIOS CURRICULARES
A Academia tem sido a área funcional da Fundação INATEL que assegura a interligação entre as instituições escolares ou de formação e as diversas áreas funcionais da INATEL, para a integração de alunos/formandos em Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) ou em estágios curriculares. Todo o trabalho tem passado pelo preenchimento
de documentação e redação da informação necessária interna para que as FCPT/Estágios possam ser desenvolvidos,
sendo que, ao longo de 2018, foram acolhidos um total de 58 formandos. As diversas FPCT ou estágios curriculares
foram desenvolvidos nos serviços centrais da Fundação (9), nas Unidades de Alojamento INATEL (37), no Teatro da Trindade INATEL (1), nas Unidades INATEL Locais (11). De uma forma geral, a integração de formandos em formação prática
em contexto de trabalho tem-se desenvolvido por todo o país, em diversas Unidades da INATEL.
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Formações Práticas em Contexto de Trabalho /
Nº formandos /
Estágios Curriculares
estagiários
Serviço de enquadramento
Departamento de Cultura
1
Departamento de Desenvolvimento Organizacional /
1
Núcleo de Contabilidade
Direção de Serviços de Sistemas de Informação
2
Direção de Serviços de Turismo
1
Departamento GAARP
4
INATEL Porto Santo
1
Teatro da Trindade INATEL
1
INATEL Albufeira
11
INATEL Caparica
5
INATEL Castelo de Vide
1
INATEL Cerveira
5
INATEL Foz do Arelho
3
INATEL Santa Maria da Feira
1
INATEL São Pedro do Sul
8
INATEL Vila Ruiva
2
INATEL Local Alvalade
1
INATEL Local Aveiro
1
INATEL Local Braga
1
INATEL Local Coimbra
1
INATEL Local Porto
2
INATEL Local Rossio
1
INATEL Local Santarém
2
INATEL Local Setúbal
1
INATEL Local Viana do Castelo
1
Nº total de formandos/estagiários
58

Áreas de formação / formandos

212 Artes do espetáculo
213 Audiovisuais e produção dos media
345 Gestão e Administração
811 Hotelaria e Restauração
812 Turismo e Lazer
481 Ciências Informáticas

EVENTOS ACOLHIDOS NA ACADEMIA
A Academia é ainda responsável pela gestão das suas instalações, no que ao acolhimento de eventos e iniciativas
fora do âmbito da formação diz respeito. Ao longo de 2018 foram acolhidos cinco eventos, em coordenação com
outras áreas da Fundação INATEL e com duas entidades externas.
Eventos acolhidos na Academia

Reuniões do Conselho Consultivo + Conselho
Geral da F.I.
Record Challenge Park 2018 (apoio às refeições
da equipa organizadora)
Arraial de Santo António (apoio logístico à
equipa de produção)
Feira Alternativa
CIOFF – Festival de Cultuas Mediterrânicas

Datas

Duração Nº participantes

Organização

24/03/2018

1 dia

36

Fundação INATEL

26/05/2018

1 dia

25

Parque Jogos 1º Maio / Unisports

8 a 17/06/2018

10 dias

14

Junta de Freguesia de Alvalade

7 a 9/09/2018

3 dias

+ de 1000

E.M.M.P.,Lda

12 a 15/09/2018

4 dias

+ de 1000

Fundação INATEL – Departamento de Cultura

FORMAÇÃO - PROGRAMA INATEL 55+.PT
A Fundação INATEL integrou, no âmbito das viagens do Programa INATEL 55+.pt, um plano de formação (10 horas
distribuídas em 4 sessões de 2 horas e meia), o qual foi desenvolvido pela Academia, entre abril e dezembro de 2018,
designadamente, com vista à valorização do caráter inclusivo do programa, privilegiando deste modo um contacto
mais profundo dos destinatários com aspetos relevantes das diferentes regiões visitadas.
Através da sua participação ativa em workshops de formação, desenhados no âmbito das temáticas subjacentes
ao programa (Saúde e Bem-Estar, Métodos de Vida Saudável, Direitos e Deveres Sociais e Cidadania) procurou-se que
os participantes se familiarizassem com a oferta formativa relacionada com estas temáticas, disponível em cada uma
das regiões.
As diferentes viagens revestem-se de um caráter não só meramente lúdico, mas também de consciencialização
para os temas de extrema importância no que à valorização da qualidade de vida, em geral, e ao conhecimento mais
aprofundado das diferentes realidades locais visitadas diz respeito.
Outro dos aspetos a realçar nesta vertente formativa do programa, é a sua profunda ligação às dinâmicas associativas e empresariais locais, de modo a, por um lado, dar a conhecer e valorizar o empreendedorismo local; por outro,
contribuir para a criação de uma rede de parcerias institucionais em redor das Unidades de Alojamento envolvidas.
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Mês de execução

abril

maio / junho

setembro

outubro

novembro

Local

Nº horas

Nº formandos

3

7,5

INATEL Entre os Rios

2

6

42

INATEL Foz do Arelho

3

6

54

INATEL Manteigas

3

6,5

53

INATEL Santa Maria da Feira

4

12

138

INATEL Vila Ruiva

4

8

82

INATEL Albufeira

4

8

112

INATEL Castelo de Vide

12

28,5

378

INATEL Cerveira

18

45

1078

214

INATEL Entre os Rios

3

9

56

INATEL Foz do Arelho

14

28

372

INATEL Manteigas

8

17

206

INATEL Oeiras

4

12

144

INATEL Piódão

4

8,5
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INATEL São Pedro do Sul

4

8

44

INATEL Santa Maria da Feira

16

42

578

INATEL Vila Ruiva

11

22

428

INATEL Albufeira

1

10

30

Astúrias Palace Hotel

5

8,5

246

Carcavelos

1

10

50

Cró Hotel Rural

4

6,5

200

Curia Palace Hotel

8

16

400

Douro Marina Hotel

2

7

100

INATEL Foz do Arelho

1

10

50

Golden Tulip Caramulo

3

10

150

Hotel D. Luís Elvas

2

4

98

Hotel Francis Beja

6

18

300

Hotel Palace Monte Rio

9

16

453

Hotel S. Pedro

1

8

50

Palace Hotel Termas de S. Miguel

8

16

304

Palace Hotel Termas de S. Tiago

6

11

346

Palace Hotel Termas do Bicanho

1

2

50

Plácido Hotel Douro Tabuaço

2

16

100

Douro Marina Hotel

2

11

98

Astúrias Palace Hotel

7

11

350
149

Águahotel Nelas Parq

3

13,5

Albufeira Praia

1

10

50

INATEL Cerveira

4

10

120

Cró Hotel Rural

8

13,5

400

Curia Palace Hotel

8

16

388

Golden Tulip Braga

4

18

200

Golden Tulip Caramulo

5

20

250

Grande Hotel da Bela Vista

6

21

298

Hotel Baía-Montegordo

6

16

300

Hotel Cristal Vieira Praia

1

10

50

Hotel Dom Luís Elvas

2

4

100

Hotel Luna Arcos

4

9,5

200

Hotel Navarras

2

18

100

Hotel Palace Monte Rio

3

5

159

Hotel Praia Mar Carcavelos

1

10

50

Hotel S. Pedro

3

24

149

Hotel Senhora do Castelo

3

6

150

INATEL Caparica

1

10

50

INATEL Entre-os-Rios

1

6,5

50

INATEL Luso

4

8

200

Palace Hotel Termas de S. Miguel

4

8

200

Palace Hotel Termas de S. Tiago

3

5

147

Plácido Hotel Douro Tabuaço

2

16

100

Água Hotels Riverside Portimão

2

16

99

Águahotel Nelas Parq

2

7,5

100

Apth Luna Sol Aqua

2

16

99

Evenia Monte Real Hotel

4

40

200

Golden Tulip Braga

4

18

200

Hotel Cristal Caldas

3

30

150

Hotel Cristal Vieira Praia

2

20

100

Hotel Dom Luís Elvas

4

16

200

Hotel Francis Beja

2

9

98

Hotel Luna Arcos

8

19

400

Hotel Manteigas
Hotel Monte Rio da Aguieira

1

10

150

12

24

600

Hotel Navarras

1

9

48

Hotel Praia Mar Carcavelos

2

20

100
600

Hotel Senhora do Castelo

12

24

INATEL Castelo de Vide

1

6

50

INATEL Vila Ruiva

3

8

200

3

19,5

150

12

24

600
150

Palace Hotel Termas de S. Vicente
Palace Hotel Termas do Bicanho
dezembro

Nº de ações

INATEL Cerveira

INATEL S. Pedro do Sul

3

8

Apth Luna Sol Aqua

1

10

50

349

1 097

15 623
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CENTRO QUALIFICA
Enquadrado na Área Metropolitana do Porto (AMP), rede de centros especializados em educação e formação de
adultos, o Centro Qualifica Porto da Fundação INATEL pretende ser uma resposta:
–– Na valorização e reconhecimento formal das aprendizagens adquiridas ao longo da vida dos adultos;
–– Na inversão das disparidades territoriais observadas em contexto de abando escolar, nomeadamente nos
assinalados TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária);
–– Na promoção das competências pessoais, escolares e profissionais da população ativa adulta e dos jovens
NEET (que não trabalham nem estudam/frequentam qualquer tipo de formação) entendidas como estratégias facilitadoras da inserção profissional e social dos adultos;
–– A necessidades de adultos próximos da idade da reforma ou até em situação de reforma que, por motivo de
isolamento social, procuram na Fundação INATEL respostas positivas de envelhecimento bem-sucedido, como poderá
ser o caso da aprendizagem ao longo da vida;
–– No desenvolvimento da coesão social e do tecido empresarial da região, predominantemente caraterizado
por PME (Pequenas e Médias Empresas).
Ao longo do ano de 2018, foram várias as atividades desenvolvidas pelo Centro Qualifica da Fundação INATEL.
Foi efetuada a divulgação do Centro Qualifica através de diferentes ações:
• Criação e distribuição de panfletos com a informação sobre a atividade do centro
• Reuniões com entidades com vista ao estabelecimento de parcerias fomentando, desta forma, o trabalho em rede
• Estabelecimento de parcerias com 34 entidades no âmbito da atuação do centro
A atividade da equipa técnico-pedagógica centrou-se também:
• Início de processos RVCC (reconhecimento, validação e certificação de competências - nível básico e secundário)
em regime de itinerância – Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, CCPA (Clube Caça e Pesca de Aguiar) e
SAOM (Serviços de Assistência Organizações de Maria)
• Início de processos RVCC (nível básico e secundário) nas instalações do centro Qualifica da Fundação INATEL
• Encaminhamento de adultos para formações modulares em diferentes entidades – Fundação INATEL, Consultua,
Nortefor e Estrategor.
• Encaminhamento de adultos ao abrigo do decreto lei 357
• Conceção de recursos pedagógico-didáticos de apoio ao processo de RVCC escolar
• Inserção de registos em diferentes plataformas informáticas
• Finalização de processos RVCC
• Formação complementar no âmbito do processo RVCC nas diferentes áreas de competência-chave
• Reuniões de equipa técnico-pedagógica
• Reuniões de coordenação geral
• Preparação e realização de sessões de júri de certificação de nível básico e secundário
Ao longo do ano de 2018, inscreveram-se 286 adultos para processo RVCC Escolar, 635 para processo RVCC
Profissional, num total de 921 candidatos.
Foram certificados 11 adultos: 2 da Fundação INATEL, 3 SAOM e 6 da Santa Casa da Misericórdia de Vila
Nova de Gaia.

UNIDADES INATEL LOCAIS
No seguimento do Plano de Atividades e Orçamento 2018, e com intuito de existir maior sinergia, houve uma forte
aposta na descentralização e pro-atividade nas unidades INATEL Locais (IL), com atividades nas diversas áreas quer de
missão, quer comercial da Fundação INATEL no território.
A pro-atividade originou a captação de novos públicos, gerando novos associados quer individuais quer coletivos,
criando novas parcerias e fortalecimento das ligações locais e regionais, particularmente com CCD INATEL, Autarquias
e outras organizações/entidades da sociedade onde se inserem as INATEL Locais.
A promoção/divulgação das atividades de tempo livre e lazer, dos jovens, dos trabalhadores e dos séniores, contribuiu para o bem-estar integral e o desenvolvimento pessoal de cada um, bem como para a inclusão social de todos
cidadãos.
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No seguimento das orientações emanadas pelo Conselho de Administração, as INATEL locais com apoio dos
departamentos centrais, marcaram presença com a marca INATEL nas mais diversas áreas, desde feiras, eventos, espetáculos, tertúlias, campeonatos de futebol, solidariedade, festas populares locais, caminhadas, ou seja, uma maior
interação com as populações locais.
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UNIDADE INATEL LOCAL

ATIVIDADE/EVENTO
AVEIRO SOLIDÁRIO
ROMARIA Á MODA ANTIGA

AVEIRO

FESTA DO DESPORTO
ARTES NO CANAL - CIDADE AVEIRO
8º ENCONTRO TEATRO AMADOR - ENTRAI

AVEIRO/COIMBRA/VISEU
ANGRA HEROISMO

NATAL EM MOVIMENTO - INT. ENTRE UL's AVEIRO, COIMBRA E VISEU
FEIRA DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
OVIBEJA 2018
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
TAÇA DA FUNDAÇÃO INATEL - BEJA 2017/18 - FINAL

BEJA

LIGA DO FUTEBOL INATEL BEJA 2017/18 - FINAL
FESTA DE NATAL
CANTARES ALENTEJANO - CANTE AO MENINO
XIV PASSEIO PELOS TRILHOS DE MOMBEJA

BEJA/ÉVORA/PORTALEGRE

SONS AO SUL - ENC. BANDAS-INTER-REGIONAL DE BEJA, ÉVORA E PORTALEGRE
CICLO TEATRO - ATIV. PARCERIA COM UOL'S ÉVORA/BEJA /PORTALEGRE
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
DIA MUNDIAL DO TEATRO
BRAGA FADO

BRAGA

DESPORTO PARA TODOS - MEXE-TE
PASSEIO BTT - UL BRAGA/ASSOC. CICLOTURISMO DO MINHO
III ENCONTRO NACIONAL DE CAVAQUINHOS
ENCONTRO COROS
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO

BRAGANÇA

ENCONTRO DE JOGOS POPULARES - VILA REAL/BRAGANÇA
SÃO MARTINHO
ANIVERSARIO DA UL C. BRANCO

CASTELO BRANCO

APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
TROCA DE PRESENTES

COVILHÃ E CASTELO BRANCO

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
FEIRA NA SERTÃ
TROCA DE PRESENTES
ENCONTRO DE TÉNIS DE MESA

COVILHÃ

CONCERTO VIOLA BEIROA - FUNDÃO
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
CINEMA AO AR LIVRE
INATEL A ENCANTAR
INATEL A REPRESENTAR

COIMBRA

DIA INATEL
I ENCONTRO NACIONAL DE CAMINHEIROS
APRESENTAÇÃO DE BROCHURA PRIMAVERA- VERÃO
APRESENTAÇÃO DE BROCHURA OUTONO-INVERNO
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
FINAL DA LIGA FUTEBOL 11 INATEL UL ÉVORA
ROTA PEDESTRE DO AQUEDUTO - EVENTO SOLIDÁRIO

ÉVORA

SERÕES DE 5º FEIRA NO PATIO INATEL ÉVORA
SERÕES DE CINEMA
APRESENTAÇÃO BROCHURA OUTONO/INVERNO / DIA MUNDIAL DO TURISMO
CONCERTO DE NATAL
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UNIDADE INATEL LOCAL
FARO

ATIVIDADE/EVENTO
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
DIA NACIONAL DAS BANDAS FILARMÓNICAS
FESTIVAL SORRISO ENCANTADO EM LUGAR DO EVENTO "EXPO TROPICAL"
NOITES DE VERÃO COM INATEL

FUNCHAL

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
NOITES DE VERÃO COM INATEL
II ENCONTRO DE CCD'S DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
FIT - FEIRA IBÉRICA DO TURISMO

GUARDA

CIRCUITO DE JOGOS "JOGAR A TRADIÇÃO"
CAMINHADA PEDESTRE EM PARCERIA COM O CCD ASSOC. SOC. REC. DE SEQUEIRA
CONCERTO QUARTETO DE CORDAS COM ORQUESTRA LIGEIRA DE GOUVEIA
SÃO MARTINHO

HORTA

NOITES DE VERÃO NAS ILHAS FAIAL E PICO
EXPOMAR
CONCERTO DOS REIS
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
FEIRA DE MAIO
FESTAS CIDADE LEIRIA - MAIO EM FESTA
POLIFONIAS

LEIRIA

FEIRA DE MAIO
DAR VIDA AOS CORETOS
SESSÕES DE MUSICA E ARTE
FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR
CICLO DE TEATRO INATEL 2018
CICLO DE CONCERTOS DE NATAL
MERCADO DAS ARTES E TRADIÇÕES
LEITURAS ENCENADAS OBRAS VENCEDORAS CONCURSO INATEL TEATRO/NOVOS TEXTOS

PONTA DELGADA

APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
FEIRA, LAR, CAMPO E MAR 2018
COMEMORAÇÃO DO DIA DA MUSICA
ESP. SOLIDARIO FAVOR ASSOC. BOMBEIROS VOLUNT. PORTALEGRE

PORTALEGRE

FESTIVAL ANDANÇAS - CASTELO DE VIDE
ROTA DOS CORETOS DO NORTE ALENTEJANO
DIA NACIONAL DAS BANDAS FILARMÓNICAS
II CONCERTO SOLIDÁRIO PROPÓSITO ANGARIAÇÃO FUNDOS A FAVOR DO IPO
ENC. TEATRO -MOSTRA TEATRO AMADOR - 5 A 6 CCD'S
EXPOSIÇÃO DE ARTE NAS INSTALAÇÕES DA IL
CINEMA FORA DO SITIO
ENCONTRO DE COROS
ENCONTRO DE BANDAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 5 A 6 CCD'S

PORTO

FESTA DA CRIANÇA - PORTO
DIA DA CRIANÇA - GONDOMAR
FEIRA DE ARTESANATO NA MAIA
AQUAPORTO
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
PROMOÇÃO LOJA STA CATARINA
II ENCONTRO BOCIA SENIOR
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UNIDADE INATEL LOCAL

ATIVIDADE/EVENTO
TARDES DE EFEMÉRIDE
ENTRE IDADES CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL NOSSA Srª DA LUZ - PÓVOA DE SANTARÉM
ENTRE IDADES SANTA CASA DA MESERICÓRDIA DE SANTARÉM - LAR DE SÃO DOMINGOS
TARDES DE EFEMÉRIDE - DIA INTERNACIONAL DA MULHER
ENTRE IDADES - CENTRO DE APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA

SANTAREM

ENTRE IDADES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ALBURITEL
FICOR
FESTIVAL DO ARROZ EM BENAVENTE
FESTIVAL DA BIODIVERSIDADE ALCANENA
ENTRE IDADES - SANTA CASA DA MESERICÓRDIA DA GOLEGÃ
FITU-FESTIVAL INT. TEATRO ARTES P/INF. E JUVENTUDE
CAMPANHAS DE VIAGENS INATEL SETUBAL
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
FESTA ANIVERSARIO DA UL

SETUBAL

PIMEL'18, XXVIII FEIRA DE TURISMO E DAS ATIVIDADES ECONOMICAS - ALCÁCER DO SAL
FEIRA DE AGOSTO
ENCONTRO DE COROS
APRESENTAÇÃO BROCHURA OUTONO/INVERNO / DIA MUNDIAL DO TURISMO
CONCERTO DE BANDAS FILARMÓNICAS
DIA MUNDIAL DA DANÇA
ENTRE MARGENS

VIANA CASTELO

PRAÇA DO CAVAQUINHO
DESAFIO 2018
CAMPANHA SOLIDARIA - RECOLHA DE BENS
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO

VILA REAL

COMEMORAÇÕES DIA MUNDIAL DO TEATRO
ENCONTRO DE JOGOS POPULARES - VILA REAL/BRAGANÇA
A TIRAR JANEIRAS
APRESENTAÇÃO BROCHURA PRIMAVERA-VERÃO
COMEMORAÇÕES DO 1º MAIO

VISEU

ABRAÇO FRATERNO INATEL VISEU-COM. DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA SOCIAL
APRESENTAÇÃO BROCHURA OUTONO/INVERNO / DIA MUNDIAL DO TURISMO
AVENTURA POPULAR DESPORTO
SONS DAS FILARMONICAS

Verificou-se também uma maior dinamização das unidades INATEL Locais, no âmbito da Academia INATEL, com
a concretização de propostas para classes de modalidades desportivas e cursos diversos, nos locais que dispõem
de instalações apropriadas para o efeito, nomeadamente, ginástica, judo, ioga, entre outras, bem como a criação de
formação de pintura, pintura de azulejos, artes e ofícios, música popular e tradicional, saúde corpo e movimento,
informática, inglês, danças de salão, etc. Dando assim um maior enfoque na criação/crescimento de formação na área
música popular e instrumentos tradicionais.
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ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA
A estrutura do DAJA é composta por duas áreas – Jurídica e Contencioso e Auditoria

ASSESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO
Missão e atribuições
A Área de Assessoria Jurídica e de Contencioso do Departamento de Assessoria Jurídica e Auditoria (DAJA) tem
por missão zelar pela legalidade da atuação do Conselho de Administração, prestando assessoria jurídica, acompanhamento e representação forense sobre quaisquer assuntos, questões ou processos de índole jurídica, assim como
pugnar pela adequação e conformidade normativa dos procedimentos administrativos e a Instrução de Atos Notariais.
Ao DAJA – área jurídica compete-lhe desenvolver funções de natureza científico-técnica no domínio do Direito,
apoiar juridicamente o Conselho de Administração e garantir o acompanhamento contencioso dos processos em que
este intervenha nas seguintes áreas funcionais: Contencioso, Laboral, Penal, Direito Civil, Direito do Turismo, Societário/
Comercial, Direito Administrativo.
Incumbe ainda ao DAJA – área jurídica sugerir e propor medidas de caráter regulamentar ou outras que se revelem adequadas, atuando de forma pró-ativa e preventiva tendo em conta a avaliação do risco jurídico no contexto da
atividade da Fundação INATEL.

Atividades desenvolvidas
Processos de 2018

Documentação Elaborada
267
250
200

100

137

80

150

60

100

30

40

50
0

101

120

300

11

20

IS/Pareceres

Outra

0

Cobranças

Judiciais

Outros

A documentação produzida pela Assessoria Jurídica em 2018 decorre da atividade de apoio jurídico ao Conselho
de Administração e demais unidades orgânicas da Fundação, composta designadamente, por informações de serviço,
pareceres, minutas de contratos e protocolos, relatórios, notas de culpa, ofícios e requerimentos.
Os processos com maior representatividade desenvolvidos na Assessoria Jurídica são, conforme ilustra o gráfico
supra, os da categoria de Cobranças (101 processos), que abrange as inúmeras diligências com vista à recuperação
de créditos junto de terceiros. Há a salientar que esta área teve um crescimento, em quantidade, de 46% face a 2017.
Segue-se a categoria de “Outros” (30 processos), que abrange os processos de inquérito prévio, nos termos do
artigo 352º do Código do Trabalho e os processos disciplinares, mandados instaurar pelo Conselho de Administração.
Contabilizam-se ainda, em menor número, os processos judiciais (11 processos).
Tipologia de Ações
26,8%
53,7%

Criminal
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19,5%

Contraordenação

Laborais
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Classificando-as em tipologias de ações, conforme ilustra o gráfico supra, repartem-se entre ações laborais (53,7%),
ações criminais (26,8%) e processos de contraordenação promovidos no âmbito das visitas inspetivas em maior
número por parte da ACT e ASAE (19,5%).
No que respeita à recuperação de crédito, a interpelação que tem vindo a ser feita junto dos devedores para pagamento, tem produzido resultados muito positivos.
O total de créditos remetidos ao DAJA para cobrança no ano de 2018 foi de aproximadamente 137,3 mil euros. A
taxa de sucesso na recuperação de créditos neste período foi de 32%.
Por último, importa salientar a atividade da área de Assessoria Jurídica e Contencioso no apoio à Diretora do DAJA,
na qualidade de coordenadora no âmbito Jurídico à equipa de projeto para a implementação do Regulamento Geral
Sobre a Proteção de Dados – RGPD – Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4/2016,
na Fundação INATEL, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
e à livre circulação desses dados.
Tendo sido o Regulamento aplicável a partir de 25/05/2018, a Fundação INATEL implementou os procedimentos
de acordo com este novo Regulamento, pelo que, o DAJA acompanhou e validou os textos necessários, tais como
declaração de consentimento dos titulares dos dados, do beneficiário associado; regulamento de beneficiário associado, entre outros, por forma a demonstrar que a FI se encontrava a adotar as medidas necessárias durante o período
de transição do novo quadro legal.
Acrescenta-se a participação do DAJA na elaboração do Código de Conduta da Fundação INATEL, publicado em
2018, em cumprimento da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, que veio reforçar o quadro legislativo para a prevenção
da prática de assédio no local de trabalho, independentemente de ser no setor privado ou na Administração Pública,
procedendo à alteração do Código do Trabalho e à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Foi concluído em 2018, no qual o DAJA esteve envolvido, o processo negocial encetado de um Acordo de Empresa
com os representantes sindicais, enquanto modelo negocial por excelência, com vista a regular as relações de trabalho
da Fundação INATEL, assente numa alteração de paradigma do modelo laboral, tendo em conta as suas especificidades, enquanto entidade de Economia Social.
Salienta-se o desígnio alcançado, bem como a coragem e a vontade de todos os atores envolvidos –entes laborais
coletivos – na dinamização da negociação coletiva para a Fundação INATEL, que culminou com a assinatura do Acordo
de Empresa formalizado em 14 de janeiro de 2019.

AUDITORIA
Missão e atribuições
A missão da Auditoria Interna é de, auxiliar a Fundação INATEL a cumprir os seus objetivos, proporcionando uma
abordagem sistemática e disciplinada de análise, visando uma maior eficácia dos processos de gestão de risco e de
controlo interno.
As suas atribuições são assim, focadas na verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares,
das instruções superiores, programas e planos aprovados, na avaliação da organização, funcionamento e atividade
dos serviços, em termos de economia, eficiência e eficácia; na monitorização da implementação das recomendações
decorrentes dos relatórios de auditorias realizadas e ainda na elaboração de estudos e emissão de pareceres solicitados pelo Presidente da Fundação INATEL.
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Atividades desenvolvidas
Tipologia de Ações

Tipologia das Ações de Auditoria
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A tipologia de ações do Núcleo de Auditoria divide-se em: ações de auditoria, estudos e pareceres e ações de
reclamação, que consiste no controlo dos procedimentos dos Serviços, no tratamento das reclamações efetuadas nos
livros de reclamação da Fundação INATEL.
No ano de 2018 foram realizadas catorze ações de auditoria. O gráfico ilustra ainda que seis das ações, decorreram
de pedidos extraplano.
As ações incidiram sobretudo em unidades INATEL Locais, das quais três decorreram de pedidos de acompanhamento de processos de tramitação da Gestão em Hotéis da Fundação.
Das ações realizadas, duas pertenciam ao plano de auditoria de 2017, iniciadas no final desse ano e transitadas para
2018, tendo sido concluídas no final de janeiro de 2018.
No final do ano, estava em curso uma ação extraplano, com conclusão prevista para fevereiro de 2019.
Documentação Técnica Produzida
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O Núcleo de Auditoria produziu um conjunto de pareceres, em resposta a pedidos do Senhor Presidente da F.I.,
estudos, incidindo sobre temáticas complementares ao âmbito das ações de auditoria, ou na análise e monitorização
dos procedimentos legais e regulamentares no tratamento das reclamações.
No que respeita a estudos realizados salienta-se o levantamento e a regularização em SAP dos Ativos Fixos Tangíveis afetos ao DAJA, o levantamento da natureza das reclamações nos anos de 2016/17, a elaboração do manual de
procedimentos de controlo ao tratamento das reclamações apresentadas no Livro de Reclamações da Fundação e
a análise aos procedimentos de controlo interno de clientes em situação de dívida nas Unidades de Alojamento da
Fundação INATEL.
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PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
Na prossecução da sua missão, e seguindo as linhas orientadoras do plano de atividades traçadas para 2018, apresenta-se uma síntese da atividade desenvolvida pela Direção de Planeamento e Estratégia (DSPE) no decorrer deste ano:
–– Produção e prestação da informação mensal em tempo útil ao Conselho de Administração (CA). Este relato incide
em análises sínteses da execução orçamental e comparabilidade com o período homólogo, suportada em indicadores
de atividades da Fundação.
–– Elaboração e apresentação ao CA e Conselho Fiscal de relatórios trimestrais. Trata-se de um relato mais extenso,
cuja análise é efetuada na ótica económica, transversal às áreas de intervenção e apoio da Fundação, sustentada em
indicadores de atividades. A edição do 2º trimestre inclui também um relatório de atividades que representa a síntese
das atividades concretizadas pelas áreas de missão da Fundação INATEL.
–– Preparação e report ao CA do dossier de ajustamentos orçamentais de 2018, conforme propostas apresentadas
pelos departamentos da Fundação.
–– A DSPE coordenou e deu resposta os pedidos de solicitações internas e externas no âmbito da prestação de serviços
de consultadoria, nos termos do artigo 59.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento de Estado para 2018) e
do artº 46º do Decreto-Lei nº 33/2018, de 15 de maio (Execução Orçamental para 2018).
–– A DSPE participou em reuniões internas, de acompanhamento do novo programa governamental programa
55+INATEL.pt, facultando a informação necessária neste âmbito.
–– A DSPE promoveu e coordenou a edição do documento Relatório e Contas 2017 da Fundação INATEL, assim como
a conceção da Parte II do Capítulo - Demonstração das Contas deste documento, nomeadamente no que respeita à
vertente orçamental e análise setorial.
–– A preparação e edição do documento Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos 2019 é da
responsabilidade da DSPE. Neste domínio, prestou esclarecimentos, procedeu à orçamentação de rubricas pré-fixadas,
bem como à receção, análise e consolidação das propostas dos serviços da Fundação. Sendo também da sua competência o carregamento do orçamento no sistema e atualização da estrutura da hierarquia dos centros orçamentais.
–– Apoio técnico às áreas de intervenção e órgãos de gestão da Fundação, no âmbito da atuação desta direção.
–– No âmbito do novo Quadro de Referência Estratégica Nacional — Portugal 2020, a DSPE procedeu ao levantamento
e análise de avisos de candidatura, legislação e demais documentação enquadradora do atual regime do Portugal
2020. Efetuou o acompanhamento de fichas de intenções, para as requalificações de instalações e equipamentos
da Fundação, no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE. Participou também em algumas reuniões no
exterior, no âmbito desta temática.
–– Ainda ao abrigo do anterior quadro comunitário – QREN, a DSPE coordenou e preparou os pedidos de informação,
solicitados quer internamente quer externamente.
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RECURSOS HUMANOS
No ano de 2018, procedeu-se à continuidade das negociações com as organizações sindicais, com vista à obtenção de uma Convenção Colectiva que servirá de suporte jurídico a um conjunto interdisciplinar de matérias, visando a
regulação das relações de trabalho, alinhado com os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Conselho de Administração, tendo ficado consensualizado um Acordo de Empresa para a Fundação INATEL, com o mesmo texto.
Foi implementado o Código da Boa Conduta, que identifica os valores da Fundação INATEL e consagra as principais regras de conduta profissional, com vista à prevenção da prática de assédio no trabalho.
Procedeu-se à continuidade de implementação de um conjunto de regras, com vista ao cumprimento do estabelecido no Código dos Contratos Públicos, no que respeita à contratação dos prestadores de serviços, fazendo assim
face às exigências de crescente rigor e transparência.
Decorreu a continuação da implementação do Sistema Informático nos equipamentos da Fundação INATEL, com
vista à uniformização do Portal do Trabalhador, contribuindo para uma gestão mais ajustada da assiduidade e pontualidade.
Foram produzidos um conjunto de Pareceres e estudo de matérias no âmbito do Direito do Trabalho, bem como
de informações de natureza técnica sobre questões e processos de cariz laboral submetidos à apreciação desta Direcção, a solicitação do Conselho de Administração, passando pela elaboração de minutas de documentos com vista à
implementação do RGPD em contexto laboral, tendo-se procedido no imediato, à implementação de algumas medidas decorrentes da entrada em aplicação do citado Regulamento.
Procedeu-se à monitorização da atividade formativa e da execução de ações formação dos trabalhadores, bem
como ao Estudo de legislação e das alterações legislativas que ocorrem no âmbito das Medidas de Emprego, de
INDICADORES
EFECTIVOS
modo à Fundação poder beneficiar
das mesmas. Neste
âmbito -eEvolução
por formaMensal
a aceder às medidas, esta Direcção de
Serviços realiza a submissão e gestão de candidaturas a vários programas, designadamente de estágios profissionais
co-financiados.
Prosseguiu-se com as atividades de segurança e saúde no trabalho, visando a prevenção de riscos profissionais, a
promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores e a otimização das condições de trabalho.
Ocorreu a dinamização de Processos de Recrutamento e Selecção Internos e Externos, bem como o desenvolvimento dos processos de contratação, tendo em vista o suprimento de necessidades de recursos humanos, de acordo
com as competências técnicas e comportamentais “ideais” para o exercício das funções requeridas pelos vários serviços da Fundação INATEL.
No que respeita aos trabalhadores, e tendo a Fundação INATEL um universo tão vasto de colaboradores, esta Direção de Serviços de Recursos Humanos estruturou algumas análises, com base em indicadores concretos e objetivos,
por forma a obter uma melhor caraterização e compreensão da realidade atual.

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Dados gerais
Em comparação com 2017 e considerando todos os trabalhadores (ativos e inativos), com vínculo à Fundação
INATEL em Dezembro de 2018.
Contratado a termo (2017: 189)
176

Órgãos Estatutários (2017: 43)
48

Reformado c/ complemento (2017: 423)
414

Comissão de Serviço (2017: 13) 14
Quadro (2017: 774)
777

Em comparação com o mesmo período de 2017, e independentemente da natureza jurídica do contrato, verifica-se que ocorreram ligeiras variações: menos 13 trabalhadores contratados a termo e menos 9 trabalhadores reformados com complemento.
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O gráfico abaixo representa a evolução anual do número médio de trabalhadores por vínculo, onde é notória
a diminuição do número médio de trabalhadores no quadro, confirmando a tendência de diminuição que se vem
verificando desde 2016. O número médio de contratações a termo manteve-se.
Evolução Anual do Número Médio de Trabalhadores por Vínculo
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Quanto à evolução mensal do número de trabalhadores por vínculo, verifica-se que o número de trabalhadores contratados a termo resolutivo, na época alta de verão, sofre um aumento, coincidindo com o aumento das taxas
de ocupação nas Unidades de Alojamento e Parques de Campismo.
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TRABALHADORES COM CONTRATO SEM TERMO
O gráfico abaixo representa todos os trabalhadores vinculados à Fundação INATEL com contrato sem termo em
Dezembro de 2018.

Trabalhadores Contratatos sem Termo (Dez 2018)
Sem Termo 655

Suspenso 7
Cedência 4
Lic. s/ Ret. 4
Sem Termo/Nomeado 61

Pré-reforma 46

Trabalhadores contratados sem termo (Dez. 2017)

Em comparação com o mesmo período de 2017, verificou-se que se manteve o número de trabalhadores do quadro que passou de 774 para 777, apesar de, em termos médios, se verificar uma diminuição. Esta variação justifica-se
pelas 45 saídas do quadro (28 passagens à reforma, 16 denúncias de contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador
e 1 revogação por mútuo acordo) e pelas 48 integrações de trabalhadores no quadro.
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Em termos médios, o número de trabalhadores do quadro tem vindo a diminuir uma vez que, desde 2015, ocorreram 50 integrações no quadro, contra 117 saídas.
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TRABALHADORES COM CONTRATO A TERMO
RESOLUTIVO
No gráfico, foram considerados todos os trabalhadores
vinculados à Fundação INATEL com um contrato de
trabalho a termo resolutivo certo e a termo incerto
em Dezembro de 2018. Em comparação com o período
homólogo de ano transato, verifica-se a diminuição do
número de trabalhadores contratados a termo certo (- 14
pessoas) e o aumento dos contratados a termo incerto (+
1 pessoa).

Trabalhadores contratados a termo (Dez. 2018)

Termo Certo 170

Termo Incerto 6

Trabalhadores contratados a termo (Dez. 2018)

Em 2018, o número médio de contratações (226) manteve-se em relação a 2017 (227) e, consequentemente, o
número de dias de trabalho passou de 77.663, em 2017, para 76.133, sofrendo uma ligeira diminuição de 1.530 dias.

Evolução do n.º de dias de trabalho e do n.º médio de contratações a termo
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MEDIDAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No âmbito das medidas de emprego, foram encerrados durante o ano de 2018, três dossiers financeiros referentes à Medida Estímulo Emprego, cofinanciada pelo IEFP, já executados no ano anterior e que ainda se encontravam
pendentes quanto a saldos finais. Foram igualmente encerrados, um processo CEI, gerido pelo mesmo organismo, e
um outro processo ao abrigo da medida regional INTEGRA, superintendida pelos Serviços de Emprego dos Açores.
Foram ainda aprovadas candidaturas para cinco estágios profissionais (sendo um deles de inserção) na UL de
Lisboa, na UL do Porto e no Arquivo Histórico, relativos a candidaturas realizadas no final do ano anterior e no início do
ano 2018. Estas encontram-se representadas no gráfico abaixo. Destes processos, refira-se que foram encerrados nos
meses de novembro e dezembro os estágios desenvolvidos no Arquivo Histórico e na UL de Lisboa.
Os estágios profissionais (regulados pela Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2017, de 27 de abril), com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, têm por objeto promover a inserção de
jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados.
Quanto aos estágios inserção (regulados pelo Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de Outubro, alterado pela Lei n.º
24/2011, de 16 de junho, e pelos Decretos-Leis n.ºs 131/2013, de 11 de setembro, e 108/2015, de 17 de junho), têm a
duração de 12 meses e embora tenham os mesmos fins que os estágios profissionais, destinam-se a portadores de
deficiência ou incapacidade.
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Estágios Profissionais em execução em 2018
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PIRÂMIDE ETÁRIA
Evolução da Média de Idades
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No gráfico foram considerados todos
os trabalhadores do quadro vinculados à Fundação INATEL em dezembro de 2018 e verifica-se que a média
de idades se manteve nos 50,0 anos,
invertendo a tendência de subida que
se verificava desde 2015. Esta situação
explica-se pela entrada para o quadro
de 48 trabalhadores mais jovens e
pela reforma de 28 trabalhadores mais
velhos.
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Quanto à Pirâmide Etária, acentuou-se a diferença na distribuição dos trabalhadores por sexo: 37,6 % são homens
e 62,4% mulheres. Nos próximos 3 anos, 22% dos trabalhadores reunirão condições para ingressar na reforma. Atualmente, 67% dos trabalhadores têm mais de 45 anos de idade. Apenas 9% têm abaixo dos 35 anos.
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PIRÂMIDE DE ANTIGUIDADE
No que concerne à Pirâmide de Antiguidade, relativamente aos trabalhadores do quadro vinculados à Fundação INATEL em dezembro de 2018, constata-se o elevado número de trabalhadores do sexo feminino na faixa dos
25 aos 30 anos (20%) e dos trabalhadores com uma antiguidade superior a 40 anos (9%). Da mesma forma, 51% dos
trabalhadores tem uma antiguidade superior a 20 anos e apenas 13% até aos 5 anos.
Em relação a 2017, a principal variação verificou-se na antiguidade até 2 anos que passou de 2 trabalhadores para
23, fruto das integrações no quadro de novos trabalhadores. De igual forma, os trabalhadores com antiguidade entre
os 20 e 25 anos aumentaram (+21), contra a diminuição dos trabalhadores que se situam entre os 15 e 20 anos (-46).
Os trabalhadores que saíram do quadro por reforma detinham uma antiguidade média de 41 anos, contra os que
denunciaram os seus contratos de trabalho com uma antiguidade média de 12 anos.
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Em relação a 2018, a antiguidade média sofreu uma ligeira diminuição passando de 21,0 para 20,4 anos, invertendo a tendência de subida que se vinha verificando desde 2015. Esta variação deveu- se à entrada para o quadro de
novos trabalhadores e pela reforma de trabalhadores com antiguidade mais elevada.
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INDICADORES DE QUALIFICAÇÃO
Habilitações literárias
No gráfico abaixo, foram considerados todos os trabalhadores do quadro e contratados vinculados à Fundação
INATEL em dezembro de 2018, e verifica-se que o nível médio de escolaridade foi de 10,4 anos, subindo ligeiramente em relação ao ano transato, retomando a tendência que se vinha verificando desde 2012.
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Esta alteração deveu-se à diminuição do número de trabalhadores com o 1.º Ciclo, passando de 196 para 181,
constituindo estes a maior variação ocorrida durante o ano. A par destes, aumentou o número de trabalhadores com
o 12.º ano de escolaridade passando de 223 para 235.
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Cerca de 44% dos trabalhadores tem um nível de escolaridade até ao 9.º ano, sendo de 20% a taxa de escolarização
até ao 4.º ano. Os graus mais elevados, a partir da Licenciatura, representam 25% do total de trabalhadores.
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Escolaridade dos Trabalhadores (Dez. 2018)
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INDICADORES DE TEMPO DE TRABALHO
Absentismo
Em 2018 registaram-se 14.043 dias de ausência, verificando-se uma diminuição de 2.263 dias em relação ao
ano transato, retomando a tendência de descida que se vinha verificando desde 2014. Consequentemente, a taxa de
absentismo desceu para 5,7%.

INDICADORES DE TEMPO DE TRABALHO - ausências
Evolução da Taxa de Absentismo
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A doença continuou a ser a primeira causa de absentismo (9.217 dias), tendo aumentado o seu peso relativo (66%),
apesar da diminuição dos dias de ausência por esse motivo (-842 dias). A par destas, as principais descidas verificaram-se nas seguintes causas de ausências: Licença Parental (-697 dias), Acidente de Trabalho (-708 dias) e Baixa Hospitalar
(-187 dias).
Ausências
Bx hospitalar 1,03%
Falta Just. 4,31%
Lc. Parental 11,45%

Doença (total) 66%

Nojo 1,15%
Greve 0,13%
Lic. Casa. 0,53%
Act. sindical 3,27%
As. Família 2,62%
Ex. escolar 0,38%
Suspensão 0,51%
Ac. trabalho 7%

Falta Inj. 1,66%
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Em relação a 2017, as principais subidas verificaram-se nas seguintes causas de ausências: Falta Injustificada (+83
dias), Suspensão do Contrato de Trabalho (+72 dias) e Atividade Sindical (+46 dias).
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INDICADORES DE TEMPO DE TRABALHO - horas extraordinárias

2018

Evolução do n.º de dias de ausência

TRABALHO SUPLEMENTAR
O trabalho suplementar registou um grande aumento relativamente ao ano de 2017, com mais 2.263 horas, tendo
aumentado o peso do trabalho em dia de descanso complementar (+1.260 horas), em dia de descanso obrigatório
(+556 horas) e em dia útil (+436 horas). O trabalho suplementar prestado em dia feriado manteve-se em relação ao ano
transacto com apenas mais 11 horas.

Evolução do n.º total de horas de Trabalho Suplementar
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O trabalho suplementar prestado em dia de descanso complementar (2.935 horas) encontra-se distribuído, essencialmente, entre as Unidades de Alojamento (1.222 horas) e as Unidades INATEL Locais (864 horas); em dia de descanso
obrigatório (1.247 horas) entre as Unidades de Alojamento (702 horas) e a Sede (428 horas); e em dia útil (912 horas),
entre a Sede (467 horas) e as Unidades de Alojamento (355 horas).
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Evolução do n.º de horas de Trabalho Suplementar

Evolução do n.º de horas de Trabalho Suplementar
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Em 2018, a DSRH conduziu 3 processos de Recrutamento e Seleção externos, para colmatar 3 vagas e nenhum
recrutamento interno.
Recrutamentos | Evolução do n.º de Vagas
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As vagas existentes (3) foram distribuídas pela Direção de Serviços Financeiros (1) e pelo Teatro da Trindade (2)
tendo as mesmas sido preenchidas.
Os processos de recrutamento externos ocorrem para colmatar vagas na carreira Operária (2), e na carreira de
Técnico-Adjunto (1).
Recrutamentos Externos | Vagas
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ATIVIDADE FORMATIVA
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da atividade formativa desenvolvida durante o
ano de 2018.
O gráfico abaixo apresenta a comparação dos dois anos anteriores, quanto ao número de participantes em acções
de formação e respetivo volume de horas ocupadas com formação profissional.
Conforme se pode verificar, pelo mesmo gráfico, as participações revelam um decréscimo quanto ao número de
participações em ações de formação por referência aos dois anos anteriores. Já quanto ao volume de formação, pelo
contrário, verifica-se um acréscimo do número de horas de formação proporcionadas aos trabalhadores.
Triénio - Volume de Formação (Horas/NºParticipantes)
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AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS
A formação proporcionada aos trabalhadores durante o ano de 2018, apresenta as modalidades de formação
interna e externa.
Em conformidade com o Plano de Formação aprovado para os anos de 2018/2019 que foi parte integrante do
Plano de Atividades, as ações de formação foram desenvolvidas em função das prioridades elencadas neste documento.
Do conjunto de ações de formação organizadas internamente, salientam-se, pela sua duração e participações, os
cursos de Língua Francesa, com 37 participantes e uma duração de 50H, o curso sobre o Código dos Contratos Públicos com 44 participantes e as ações de sensibilização sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nas quais participaram 76 trabalhadores. No total, conforme expresso no gráfico abaixo, participaram 196 trabalhadores em ações
de formação interna e 38 trabalhadores em acções de formação externas, perfazendo um total de 234 participações.
Como se observa pela análise conjugada dos dois gráficos abaixo, quanto ao nível dos participantes, as ações
frequentadas externamente, representaram cerca de 19% do total de participações.

Participação por tipologia de formação
Participações por tipologia de formação

196

38

Formação Interna

86

Formação Externa
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Com um volume total de 4151 horas de formação ministradas, 3345 horas são correspondentes às ações de formação frequentadas internamente e 806 horas correspondentes às ações de formação frequentadas externamente.
Volume de Formação
Volume de formação

Formação
Interna

Formação
Externa

3345

806

Importa referir que os cursos e ações frequentadas externamente pelos trabalhadores da Fundação foram, maioritariamente, organizados pela Comissão Consultiva para a Formação do MTSSS. Sendo que, as horas ocupadas nesta
tipologia de formação, representaram cerca de 24% do total das horas ocupadas com formação.
No que respeita à duração média das ações de formação, as acções internas tiveram uma duração média de 17
horas e a formação externa uma duração média de 21 horas.
∑(ꓫ)/n
horas
∑(X)/n horas
21
17

Formação Interna

Formação Externa

No que concerne à distribuição das ações desenvolvidas por áreas de Educação e Formação, expressas no gráfico
abaixo, salienta-se a área da Gestão e Administração (134 participações) seguida da área da Formação de Professores
e Formadores (44 participações) e das Línguas e Literaturas estrangeiras (38 participações).
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INDICADORES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Saúde no trabalho
No âmbito das atividades de saúde no trabalho, foram realizados exames médicos aos trabalhadores da INATEL,
no sentido de comprovar e avaliar a respetiva aptidão física e psíquica para o exercício da atividade, bem como a
repercussão desta e das condições em que é prestada na sua saúde.
Cada exame médico incluiu a realização prévia de análises e exames clínicos complementares (colesterol, glicemia,
urina tipo II e electrocardiograma) que valorizaram e substanciaram o parecer do Médico do Trabalho, sempre no
sentido de uma melhor proteção da saúde de cada trabalhador.
De janeiro a dezembro de 2018, foram realizados 760 exames médicos, demonstrando-se no gráfico infra a respetiva distribuição por sexo e grupo etário:
2018
Saúde TrabalhoSAÚDE
ExamesTRABALHO
Médicos por
Sexo e Grupo Etário

EXAMES MÉDICOS POR SEXO E GRUPO ETÁRIO

300

Total Exames Médicos = 760
Aptos: 734 | Apto Condicionados: 26
Homens

255
220

Mulheres

200
158
127
100

0

0

0

Inferior a 18 anos

Entre 18 a 49 anos

Mais de 50 anos

O gráfico seguinte agrega a totalidade de exames médicos pela sua tipologia, revelando a normal preponderância
dos exames médicos periódicos (anuais para os maiores de 50 anos ou menores de 18, bianuais para os restantes):
SAÚDESaúde
TRABALHO
2018
Trabalho

TIPO
DEDe
EXAME
MÉDICO
Tipo
Exame
Médico
Admissão
185
Ocasional
12

Periódico
563

A maioria dos trabalhadores examinados (97%) não apresentou condicionamentos para o exercício profissional,
com exceção de cerca de duas dezenas de trabalhadores cujas restrições foram comunicadas às respetivas chefias no
sentido de serem atendidas as recomendações do médico do trabalho a nível de organização do trabalho.
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HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
O ano de 2018 pautou-se pela decisão de continuação do prestador de serviços de segurança e saúde no trabalho
(SST) no continente por mais um ano, de modo a permitir que em 2019 seja lançado um procedimento de contratação
alargado ao continente e regiões autónomas, possibilitando assim a contratação a um único prestador, com potenciais
ganhos a nível de qualidade e custos dos serviços.
Uma vez que se manteve pelo quarto ano a mesma empresa de SST, foi priorizada a realização de novas visitas a
todos os estabelecimentos da INATEL no continente, a fim de acompanhar as condições de trabalho existentes. Foram
auditadas as unidades da Serra Estrela, Viseu, Ramalde, Porto, Sta. Catarina, Sta. Mª Feira, Vila Ruiva, Linhares da Beira,
Guarda, Coimbra, Leiria, Vila Real, Braga, Aveiro, S. Pedro Sul, Castelo Branco, Bragança e Mirandela.
Após cada visita, a empresa elaborou o respetivo relatório de avaliação de riscos, com sugestões de intervenção
que se pretende que sejam progressivamente implementadas. A documentação produzida foi assim enviada ao responsável de cada local para análise e posterior articulação com os diferentes serviços habilitados para a sua execução.
Este processo continuará durante 2019. Igualmente nas regiões autónomas foi dada continuidade às atividades desenvolvidas destacando-se a realização de auditorias de SST em todos os estabelecimentos.

Sinistralidade laboral
Em 2018 ocorreram 59 acidentes de trabalho (AT), menos 10 sinistros que no ano anterior.
Apresenta-se seguidamente a análise dos AT, destacando-se o gráfico representativo da evolução das taxas de
frequência e de gravidade, permitindo a comparação e avaliação da sinistralidade laboral ao longo dos últimos anos.
O gráfico infra agrega os acidentes por género e total de dias perdidos:

ACIDENTES TRABALHO 2018

Acidentes Trabalho por Género e Dias Perdidos

POR SEXO E DIAS PERDIDOS
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Em 2018, além de uma diminuição significativa do número de sinistros, registou-se um decréscimo no total de dias
de trabalho perdidos por AT. Esta descida era expetável face ao aumento súbito da sinistralidade em 2017, ano em que
se registou uma subida atípica da frequência e gravidade dos acidentes.
Realça-se que a gravidade dos acidentes diminuiu de 22 para 14 dias perdidos em média por sinistro e que um
número importante de episódios não provocou incapacidade para o trabalho (27%), ou originou ausências inferiores
a 3 dias (7%).
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Acidentes Trabalho por Local do Acidente
ACIDENTES TRABALHO 2018

POR LOCAL DO ACIDENTE

No trajecto casa-trabalho
12

No exterior (em serviço)
3

Nas instalações (interior
edificio) 44

Relativamente ao local de ocorrência do AT e à semelhança de anos anteriores, a maioria dos episódios ocorreram
nas instalações da INATEL. Não obstante, uma percentagem significativa dos sinistros (25%) verificou-se fora das instalações, designadamente no trajeto de ou para casa, ou em serviço.
A análise mais detalhada das ocorrências fora do posto de trabalho habitual, permite concluir que os acidentes no
exterior contribuiram com 41% do total de dias perdidos por AT. Isto é, apesar de representarem um quarto do total
de sinistros, os acidentes no trajeto tiveram maior gravidade, correspondendo a quase metade do total de dias de
ausência.
O tipo de acidente mais frequente manteve-se a deslocação a pé, com ou sem queda. Outros sinistros recorrentes
foram o contato com objetos cortantes (ex. faca de cozinha) e os movimentos em esforço.
Os estabelecimentos onde ocorreram mais acidentes foram a Sede (10 AT) e as Unidades Foz do Arelho (9 AT) e
Caparica (6 AT), com um total 131, 95 e 62 dias de trabalho perdidos, respetivamente.
O gráfico seguinte representa a evolução da taxa de frequência e de gravidade dos acidentes de trabalho na
INATEL no período de 2013 a 2018. Estes indicadores, por considerarem as horas efetivas de exposição ao risco (horas
trabalhadas), permitem a análise da sinistralidade em diferentes momentos, independentemente de variações no efetivo médio e/ou outros fatores laborais.
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Nota explicativa:
–– Taxa Frequência = (Nº Acidentes Trabalho / Nº Horas Trabalhadas) x 1.000.000
–– Taxa Gravidade = (Nº Dias Perdidos / Nº Horas Trabalhadas) x 1.000.000

Analisando a evolução dos indicadores de sinistralidade, verifica-se que as taxas de frequência e gravidade diminuíram para valores semelhantes a 2013. A taxa de gravidade foi o indicador que reduziu de forma mais significativa,
atento a diminuição acentuada da média de dias perdidos por sinistro.
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FINANCEIRA
Mantendo o regular funcionamento das atividades decorrentes das competências que lhe são atribuídas nos
domínios da contabilidade, fiscalidade e gestão de tesouraria da Fundação, a Direção dos Serviços Financeiros (DSF)
desenvolveu em 2018 o que se segue:

CONTABILIDADE
No domínio da fiscalidade consolidou-se a análise e tratamento dos ficheiros SAFT que visam dar cumprimento às
exigências legais, assim foram tratados 524 ficheiros, dos quais 1% exigiram uma análise mais detalhada, devido à sua
complexidade, implementação de novos sistemas e alterações de parametrizações.
Com o desenvolvimento de novos projetos da Fundação INATEL, este núcleo viu crescer o número de pareceres
contabilísticos e fiscais para apoio aos diversos serviços da Fundação bem como o aumento de verificação documental que pode ser comprovado pelos rácios de pagamento pelo núcleo de tesouraria.
Manteve-se em 2018, a publicação de Newsletter e o registo de FAQ que servem de apoio na área fiscal e na receção e conferência de documentação.
Colaborou-se no projeto de integração automática de vendas de Bar e Restaurante dos serviços centrais reduzindo carga administrativa, mas um maior controlo ao nível de integrações de sistemas.
Foram efetuados melhoramentos ao nível de processos de acréscimo de rendimentos das Unidades de Alojamento,
Parques de Campismo, Parque de Jogos e Academia do Porto, sendo este um processo que irá continuar para 2019.
Consolidação da plataforma de apoio aos serviços permitindo uma monitorização de pedido de criação de fornecedores, pedidos de transferências das dependências que ainda não dispõe de pagamentos centralizados.
Análise em parceria com o núcleo de tesouraria de futuras centralizações, encerramento e abertura de contas.
Acompanhamento do programa 55+, implicando participação em reuniões, pareceres contabilísticos e fiscais,
bem como um acréscimo de documentação para conferência.
Foi iniciado o projeto faturação eletrónica para dar cumprimento a obrigações legais impostas, estando previsto
o arranque para o 1º semestre de 2019. Este projeto é transversal à Fundação e requer um grande acompanhamento
da DSF para garantir que o circuito documental e workflow de autorizações, cumpram os requisitos contabilísticos e
fiscais nas alterações produzidas.
Na gestão diária, foi garantido o cumprimento das obrigações fiscais, resposta a inquéritos a terceiros e fecho do
mês atempadamente, permitindo as áreas efetuarem a extração e análise de dados.

TESOURARIA
No domínio da centralização de pagamentos o ano de 2018 mantém-se nos 89%, no entanto o número de documentos liquidados pela tesouraria atingiram o valor de 36.257, existindo um acréscimo de 12.920 face a 2017.
Tendo em conta o objetivo de centralização, o ano foi de análise com vista a futuras centralizações; assim, ainda em
2018 foi decidido centralizar mais uma Unidade de Alojamento (Luso), que irá concretizar-se em 2019.
Foram trabalhadas soluções junto das instituições bancárias para instalação de Homebanking em Unidades que
pela sua dimensão, ainda não podem ser centralizadas. A solução foi encontrada e será posta em prática em 2019.
No referente à desmaterialização de comunicação de pagamentos a fornecedores via mail, conseguiu-se a estabilização, atingindo um rácio de 99,3%.
Foram criadas duas contas bancárias para fazer face às necessidades de gestão de pagamentos dos programas
55+. Com a entrada deste programa, verificou-se o crescimento de algumas rubricas, nomeadamente o pagamento
de reembolsos. Durante o ano foram pagos 3.118, mais 1.711 que no ano anterior, traduzindo um crescimento de
122%.
No ano de 2018 consolidou-se o método de controlo das transferências bancárias de clientes rececionadas na
conta principal da Fundação INATEL, garantindo que as 14.439 transferências (mais 1.821 que 2017), fossem todas
contabilizadas em tempo real. Esta consolidação tem impacto direto no melhoramento dos prazos das conciliações
bancárias e redução de tempos administrativos.
O prazo médio de pagamento a fornecedores sofreu um agravamento face a 2017 em cerca de 10 dias, com
maior incidência no curto prazo, justificado por documentos em trânsito para pagamento referente a fornecedores de
investimento e programa 55+.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI) tem como objetivo dotar a Fundação INATEL da tecnologia, sistemas, aplicações, infraestruturas e comunicações necessárias à execução da sua missão.
Os projetos e as atividades realizadas ao longo de 2018 foram executados de modo a garantir uma utilização
racional dos recursos, com vista ao aumento da produtividade e da eficiência e minimizando os custos globais da
organização. A disponibilização da informação de ajuda à decisão e a garantia do cumprimento das alterações legais,
são igualmente dois pilares fundamentais na atuação da DSSI.
A aplicação, em 25 de maio de 2018, do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), relativo à proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, obrigou
a um grande envolvimento da DSSI, já que foi criada, uma equipa de implementação do RGPD na Fundação INATEL,
coordenada pela DSSI.
Foram efetuadas várias reuniões e a DSSI deu apoio aos diversos serviços na elaboração das matrizes de funcionamento de cada área, e ao Encarregado da Proteção de Dados na pré-análise das mesmas.
Foi desenvolvido um módulo aplicacional de gestão dos consentimentos no Optitravel que permitiu o envio de
cerca de 260.000 emails até ao dia 24 de maio de 2018 - todos os Associados, que tinham o contato de email devidamente preenchido, receberem email a pedir consentimento para receber informação sobre diversas áreas da Fundação INATEL e foi igualmente solicitado consentimento através de email a uma parte significativa dos não Associados.
Foram elaborados documentos de registo dos consentimentos, e todos os consentimentos recolhidos nos diversos locais de atendimento da INATEL foram registados no Optitravel.
Até à criação da Direção de Serviços de Gestão e Projetos, pertencente ao Gabinete de Apoio à Administração
e Relações Públicas (GAARP), toda a gestão do RGPD na Fundação INATEL foi desenvolvida e assegurada pela DSSI
(meados de 2018).
Em 2018 foi criado um novo programa social de viagens – 55+ – que originou o envolvimento da DSSI não só na
adaptação do software Optitravel às especificidades do programa, bem como no fornecimento de informação de
reporte aos organismos comunitários.
Para a segunda fase deste novo programa, a DSSI efetuou internamente o desenvolvimento de um algoritmo
informático que permitiu o automatismo na seriação das candidaturas às vagas existentes em cada viagem.
Ainda relacionado com o software Optitravel, e devido à alteração do fornecedor que cria os cartões de Associado,
foi necessário efetuar todo o desenvolvimento de relacionamento com as entidades externas, de modo a garantir o
automatismo para a substituição de todos os cartões de Associados existentes, e a geração dos cartões para os novos
Associados.
Na área do Desporto ocorreu a alteração da parametrização do software instalado no Parque de Jogos 1º de
Maio – e@sport – bem como o acompanhamento do desenvolvimento do “Quadro Competitivo” – Emissão de licenças Desportivas e respetivo Seguro – para substituição do software iGesp. Desta forma, pretende-se ter um único
software para a atividade desportiva, quer sejam atividades básicas quer seja inscrição em competições coletivas ou
individuais.
No final de 2018 foi efetuada a atualização da versão instalada e foi dada formação às áreas do Desporto e do
Parque de Jogos/UL de Alvalade para o arranque ser efetuado no início de 2019.
Considerando as capacidades de gestão de classes que o software e@Sport possui, foi efetuada a sua parametrização para utilização na Academia Jorge Sena da UL do Porto, com arranque no início da época letiva 2018/2019.
Outro projeto desenvolvido em 2018 foi a atualização do reporte estatístico da Hotelaria, com melhoria da tecnologia (atualização da versão do Qlickview), com a alteração do layout de todos os dashboards, e com o desenvolvimento de novos indicadores.
Foi iniciado o projeto de receção e envio de Faturas Eletrónicas, sendo a primeira fase referente à receção de faturas dos fornecedores. Foi criado o ambiente de desenvolvimento necessário, tendo sido efetuadas alterações a nível
do SAP, para permitir efetuar a receção de faturas dos fornecedores e o envio de pedidos de forma eletrónica através
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da plataforma web da Saphety.
Foi selecionado um fornecedor piloto e foram iniciados os testes de envio e receção de mensagens, continuando
o projeto ainda em desenvolvimento.
O controlo da assiduidade foi outra área em que a DSSI teve intervenção, tendo sido instalados 16 relógios de
ponto. Foram recolhidos os dados biométricos dos trabalhadores de cada local, e dada formação sobre picagem e
portal do colaborador e de chefia, formação esta que foi posteriormente complementada com formação dada pela
Direção de Serviços de Recursos Humanos. Foi igualmente efetuada a contratação de mais 29 relógios de ponto de
modo a que sejam contemplados todos os locais da Fundação INATEL, os quais irão ser instalados durante o ano de
2019.
Foi iniciada a utilização do NewCentral, com o objetivo de centralizar dados mestres de clientes e produtos, nas
Unidades de Alojamento de Albufeira, Foz do Arelho e Palace - S. Pedro do Sul. Dificuldades técnicas por parte do
fornecedor impediu a continuação deste projeto, o qual será retomado em 2019, com a perspetiva de centralização
de todas as Unidades de Alojamento.
Considerando a manutenção evolutiva das aplicações, o que permite a instalação de pequenas novas funcionalidades e novos controlos, foram instaladas novas versões do software utilizado nas Unidades de Alojamento – NewHotel e NewPos.
A nível da Hotelaria efetuou-se ainda a validação e parametrização da solução para ser possível disponibilizar as
reservas online dos hotéis nos postos de atendimento INATEL. Esta solução será posta em produtivo no início de 2019.
A integração das vendas do Bar e do Restaurante da Sede passaram a ser integradas em SAP, utilizando os procedimentos idênticos às UH já que o software usado nos pontos de venda (POS) é o mesmo.
Com o reforço de um trabalhador para a área de desenvolvimento interno, iniciámos a criação de uma aplicação
para efetuar o controlo da localização de livros existentes na Fundação INATEL.
Com o objetivo de melhorar os serviços oferecidos aos nossos clientes das Unidades de Alojamento, foi instalada
a internet sem fios (Wi-Fi) nos dois edifícios da Unidade de Alojamento de Castelo de Vide.
Também nesta UH foi substituída a tecnologia de comunicação de voz, passado a ser usado VOIP (Voz sobre IP)
que permitirá a redução de custos com as chamadas telefónicas.
A Unidade de Alojamento da Costa da Caparica foi igualmente objeto de proposta de melhoria, tendo sido efetuado o concurso para a instalação de Wi-Fi em todos os edifícios (Quartos, Salas de reuniões, Restaurante e Bar), bem
como a substituição da tecnologia de comunicações para VOIP. Este projeto será realizado em 2019.
Foi renovada a rede estruturada na receção da Unidade de Alojamento de Oeiras; foi efetuada reparação na cablagem no restaurante da Unidade de Alojamento do Luso; e foram alteradas as ligações nos quartos do Foz 3 na Unidade
de Alojamento da Foz do Arelho.
O Parque de Campismo da Caparica também foi intervencionado de modo a passar a ter Internet sem fios na Sala
de Convívio.
O Parque de Campismo do Cabedelo teve a remodelação da rede estruturada da receção e portaria, e foi instalado
controlo de acessos para entrada e saída de viaturas.
A Academia INATEL também teve o reforço da instalação de internet sem fios. De modo a garantir cobertura total
em todas as salas.
Em 2018 ocorreu o término do contrato de fornecimento dos serviços de impressão, cópia e digitalização em
regime de outsourcing. Com a realização de novo contrato, foram substituídas todas as impressoras, de todos os locais
da Fundação INATEL.
Durante o ano de 2018 foram adquiridos equipamentos para melhoria de postos de trabalho e para a continuação
da migração para o domínio inatel.local.
Ocorreu a renovação do Core da Cloud da Fundação INATEL, com instalação de novos equipamentos para subs-

93

Fundação INATEL

tituir alguns já em fim de linha de suporte, e assim ter a atualização de tecnologia, ter maior nível de velocidade de
processamento e maior capacidade de armazenamento de dados.
Foi efetuado o upgrade à gestão de partilhas da INATEL com melhorias a nível de performance e capacidade de
armazenamento.
Foram implementadas igualmente melhorias a nível de segurança e desenvolvidos automatismos na persecução
de facilitar e uniformizar os serviços de apoio técnico aos utilizadores.
Foram adquiridos equipamentos para as UIL e as UA para substituir modelos em fim de linha de suporte.
Foram efetuados serviços de manutenção e de reparação nas unidades de alimentação ininterruptas.
Foram instalados equipamentos all-in-one nas UA de Santa Maria da Feira, UA do Piódão e o Bar da UA de Oeiras.
A DSSI desempenhou ainda todas as atividades de apoio ao utilizador quer ao nível das infraestruturas, quer ao
nível das aplicações, e realizou as tarefas de administração de sistemas, cópias de segurança, administração SAP e
administração de redes, necessárias ao bom funcionamento de todos os sistemas.
Foram criados novos utilizadores em Windows Active Directory e em todas as soluções aplicacionais, sendo efetuadas as atribuições de perfis correspondentes.
Realizámos ainda todas as atividades diárias, de integração das vendas dos vários sistemas aplicacionais em SAP,
mensais, tais como a abertura do mês em SAP MM (compras), e a criação e validação de todos os ficheiros SAFT (mensais e anuais) para posterior disponibilização à Direção de Serviços Financeiros, e ocasionais, como criação de produtos
para venda.
Durante o ano de 2018 a DSSI recebeu dois alunos da Casa Pia de Pina Manique em Lisboa, para estágio nas áreas
de desenvolvimento aplicacional. Num dos estágios foi criada uma aplicação web desenvolvida em ASPX VB.NET para
ajuda no controlo da execução dos investimentos da DSSI.
Embora muitos reportes de avarias e solicitações de apoio e de alterações ainda sejam efetuadas por email ou por
telefone, durante o ano de 2018 foram encerrados cerca de 2614 tickets, com a seguinte distribuição:

Pedidos de Assistência em 2018
Pedidos de Assistência em 2018

31%

69%

Software

Sistemas

Foram efetuadas ações de formação - em sala, on-job ou via telefone - quando solicitadas ou quando consideradas necessárias.
Implementámos as alterações legais necessárias, principalmente a nível dos recursos humanos e da contabilidade.
Elaborámos as informações de serviços e cláusulas técnicas de todos os cadernos de encargos quer para a renovação dos contratos de manutenção dos diversos sistemas da Fundação INATEL, quer para a implementação de novos
projetos.
Colaborámos com as diversas áreas da Fundação INATEL no fornecimento de elementos de gestão ou de suporte
ao reporte financeiro.
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COMPRAS, PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA
PATRIMÓNIO
Gestão de Património Imóvel
Em 2018, a Fundação INATEL prosseguiu a sua gestão de património com decisões de relevância. O Conselho Geral
aprovou a venda do imóvel sito na Av. Infante Santo, em Lisboa, parte do edifício sito na Rua do Bonjardim, no Porto, e
a aquisição de um imóvel devoluto em Porto Covo.
A nível nacional, e no âmbito do trabalho de proteção do património contra incêndios, foram iniciados os trabalhos de gestão de cobertura vegetal nos antigos campos de jogos, terrenos devolutos e espaços verdes das Unidades
de Alojamento, trabalho que terá a sua continuidade, com uma avaliação técnica de detalhe, em 2019. Foi ainda realizada uma avaliação técnica do risco de incêndio e riscos adicionais, às instalações de duas Unidades de Alojamento,
em parceria com a companhia de seguros de património, donde resultou um conjunto de recomendações de melhoria e proteção contra danos patrimoniais por incêndio, sismo ou inundação.
O suporte jurídico, a nível de gestão de património, aos diferentes serviços locais e centrais da Fundação INATEL,
teve um grande desenvolvimento: contrato de arrendamento para as novas instalações da INATEL Porto; novos contratos de arrendamento para o Bar e duas salas de serviços, ambos os espaços localizados no Palácio do Barrocal em
Évora; feita a alteração do contrato de arrendamento da INATEL da Guarda; atualizado o contrato de cedência de
exploração da zona comercial do parque de campismo do Cabedelo; avaliação sobre eventuais diligências relativamente à construção da ciclovia em Cabedelo; avaliação do processo de beneficiação da rede de drenagem e servidão de passagem por parte da CMA na Unidade de Alojamento de Albufeira; impacto da classificação da Unidade
de Alojamento de Cerveira como zona geral de proteção no âmbito da decisão da classificação do Forte e Estação
Arqueológica de Lovelhe como imóvel de interesse público; resolução do processo de portão clandestino na Unidade
de Alojamento da Foz; suporte ao processo de denúncia da concessão da Unidade de Alojamento da Graciosa e aos
procedimentos formais de aquisição e alienação de imóveis; proposta de atuação para a resolução do incumprimento
contratual por parte do arrendatário do restaurante de Albufeira; enquadramento quanto à requalificação da Quinta
do Castelo em Santa Maria da Feira; suporte às divergências que opõe a INATEL de Coimbra e Vila Real à administração
dos respetivos condomínios, designadamente foi ultrapassada a divergência com o condomínio de Coimbra, concluída a requalificação da cobertura e dos danos resultantes do sinistro ocorrido na sequência da tempestade Leslie,
foi também apresentada a proposta de estratégia com vista à recuperação das fachadas do edifício; desenvolvidos
os contactos com a administração de condomínio de Vila Real , tendo em vista uma solução para os problemas de
infiltrações provocadas pela falta de manutenção das zonas comuns do edifício, trabalho que terá a sua continuidade
em 2019.
Iniciado o trabalho de regularização de situações pendentes, relativamente ao uso e manutenção de antigos campos de jogos, foram efetuados os levantamentos topográficos, propostas de atuação e início das diligências com as
entidades locais com vista à regularização do uso destes imóveis e procura de uso futuro para os mesmos.
Continua pendente a situação do terreno urbano de Albufeira, com 2.333m2, ocupado por estrada pública. Iniciadas as iniciativas de contacto com a edilidade, não ocorreram desenvolvimentos, pelo que será uma prioridade para o
próximo ano.
No âmbito da gestão de arrendamentos e concessões, foi dada prioridade à recuperação de dívidas, com plano
de pagamento prestacional para os contratos relativos ao bar de Oeiras e Évora, ambos os processos concluídos com
sucesso. Continuam pendentes os processos de recuperação de dívida da concessão do parque de jogos do Ramalde,
piscinas da Caparica, parque de Campismo de São Pedro de Moel e do anterior arrendamento da loja de Albufeira,
neste caso por falta de cumprimento do contrato de pagamento prestacional por parte da antiga inquilina, processo
que avançará de imediato para contencioso. Quanto às restantes dívidas, estão em desenvolvimento negociações
para a resolução da dívida acumulada.
Em termos de registo de propriedade, foi realizado o registo do terreno de Albufeira, cujo anterior artigo matricial
foi eliminado pela AT, e concluído todo o processo de regularização e cadastro nos ativos da Fundação INATEL da
propriedade de Setúbal.
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Gestão de Bens Móveis
A organização e manutenção do cadastro de equipamentos teve a sua continuidade com o inventário físico realizado aos imobilizados da antiga Unidade de Alojamento do Santo da Serra e aos bens de imobilizado não etiquetáveis
das Unidades de Alojamento. Foram inventariados 11.328 imobilizados, correspondente a 384.344 bens. Relativamente
aos ativos localizados nas Unidades de Alojamento e unidades locais, o Património deu suporte técnico e burocrático
aos processos de abate, assim como ao expediente relacionado com os processos de transferência. Em 2018 foram
abatidos 3.727 imobilizados, correspondente a 6.623 bens. Finalizou-se o trabalho de correção do inventário da sede
e de bens não etiquetáveis de hotelaria, iniciado em 2016.
Foram cadastrados 2.321 novos ativos, com predominância para a quantidade adquirida de equipamentos básicos
e valor de investimento em obras de requalificação.
Em 2018, os investimentos em curso tiveram como prioridade o Parque de Jogos 1º de Maio.
Considerando a necessidade de cumprimento dos imperativos legais e de informação atualizada para a gestão e
decisão de investimento, foi aprovada a retoma do projeto de inventário, com metodologia atualizada e reforço de
equipa, projeto que terá o seu início em 2019.

Gestão da Frota
Em alinhamento com as necessidades identificadas, foi alterado o contrato de renting, adquiridas duas viaturas
ligeiras e novos serviços de aluguer de viaturas.
Em gestão continuada, e para os serviços da Sede, foram requisitados 882 dias de utilização pontual de viaturas,
acrescidos de 75 dias de aluguer. Com uma frota total constituída por 39 viaturas ligeiras/mistas, 1 minibus e 9 tratores
agrícolas, em 2018.
Gestão de Seguros
Na sequência do procedimento para a aquisição de seguros, o Núcleo de Património operacionalizou a implementação dos contratos para 2018-2019, num total de 25 apólices. A gestão de seguros teve a sua continuidade, à
semelhança de outros anos, com a identificação das necessidades dos diferentes serviços da Fundação para 20192020, tendo-se desenvolvido as especificações técnicas e prevendo-se a contratação de 36 apólices para seis ramos
de seguro, este ano com a introdução da cobertura de risco para cancelamento antecipado, interrupção de viagem e
perturbação de viagem por motivo de força maior.

COMPRAS
No exercício de 2018, o Núcleo de Compras conseguiu aumentar a sua atividade e reduzir o tempo médio de realização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços, graças ao reforço da equipa de juristas.
Ao longo do ano, o Núcleo de Compras desenvolveu 196 procedimentos e iniciou 52, que transitaram para o ano
seguinte. Emitiu também 40 pareceres jurídicos, sobre matérias relacionadas com a contratação pública. Face ao ano
anterior, cresceu 21% em número de procedimentos e 15% em número de pareceres.
Os procedimentos concluídos em 2018 tiveram origem nos seguintes departamentos:
Departamento de Hotelaria, Turismo, Inovação Social e Sustentabilidade
Departamento de Desenvolvimento Organizacional
Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas
Serviços Partilhados *
Departamento de Desporto e Parque de Jogos 1.º de Maio
Departamento de Cultura

* Contratação de serviços e bens comuns aos vários Departamentos
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Numa análise por valores dos contratos, os resultados são os seguintes:
Departamento de Hotelaria, Turismo, Inovação Social e Sustentabilidade
Departamento de Desenvolvimento Organizacional
Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas
Serviços Partilhados *
Departamento de Desporto e Parque de Jogos 1.º de Maio
Departamento de Cultura

71,5%
13,0%
5,0%
9,0%
0,5%
1,0%

* Contratação de serviços e bens comuns aos vários Departamentos
Numa análise por grupos/categorias de produtos e de serviços, as percentagens são as seguintes:
Géneros alimentares e bebidas
Serviços de alojamento e de restauração
Licenças de software, serviços de manutenção, comunicações e equipamentos
de informática
Serviços de transporte de passageiros em autocarro, com motorista
Produtos de higiene e limpeza
Carteira de diversos tipos de seguros e serviços de corretagem
Serviços de limpeza e de housekeeping
Serviços de vigilância humana
Serviços gráficos
Serviços de lavandaria externa
Serviços diversos
Serviços de formação e monitores
Serviços de trabalho temporário
Serviços de cruzeiros
Serviços de aluguer e transporte de equipamentos
Serviços de bandas musicais

42,0%
16,0%
8,0%
7,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

Em termos gerais, o Núcleo de Compras consolidou e reforçou a centralização dos procedimentos de aquisição
de bens e serviços das diversas unidades orgânicas, alargou a atividade à contratação de prestadores de serviços, nas
áreas da formação profissional e dos monitores de desporto, continuou a publicitar as despesas dos contratos no portal Base.gov e acompanhou o processo de implementação do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, na área
dos co-contratantes. Deu também continuidade à gestão do portal de gestão documental, na área dos contratos, e à
gestão da base de dados de materiais em SAP MM.
A atuação do Núcleo de Compras pautou-se mais uma vez pela crescente preocupação em melhorar os serviços
prestados aos “clientes internos”, em novas áreas e em novas categorias de bens e serviços, procurando satisfazer as
necessidades dos Departamentos, com maiores vantagens económicas e com maior transparência e concorrência.
O resultado deste trabalho deve-se a todos os que trabalham no Núcleo de Compras e a todas as pessoas e serviços, que de norte a sul, estiveram envolvidos direta ou indiretamente nos processos de aquisição de bens e serviços,
assim como aos fornecedores e prestadores de serviços, sem os quais não seria possível trabalhar com vista à racionalização e redução da despesa, com rigor e transparência.
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REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES
O Plano de Atividades levado a cabo pela Direção de Serviços e Instalações em 2018 teve por base o cumprimento
das orientações estabelecidas pela Administração, em sede do seu Plano de Investimentos, dando continuidade a
uma estratégia de requalificação sustentada, aumento do conforto com sistemas eficientes e valorização das instalações no seu amplo património.
De uma forma muito sucinta, pode-se referir que os investimentos realizados refletem opções e estratégias que
seguiram a ótica de gestão do ano 2018, sendo que, as premissas nas tomadas de decisões passaram sempre pela
escolha de soluções economicamente viáveis e pela adoção de técnicas construtivas e de materiais de construção
sustentáveis, ecológicos, que garantam uma boa relação qualidade / preço e que vão ao encontro das tendências de
mercado e realização dos nossos utentes e trabalhadores.
Nestes termos, as principais intervenções foram:
Armazém da Póvoa
Início das beneficiações de âmbito diverso tendo em vista melhorar o funcionamento das instalações e dotar o
espaço de maior conforto e dignidade para os trabalhadores, nomeadamente no que respeita à estanquicidade e
isolamento térmico da cobertura.
Teatro da Trindade
No ano de 2018 as opções de investimento passaram sobretudo, por melhorar as condições de conforto e bem-estar naquele edifício emblemático de Lisboa. Ou seja, melhorando as condições de trabalho dos colaboradores na
sub-cenografia através da requalificação da instalação sanitária e substituição das janelas e climatizando a zona da
bilheteira. Nas zonas de circulação em redor da plateia da sala principal, procedeu-se à substituição do revestimento
do piso, dignificando aquele espaço.
Unidades INATEL Locais
As unidades INATEL Locais, espalhadas por todo país, são um dos principais elementos de contacto com os nossos
sócios e clientes, pelo que a requalificação e modernização desses espaços é deveras importante. Assim, durante o
ano de 2018 foram desenvolvidos vários projetos de requalificação e/ou modernização, sendo que alguns deles só se
concretizarão em 2019, em virtude das adjudicações terem ocorrido no final do ano.
Concretizando, referimo-nos a:
• Nova Loja em Ramalde, espaço inaugurado junto à receção do complexo desportivo de Ramalde. Este espaço
foi projetado e concebido para poder dar resposta a um maior número de utentes que nos procuram, num espaço
alegre, confortável e moderno;
• Loja de Alvalade, onde o espaço de atendimento será totalmente reformulado, tendo em vista aumentar a visibilidade, proporcionar um melhor acesso, acolhimento e atendimento dos nossos utentes;
• Unidade Local de Beja, onde as fachadas do edifício serão requalificadas;
• Unidade Local de Braga onde serão tratados e devidamente impermeabilizados os paramentos e terraços exteriores do imponente edifício, bem como dignificados espaços interiores que na presente data carecem de uma
requalificação para melhorar as condições de acolhimento de quem nos procura, ou seja, serão tratados pavimentos
e pintadas paredes interiores nas salas onde diariamente têm lugar as atividades desportivas, culturais e de formação;
• Unidade Local de Viana do Castelo onde foram reabilitadas as fachadas do edifício e terraços e substituída a
iluminação por sistemas mais eficientes com tecnologia LED;
• Unidade Local de Portalegre onde foi substituído o revestimento da cobertura e efetuados melhoramentos
sobretudo ao nível dos revestimentos de paredes interiores;
• Unidade Local do Porto, onde se pretende alargar a oferta, o contentamento e procura dos nossos utentes.
Nestes termos, terá lugar a abertura de novos espaços para formação e desenvolvimento das atividades desportivas
e culturais, num novo espaço que se deseja acolhedor, alegre e moderno, tendo sido desenvolvido um projeto para
o efeito;
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• Unidade Local da Horta, onde as fachadas do edifício foram dotadas de um reforço estrutural de contenção,
permitindo o garante da sua estabilidade e segurança.
Unidades Alojamento
Na Unidade de Albufeira foi executado um projeto de requalificação geral do edifício do pessoal, que visa dotar
o edifício de melhores condições de funcionamento e acolhimento para os funcionários. De uma forma genérica o
projeto prevê a modernização das instalações e espaços de vivência, a substituição dos vãos exteriores de madeira
com vidro simples por caixilhos em alumínio com vidro duplo, a instalação de climatização, uma rede estruturada de
voz, criação de espaço de convívio e lavandaria. Este projeto será implementado durante o ano de 2019.
Na Unidade da Caparica destaca-se a construção da primeira fase da rede de incêndio armada em espaços exteriores que irá ser estendida para o parque de campismo, bem como a instalação de um grupo gerador de emergência
que dará resposta sempre que houver falhas de energia na rede. Este equipamento constitui uma mais valia significativa na medida em que será o garante de que todos os sistemas elétricos e de segurança continuarão ativos mesmo
em caso de emergência.
Na Unidade de Castelo de Vide foi dada continuidade ao projeto de revitalização, com melhoria da eficiência
energética e aumento do conforto no edifício Jardim. Nestes termos, foram substituídas as caldeiras de aquecimento
das águas sanitárias por equipamentos mais eficientes e do ponto de vista da exploração mais económicos, foram
modernizadas as unidades de alojamento, que receberam novos vãos exteriores com vidro duplo e corte térmico,
novo sistema de escurecimento, novos cortinados e novos acessórios de casa de banho. Foi ainda elaborado um
projeto para substituição dos sistemas de iluminação, com tecnologia LED, nas unidades de alojamento e bar que será
implementado durante o ano de 2019.
Na Unidade de Vila Nova de Cerveira a prioridade de investimento foi nas acessibilidades, ou seja, na criação de
percurso pedonal com características adequadas para pessoas com mobilidade condicionada e/ou com carrinhos de
bebés até ao edifício principal e piscina, bem como o desenvolvimento de um projeto de requalificação e melhoria
das acessibilidades nas instalações de apoio à piscina para pessoas com mobilidade condicionada, incluindo substituição dos revestimentos em redor dos tanques de água.
Ainda na ótica da modernização e eficiência das unidades, foram substituídas as infraestruturas elétricas da lavandaria de modo a se poder instalar novos equipamentos que podem potenciar e melhorar o serviço prestado aos
utentes, com mais baixos custos.
Na Unidade de Entre-os-Rios foi concluído o projeto para construção de uma cozinha industrial, economato, instalações de apoio para o pessoal, quarto para pessoas com mobilidade reduzida e promoção das acessibilidades ao
edifício de alojamento. Este projeto encontra-se em fase de aprovação pelas entidades competentes e terá a sua
realização física em 2019.
Nesta Unidade foi ainda revitalizado o edifício destinado à lavandaria da Unidade de Alojamento, ao nível das
coberturas, pinturas interiores e exteriores e melhoria das instalações elétricas.
Na Unidade das Flores o equipamento responsável pela climatização do edifício encontrava-se com funcionamento precário e pouco ecológico pelo que foi substituído por um sistema mais amigo do ambiente e eficiente
aumentando-se as condições de conforto e fruição no interior daquela unidade.
Na Unidade da Foz do Arelho, tiveram lugar trabalhos que visam a contínua e sustentada modernização dos edifícios e espaços de lazer na ótica de irmos ao encontro das expetativas de quem nos procura.
Nestes termos, foi dada primazia às condições de acolhimento e privacidade dos utentes, o que se conseguiu
com a instalação de portas acústicas, com controlo de acessos eletrónico nos quartos de três edifícios e substituição
de todas as alcatifas nos corredores de acesso aos quartos, por novas alcatifas que cumprem com os requisitos de
isolamento acústico e resistência ao fogo.
Foram ainda realizados investimentos nos edifícios Foz 5, Foz 2 e Foz 1 que visam a boa manutenção das fachadas,
coberturas e infraestruturas de saneamento, como é o caso da substituição da cobertura do edifício Foz 5, a reabilitação de fachadas e rede de esgotos no edifício Foz 2 e melhoria das condições de drenagem de águas pluviais e
subterrâneas em redor das piscinas.
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Na Unidade de Manteigas, terminada a grande requalificação do hotel no ano de 2017, importa agora dar continuidade à revitalização dos restantes edifícios e melhoria de acessos e serviços.
Assim, salienta-se a implementação de um acesso privilegiado, sem barreiras arquitetónicas, desde a zona de
estacionamento das viaturas até à entrada principal do hotel, e a instalação de um grupo gerador de emergência.
No que respeita à casa do Pastor, foi desenvolvido um projeto de requalificação do edifício cuja implementação se
verificará durante o ano de 2019, dotando a Unidade de Alojamento de uma maior oferta de unidades de alojamento
com a dignidade, conforto e segurança que a Fundação INATEL pretende continuar a melhorar.
Na Unidade de Oeiras, a requalificação sustentada das unidades de alojamento e a melhoria das condições de
acesso à piscina e bar constituíram a prioridade de investimento neste ano, tendo sido desenvolvidos projetos cuja
concretização se iniciará em 2019 e se estenderá pelos próximos anos, num cenário de continuidade.
Na Unidade do Piódão foi nosso propósito a substituição dos vãos que não cumpriam com as suas funções de
estanquicidade de modo a melhorar as condições de conforto no interior do edifício, que por estar numa zona climatericamente exigente também necessita de cuidados acrescidos.
Na Unidade de Santa Maria da Feira foram melhoradas as condições de acessos e fruição na zona da piscina, reformulando-se as instalações sanitárias de apoio e acessos em redor que permitem agora a utilização destes espaços
independentemente da condição física do utente.
Unidade de Vila Ruiva foi identificado como uma necessidade a construção de um circuito de manutenção nos terrenos daquela Unidade, permitindo aos nossos utentes poderem fazer desporto num espaço aprazível e em contacto
com a natureza. Este projeto foi desenvolvido no final de 2018 e será implementado nos primeiros meses de 2019.
Balneários Termais
Em Manteigas, numa perspetiva de conjunto e de rentabilização dos recursos existentes, nomeadamente a alta
temperatura da água termal naquele local, foi realizado um estudo sismoelétrico que visa a realização de um projeto
de aproveitamento da energia geotérmica, para climatização do edifício de forma eficiente e com recurso a uma fonte
limpa de energia.
Parques de Campismo
No Parque de Campismo do Cabedelo a prioridade passou pela beneficiação de um balneário que estava completamente desadequado face às exigências de conforto e higiene atuais e substituição da vedação do lado poente,
em painéis de rede eletrossoldada. Estas intervenções melhorarão substancialmente as condições de conforto e segurança de quem pretende usufruir em pleno deste espaço de lazer, com características únicas junto ao mar.
INATEL Instalações Desportivas
Sendo o Parque de Jogos 1º de Maio, um espaço de excelência em Lisboa, para a prática desportiva de inúmeras
atividades, pela sua dimensão e características, obriga a uma contínua melhoria das condições para a prática desportiva.
Assim, durante este ano no edifício da piscina renovaram-se os balneários de apoio às crianças, renovaram-se as
bancadas e cadeiras, proporcionando um maior conforto a quem diariamente ali permanece a assistir a uma aula ou a
um evento desportivo e substituíram-se equipamentos na central técnica para garante da qualidade da água. Foram
ainda, instalados painéis solares que permitem o aquecimento parcial da água com recurso à energia solar, com todos
os benefícios que daí advém.
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No estádio, foram reforçadas estruturalmente as torres de iluminação e substituídos todos os equipamentos
por um novo sistema eficiente e que dá resposta capaz às atuais e diversas utilizações que aquele espaço alberga,
incluindo transmissões televisivas.
No pavilhão, foi elaborado o projeto para reformulação da zona de acolhimento e a criação de uma sala multiusos,
tendo-se iniciado a obra em finais do ano. Neste edifício, foi ainda instalado um sistema de climatização dos ginásios,
proporcionando maior conforto e condições para a prática desportiva.
Academia
Para dar resposta às necessidades de novas áreas de formação e se poderem desenvolver novos projetos, foram
adaptadas salas com novos equipamentos de luz e som, bem como foram melhoradas as condições de ventilação,
acústicas e revestimentos de paredes e pavimentos.
Saliente-se que a Fundação INATEL pretende ampliar a diversidade de oferta de caráter pluridisciplinar que este
espaço potencia, criando um auditório ao ar livre. Este projeto foi desenvolvido durante o ano de 2018 e encontra-se
em fase de apreciação por parte das entidades competentes, prevendo-se que ainda em 2019 se possa iniciar a sua
construção.
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PROVEDOR DO BENEFICIÁRIO
Foram mais de 280 os contactos por e-mail, carta, telefone e presenciais, que no ano de 2018 chegaram ao gabinete do Provedor em forma de reclamações, críticas construtivas, sugestões, desabafos, elogios e pedidos de informação.
Os sócios e utentes dos serviços disponibilizados pela Fundação na área da hotelaria, continuam a contestar o
método de reservas de alojamento com mais de um ano de antecedência. Este procedimento continua a provocar
constrangimentos junto dos utilizadores destes serviços.
O INATEL de Oeiras continua no topo das reclamações, não só pela degradação das instalações e deficiente limpeza
dos quartos, como pela falta de manutenção do espaço envolvente. O mau serviço prestado no abastecimento de
combustível e o deficiente funcionamento do parquímetro são referidos também por diversos utentes e associados.
Foram também em grande número, os sócios e utentes da piscina de Oeiras que se nos dirigiram manifestando o
seu desagrado pelo facto da mesma só ter aberto em 15 de julho.
Várias reclamações foram recebidas sobre a falta de qualidade nos serviços de restauração das Unidades de Alojamento de Oeiras e Santa Maria da Feira.
Vila Nova de Cerveira, Santa Maria da Feira, Luso e São Pedro do Sul foram referidas por associados e utentes como
sendo unidades a necessitar de urgente manutenção.
Para além da falta de segurança, permanece a necessidade de obras de requalificação no Parque de Campismo
de Cabedelo.
A necessidade urgente de pavimentação dos arruamentos, instalação de bocas-de-incêndio, iluminação, requalificação do parque infantil, balneários e instalações sanitárias no Parque de Campismo da Costa da Caparica é referida
insistentemente pelos campistas.
As viagens organizadas pelo turismo INATEL, embora na sua generalidade sejam do agrado dos associados, são
em alguns casos referidas, como tendo um valor demasiado elevado.
Mantém-se o desagrado dos utentes pelo facto de não ser permitida a presença de animais de estimação no
Estádio 1º de Maio e nas diversas Unidades de Alojamento da Fundação.
O facto das edições do “Tempo Livre” chegarem aos associados com um considerável atraso, inviabilizando muitas
vezes a participação dos mesmos em algumas das atividades publicitadas também tem gerado algum desconforto
em diversos associados.
É frequentemente referida a grande dificuldade e demora no atendimento telefónico não só nas Unidades de
Alojamento como também em algumas Unidades INATEL Locais.
Deve ser destacado o profissionalismo, competência e simpatia da grande maioria dos colaboradores da Fundação que, mesmo em situações adversas, mereceram elogios por parte de utentes e associados.
Acompanhámos as atividades mais marcantes organizadas pela INATEL, neste ano de 2018, nas áreas de Turismo,
Desporto e Cultura bem como os principais eventos organizados pela Fundação.
Finalmente, o nosso agradecimento ao Secretariado de apoio ao Gabinete do Provedor e a todos os Trabalhadores
da INATEL que de alguma forma connosco colaboraram, bem como ao Conselho de Administração que sempre nos
apoiou.
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PERSPETIVAS PARA 2019
As perspetivas para 2019 encontram-se consagradas no documento “Plano de Atividades e Orçamento de 2019”, já
homologado por Sua Excelência o Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Este documento reflete as principais linhas condutoras para o ano 2019, seguindo-se a orientação estratégica
para o triénio de 2017-2019. Perspetiva-se um crescimento da atividade da Fundação INATEL nas suas diversas áreas
de intervenção.
Assim, dar-se-á continuidade e reforço ao Programa INATEL 55+.pt, com Apoio Governamental e do Fundo Social
Europeu. Na Hotelaria e Turismo, perspetiva-se um crescimento da atividade, reforçando o papel da Fundação no
desenvolvimento de um turismo responsável e ambientalmente sustentável. No âmbito da “Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável”, prosseguirá o ciclo de conferências, dedicado aos 17 objetivos de desenvolvimento
sustentável.
Simultaneamente, na vertente territorial, concentram-se os esforços na intensificação das ligações às redes e agentes locais que se relacionam com a INATEL, fundamentalmente CCD e Autarquias, de forma a chegar mais próximos
da nossa População e das suas atividades que se enquadram na nossa Missão. Seja nos apoios financeiros, seja no
desenvolvimento de atividades, com os Populares na Rua, e parcerias com que desenvolvem iniciativas já consagradas
no terreno ou inovadoras, seja no desporto natureza, seja na inovação social.
Pretende-se ainda, desenvolver atividades desportivas, incidindo em programas para a comunidade, com enfoque em estilos de vida saudável e uma aposta na intergeracionalidade. No que respeita às atividades de âmbito Cultural promover-se-á projetos que sejam transversais aos vários extratos sociais e etários, estabelecendo pontes entre
a modernidade e a tradição, agregando novos públicos e desenvolvendo novas perspetivas e visões de espetáculo.
Será também uma das prioridades a promoção e salvaguarda do património cultural imaterial (PCI), sendo a Fundação
reconhecida como perita no PCI, pela UNESCO. No que respeita ao Teatro da Trindade dar-se-á continuidade a uma
programação variada e abrangente, reforçando e diversificando a oferta cultural, assente nos seus eixos de ação.
A Prossecução da área de formação profissional, através da atuação da Academia INATEL e do Centro Qualifica é
também uma prioridade a manter, assim como a angariação de novos associados, através da dinamização de protocolos e campanhas de marketing e ativação de marca Fundação.
Em termos de infraestruturas é uma das prioridades, o investimento em Porto Covo e também requalificações
em algumas unidades de Alojamento, nomeadamente, Luso, Entre-os-Rios e Oeiras, bem como melhoramentos no
Parque de Jogos 1º de Maio, e outras intervenções não menos importantes.
A importância da Fundação INATEL na sociedade, alicerçada nos mais de 80 anos de existência, é um incentivo
permanente ao desenvolvimento da nossa atividade. Esta herança, caracterizada por uma constante procura da inovação nos serviços de índole social, permitem encarar com esperança os desafios que se levantam no cumprimento
da sua missão.
O Conselho de Administração
Lisboa, 08 de abril de 2019
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DEMONSTRAÇÃO
1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
1.1 Exploração
Conforme se pode verificar no quadro que se segue, o grau de execução orçamental, em 2018, foi de 90,3% em
gastos eExploração
89,0% em rendimentos, correspondendo a 52.924.424 euros e 52.210.180 euros, respetivamente.
(em euros)

GASTOS
Discriminação

Orçamento
2018

Realizado 2018

DEPARTAMENTO DE HOTELARIA, TURISMO, INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio DHT

37 198 938
464 917

33 089 118
285 849

Direção de Serviços de Turismo
Estrutura de Apoio
Turismo Viagens
Relações Internacionais - Turismo
Programas Turismo INATEL
Programa INATEL 55+

14 288 357
682 434
5 277 544
108 929

Direção de Serviços de Hotelaria
Estrutura de Apoio
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
Termas
Posto Combustível de Oeiras
F&B

RENDIMENTOS
%

Orçamento
2018

Realizado
2018

%

89,0%
61,5%

39 074 845

32 005 656
9 397

10 305 065

72,1%

16 133 728

8 992 251

55,7%

93,8%
128,5%
60,5%

999 732
6 914 546

33,9%

8 219 450

112 385
7 754 697
345
30 045
1 094 779

11,2%
112,2%

8 219 450

640 020
6 782 034
65 879
29 928
2 787 204

21 748 964

22 134 301

101,8%

22 910 729

22 992 255

100,4%

646 520
18 375 843
818 694
333 502
1 347 124
227 280

491 793
18 934 124
763 664
334 510
1 397 181
213 029

76,1%
103,0%
93,3%
100,3%
103,7%
93,7%

1 983
19 829 413
1 152 257
297 889
1 490 208
138 979

2 002
19 900 975
1 204 516
297 612
1 422 348
164 802

101,0%
100,4%
104,5%
99,9%
95,4%
118,6%

696 700

363 904

52,2%

30 387

11 752

38,7%

486 844

311 975

64,1%

2 902

2 460

84,8%

72 811
137 044

24 403
27 525

33,5%
20,1%

6 625
20 860

7 273
2 019

109,8%
9,7%

1 193 781

1 347 923

112,9%

169 469

161 016

95,0%

241 663

161 219

66,7%

336

326

96,8%

570 755
51 905
177 256
152 202

610 967
26 882
143 525
405 330

107,0%
51,8%
81,0%
266,3%

159 287
5 492
4 303
50

121 256
76,1%
8 732
159,0%
20 284
471,4%
10 418 20820,2%

TEATRO DA TRINDADE

1 399 968

1 511 957

108,0%

450 037

657 084

146,0%

DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Estrutura de Apoio DD
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais - Desporto
Outras Instalações Desportivas

1 266 618

1 218 678

96,2%

619 926

581 516

93,8%

347 628
490 188
43 002
13 700
372 100

278 395
616 113
11 065
3 713
309 391

80,1%
125,7%
25,7%
27,1%
83,1%

365 540
15 281

5 554
352 964
152

96,6%
1,0%

239 105

222 846

93,2%

PARQUE DE JOGOS 1º MAIO

2 195 533

2 232 611

101,7%

1 392 737

1 491 611

107,1%

421 617
65 043
197 084
159 489

434 288
66 019
193 574
174 695

103,0%

1 695
1 574
122

1 229
41
836
353

72,5%

101,5%
98,2%
109,5%

3 381 492

2 772 755

82,0%

574 158

330 532

57,6%

178 972

143 521

80,2%

94

133

141,7%

Direção de Serviços Financeiros

559 317

479 615

85,8%

4 766

19 182

402,5%

Direção de Serviços de Património, Compras e Logística

701 482

533 751

76,1%

36 213

16 026

44,3%

Direção de Serviços de Recursos Humanos

566 898

450 356

79,4%

3 126

27 053

865,5%

Direção de Serviços de Sistemas de Informação

602 740

481 624

79,9%

90 666

41 802

46,1%

Direção de Serviços de Planeamento e Estratégia

243 471

235 084

96,6%

7 784

3 295

42,3%

Direção de Serviços de Instalações

528 613

448 804

84,9%

431 509

223 041

51,7%

Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade
Estrutura de Apoio
Relações Internacionais - DEIS
Programas Sociais
Outros Programas Turismo INATEL
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Estrutura de Apoio DC
Atividades Culturais
Instalações Culturais - Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Relações Internacionais - Cultura
UOL Cultura

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA
Estrutura de Apoio DAJA
Assessoria de Auditoria
Assessoria Jurídica
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Estrutura de Apoio DDO

81,9%

13,3%

53,1%
290,2%

GABINETE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
Núcleo de Apoio Arquivo Expediente e Projetos
Relações Públicas, Internacionais e Institucionais
Associados INATEL
Marketing
Publicidade e Propaganda
Academia

3 949 913

3 122 040

79,0%

746 027

563 893

75,6%

871 340
156 284
274 759
1 104 033
492 055
1 051 441

1 045 414
136 664
108 248
1 118 404
197 644
515 667

120,0%
87,4%
39,4%
101,3%
40,2%
49,0%

62 337
2 959
19 032
69 241

179,6%
107,1%
11,3%
203,5%

592 458

111 973
3 170
2 152
140 897
121
305 579

UNIDADES INATEL LOCAIS

5 176 407

4 805 372

92,8%

629 131

1 057 022

168,0%

550 517

511 582

92,9%

13 977

20 703

148,1%

61 108

58 759

96,2%

1 841 065

1 105 097

60,0%

14 964 954

16 054 163

107,3%

1 141 065

688 043

60,3%

493 144
2 996 000

1 636 304
2 579 217

331,8%
86,1%

700 000

417 053

59,6%
11 475 810

11 838 642

103,2%

58 636 955

52 924 424

90,3%

ORGÃOS SOCIAIS
PROVEDORIA
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Quotizações
Benefícios Pós Emprego
Subsídios: IGFSS+SCML
TOTAL

58 636 955

52 210 180

89,0%

51,6%

Os valores da execução incluem 2.541.879 euros de “gastos” e “rendimentos” internos. Este montante não interfere com os resultados, tendo unicamente
em vista a análise setorial dos resultados de cada uma das atividades desenvolvidas pela Fundação. Em termos orçamentais haviam sido previstos 2.918.904
euros de “gastos” e “rendimentos” internos.
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1.2 Investimento
O valor do investimento realizado em 2018 foi de 2,997 milhões de euros, tendo em 2017 atingido os 3,039 milhões
de euros.
Para o montante estimado de 6,910 milhões de euros a taxa de execução orçamental situou-se em 43,4%.
Discriminação

Orçamento
Anual

Realizado
2018

(em euros)

%
Exec.

Financiamento / Subsídios
IGFSS
SCML
Outros

2 067 111
811 584
4 031 404

2 067 111
853 755
76 563

100,0%
105,2%
1,9%

6 910 100

2 997 429

43,4%

5 385 000
1 037 212

2 033 048
496 427
62 859
289 363
84 598

37,8%
47,9%

Ativos Fixos Tangíveis
- Edifícios e Outras Construções
- Equipamento Básico
- Equipamento de Transporte
- Equipamento Administrativo
- Outros Activos Fixos Tangíveis

Ativos Intangíveis

226 150

128,0%

261 738

31 133

11,9%

6 910 100

2 997 429

43,4%

O investimento em “edifícios e outras construções”, num total de 2,033 milhões de euros, com uma execução
orçamental de 37,8%, representa 67,8% do total do investimento.
A Hotelaria absorveu grande parte deste investimento em “edifícios e outras construções” (1,214 milhões de euros).
Trata-se de beneficiações e melhoramentos das instalações, nomeadamente ao nível das infraestruturas de saneamento, rede de incêndio, reabilitação de fachadas e áreas envolventes e outras requalificações que visam a contínua
e sustentada modernização dos edifícios e espaços de lazer. Destacam-se as unidades da Caparica (238 mil euros), Foz
do Arelho (215 mil euros), Manteigas (123 mil euros), Entre-os-Rios (102 mil euros), Cerveira (99 mil euros) e Castelo de
Vide (90 mil euros).
A salientar ainda as intervenções efetuadas no Parque de Jogos 1º de Maio (618 mil euros), respeitante a melhoramentos no edifício da piscina e na reabilitação das torres de iluminação do Estádio.
As restantes rubricas que compõem o grupo dos ativos fixos tangíveis perfazem o montante de 933 mil euros,
representando 31,5% de investimentos neste grupo. Deste montante, 496 mil euros dizem respeito à rubrica de equipamento básico, cabendo à hotelaria uma execução de 350 mil euros.
Em termos globais o grupo dos ativos fixos tangíveis representou 99% do investimento total.
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A repartição do investimento total em ativos fixos tangíveis é a apresentada no quadro seguinte:
Realizado
2018

Discriminação

%
Exec.

Ativos Fixos Tangíveis
Sede
Teatro da Trindade
Hotelaria
Unidades INATEL Locais
Instalações Desportivas
Outras Instalações
Total

263 879
134 686
1 648 829
222 012
689 098
7 793

8,9%
4,5%
55,6%
7,5%
23,2%
0,3%

2 966 296

100,0%

Em linha com o já referenciado, a Hotelaria representa 55,6% da execução dos ativos fixos tangíveis.
Relativamente ao investimento em ativos intangíveis, registou-se o montante de 31 mil euros, essencialmente diz
respeito a aquisição de software. Este grupo representa 1% do investimento realizado.
Relativamente ao financiamento do investimento, verificou-se que por parte das entidades IGFSS,IP e SCML ascendeu
a 2,921 milhões de euros. Sendo a restante parte financiada por outros, via fundos próprios, no montante de 77 mil euros.
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2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ADemonstração
conta de resultados
de 2018 é, sinteticamente, representada conforme quadro a seguir:
de Resultados
Descrição

2017
Realizado

(Em Euros)
2018

%
%

Realizado

%

RENDIMENTOS
Vendas
Prestações de Serviços
Trabalhos p/ Própria Entidade
Subsídios à Exploração
Reversões
Ganhos por Aumento de Justo Valor
Outros Rendimentos e Ganhos
Outros - Imputação Subsídios p/ Investimentos

1.Total Rendimentos

1 303 212
25 634 089
26 937 300
212 679
11 573 655
91 475
104 577

2,7%
52,3%
54,9%
0,4%
23,6%
0,2%
0,2%

1 450 494
25 534 598
26 985 092
218 364
12 461 863
59 910

2,9%
50,7%
53,6%
0,4%
24,7%
0,1%

5 284 272
17 266 658
4 839 279

10,8%
35,2%
9,9%

5 712 921
18 453 057
4 944 396

11,3%
36,6%
9,8%

49 043 238

100,0%

50 382 545

100,0%

49 043 238

100,0%

50 382 545

100,0%

11,4%

GASTOS
CMVMC

5 660 296

11,5%

5 765 161

Fornecimentos e Serviços Externos

15 224 572

31,0%

17 045 090

33,8%

Gastos com Pessoal

18 751 269

38,2%

19 143 237

38,0%

Perdas por Imparidade

28 084

0,1%

149 408

0,3%

Provisões

86 984

0,2%

204 850

0,4%

1 329 068
41 080 272

2,7%
83,8%

1 488 486
43 796 232

3,0%
86,9%

5 782 086

11,8%

5 872 069

11,7%

46 862 357

95,6%

49 668 301

98,6%

46 862 357

95,6%

49 668 301

98,6%

3. Resultado Antes de Depreciações, Gastos de
Financiamento e Impostos

7 962 966

16,2%

6 586 314

13,1%

4. Resultado Operacional (Antes de Gastos de
Financiamento e Impostos) (1-2)

2 180 881

4,4%

714 245

1,4%

5. Resultado Antes de Impostos

2 180 881

4,4%

714 245

1,4%

0,0%

1 827

0,0%

4,4%

712 418

1,4%

Outros Gastos e Perdas
Gastos de Depreciação e Amortização

2.Total Gastos

Imposto s/ o Rendimento do Periodo
6. Resultado Liquído

411
2 180 470

2.1 Rendimentos
Os Rendimentos ascenderam a 50.382.545 euros apresentando um ligeiro acréscimo de 2,7% face a 2017, em que
o seu montante foi de 49.043.238 euros.
As Vendas e Prestação de Serviços, que representam em termos relativos 53,6% dos Rendimentos, ascenderam
a 26.985.092 euros, apresentando uma execução idêntica à de 2017 (26.937.300 euros).
No entanto, é de salientar o incremento das vendas e prestações de serviços de hotelaria (+760 mil euros) face a
2017. No que diz respeito às viagens de Turismo Social verificou-se uma ligeira redução (-230 mil euros).
É de referir o lançamento neste ano, do novo programa Social INATEL 55+.pt., dada a sua natureza, com apoio
governamental e do Fundo Social Europeu. Este programa é um instrumento fundamental na promoção da inclusão
social de grupos mais desfavorecidos, combatendo o isolamento das populações mais idosas e mais carenciadas,
mas também na dinamização do setor turístico nacional em épocas de menor procura, contribuindo para o emprego
sustentado, sobretudo nas zonas do interior. A 1ª fase, decorreu em abril e maio, e as primeiras viagens verificaram-se
a 22 de abril. A 2ª fase iniciou-se a 16 de setembro e terminou a 21 de dezembro.
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A comparticipação direta da parte dos participantes nas viagens do programa, ascendeu a 543 mil euros, tendo
sido reconhecidas as comparticipações da parte governamental, no montante de 552 mil euros. É de salientar que se
perspetiva vir a receber em 2019, a comparticipação do FSE, no montante de 1,691 milhões de euros.
A referir também o incremento em vendas de combustíveis do Posto de Oeiras, no montante de 146 mil euros
(em linha com as aquisições de mercadorias de combustíveis), seguindo-se as prestações de serviços da Academia,
inerentes à atividade formativa, com mais 90 mil euros face a 2017.
Os Subsídios à Exploração ascenderam a 12.461863 euros, dos quais 11.838.642 euros foram atribuídos pelo
IGFSS e SCML. Relativamente ao IGFSS o seu valor mantém-se inalterável, tendo-se registado por parte da SCML um
acréscimo de 363 mil euros face a 2017.
A referir que também se encontra registada a comparticipação governamental, do Programa 55+INATEL.pt, no
montante de 552 mil euros, sendo do IGFSS, o valor de 370 mil euros e do Turismo de Portugal o valor de 182 mil euros.
Este grupo representa 24,7% dos rendimentos, encontra-se acima do registado em 2017, no montante de 888 mil
euros, decorrente do atrás exposto.
Os Outros Rendimentos e Ganhos ascenderam a 5.712.921 euros, representando 11,3% dos rendimentos. Destes,
2.579.217 euros referem-se a quotas e joias de inscrições de associados, sendo que, em 2017, o valor foi de 2.668.221
euros.
Encontram-se também registados ganhos atuariais, no valor de 763 mil euros, os quais representam 13,4% do
montante global deste grupo.
2.2 Gastos
Os Gastos totalizaram 49.668.301 euros, apresentando um acréscimo de 6,0% (+2.805.943 euros) face ao ano transato, em que os mesmos atingiram os 46.862.357 euros. Este acréscimo deve-se em grande parte à rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos (+1, 821 milhões de euros), decorrente das subcontratações para os programas de viagens,
nomeadamente em serviços de alojamento e restauração, viagens turísticas e ingressos..
Em termos relativos representam 98,6% dos rendimentos, próximo a 2017 em que representaram 95,6% desses
mesmos rendimentos.
Em termos das várias rubricas verifica-se a seguinte evolução:
O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) ascendeu a 5.765.161 euros. Verificou-se,
um acréscimo de 1,9% face ao registado em 2017 (+105 mil euros), que resulta essencialmente do incremento de aquisições de mercadorias de combustíveis, em linha com o incremento de vendas de combustíveis do Posto de Oeiras. O
seu percentual em relação aos rendimentos situou-se nos 11,4%, muito idêntico ao registado em 2017, que se situou
nos 11,5%.
A rubrica Fornecimentos e Serviços Externos registou um valor de 17.045.090 euros, representando 33,8% dos
rendimentos, sendo em 2017, 31,0%, com um valor de 15.224.572 euros.
Este grupo apresenta um acréscimo de 1.820.518 euros face a 2017. Os aumentos mais significativos verificaram-se
nas rubricas de subcontratação de alojamento e restauração, viagens turísticas, ingressos, produções culturais e desportivas, outros subcontratos e rendas (em conjunto totalizaram o incremento de 1,916 milhões de euros). Contudo,
também se registaram decréscimos, sendo de assinalar os mais relevantes, registados nas rubricas de honorários,
publicidade e propaganda e subcontratos de transportes
Os Gastos com o Pessoal totalizaram 19.143.237 euros representando 38,0% dos Rendimentos, sendo que em
2017, o seu peso relativo ascendeu a 38,2%, apresentando 18.751.269 euros.
Assistiu-se em 2018 a um acréscimo de 2,1% face a 2017, o que corresponde a mais 392 mil euros. O incremento
deste grupo deve-se ao pessoal do quadro (+316 mil euros), decorrente dos aumentos salariais de 2% aplicados desde
janeiro 2018, conforme estabelecido no Acordo Empresa negociado no decorrer deste ano.
As Perdas por Imparidade e Provisões ascenderam a 354 mil euros, registando-se um acréscimo de 239 mil
euros face a 2017.
Os Outros Gastos e Perdas totalizaram 1.488.486 euros, representando 3,0% dos rendimentos. Em 2017, este
grupo registou o montante 1.329.068 euros, apresentando um acréscimo de 159 mil euros.
Neste agrupamento encontram-se registadas, as comparticipações a CCD, as quais representam 24,7% deste
grupo, entre outros gastos, nomeadamente taxas de saneamento e outras, com uma representatividade de 37,7%.
O valor dos Gastos de Depreciação e Amortização do exercício ascenderam a 5.872.069 euros, representando
11,7% dos rendimentos.Em 2017 registaram-se 5.782.086 euros, correspondendo a 11,8% dos rendimentos, verificando-se um incremento de 90 mil euros.

111

Fundação INATEL

2.3 Resultado
O Resultado, cujas rubricas mais representativas foram atrás analisadas, apresenta-se positivo de 712.418 euros. O
seu valor em 2017 foi positivo em 2.180.470 euros.
2.4 Resultados Líquidos
Os Resultados Líquidos apresentaram um valor positivo 712.418 euros, sendo que em 2017 registaram-se
2.180.470 euros positivos.
No quadro seguinte apresentam-se os resultados dos diversos setores e a sua comparabilidade com o período
homólogo.
(Em Euros)

GASTOS
Discriminação

DEPARTAMENTO DE HOTELARIA, TURISMO, INTERVENÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio DHT
Direção de Serviços de Turismo
Estrutura de Apoio
Turismo Viagens
Relações Internacionais - Turismo
Programas Turismo INATEL
Programa INATEL 55+
Direção de Serviços de Hotelaria
Estrutura de Apoio
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
Termas
Posto Combustível de Oeiras
F&B

Realizado 2018

Realizado 2017

RESULTADOS

Realizado 2018

Realizado 2017

Realizado 2018

30 838 782

33 089 118

31 728 734

32 005 656

889 952

-1 083 463

377 704
8 491 248
671 726
6 609 928
86 516
1 123 080

285 849
10 305 065
640 020
6 782 034
65 879
29 928
2 787 204
22 134 301
491 793
18 934 124
763 664
334 510
1 397 181
213 029

249
9 385 423
103 647
7 988 932

-377 455
894 174
-568 078
1 379 004
-86 516
169 764

22 293 807
2 203
19 413 289
1 220 900
199 144
1 274 016
184 255

9 397
8 992 251
112 385
7 754 697
345
30 045
1 094 779
22 992 255
2 002
19 900 975
1 204 516
297 612
1 422 348
164 802

835 996
-539 315
939 820
483 810
-44 265
26 031
-30 085

-276 452
-1 312 814
-527 636
972 664
-65 534
118
-1 692 425
857 954
-489 791
966 850
440 852
-36 898
25 167
-48 227

21 457 811
541 518
18 473 469
737 090
243 409
1 247 985
214 340

1 292 844

Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade
Estrutura de Apoio
Relações Internacionais - DEIS
Programas Sociais
Outros Programas Turismo INATEL

512 019

363 904

49 255

11 752

-462 764

-352 152

415 197
12 363
20 877
63 583

311 975

4 343

2 460

-309 515

24 403
27 525

25 466
19 447

7 273
2 019

-410 854
-12 363
4 589
-44 136

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Estrutura de Apoio DC
Atividades Culturais
Instalações Culturais - Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Relações Internacionais - Cultura

924 777
378 087
337 788
29 178
159 791
19 932

1 347 923
161 219
610 967
26 882
143 525
405 330

207 058
974
136 714
65 197
4 123
50

161 016
326
121 256
8 732
20 284
10 418

-717 719
-377 113
-201 074
36 019
-155 668
-19 882

-1 186 907
-160 893
-489 712
-18 150
-123 241
-394 911

TEATRO DA TRINDADE

1 450 219

1 511 957

527 482

657 084

-922 737

-854 873

DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Estrutura de Apoio DD
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais - Desporto
Outras Instalações Desportivas

1 337 747
261 977
707 537
21 095
50 592
296 546

1 218 678
278 395
616 113
11 065
3 713
309 391

580 408
1 214
355 082
1 280
22 584
200 248

581 516
5 554
352 964
152

-757 339
-260 763
-352 456
-19 815
-28 008
-96 297

-637 162
-272 842
-263 149
-10 913
-3 713
-86 545

PARQUE DE JOGOS 1º MAIO

2 198 275

2 232 611

1 639 977

1 491 611

-558 298

-741 000

375 207
66 704
180 434
128 070

434 288
66 019
193 574
174 695

1 443
1 180
264

1 229
41
836
353

-373 764
-66 704
-179 254
-127 806

-433 059
-65 979
-192 739
-174 342

2 706 434
141 557
487 344

2 772 755
143 521
479 615

357 182
99
4 977

330 532
133
19 182

-2 349 252
-141 457
-482 367

-2 442 224
-143 388
-460 433

Direção de Serviços de Património, Compras e Logística

490 358

533 751

18 436

16 026

-471 922

-517 725

Direção de Serviços de Recursos Humanos

440 380

450 356

22 832

27 053

-417 549

-423 304

Direção de Serviços de Sistemas de Informação

493 666

481 624

85 280

41 802

-408 386

-439 822

Direção de Serviços de Planeamento e Estratégia

235 737

235 084

7 847

3 295

-227 891

-231 789

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA
Estrutura de Apoio DAJA
Assessoria de Auditoria
Assessoria Jurídica
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Estrutura de Apoio DDO
Direção de Serviços Financeiros

222 846

-17 130
-25 507

417 392

448 804

217 712

223 041

-199 680

-225 763

GABINETE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
Núcleo de Apoio, Arquivo e Espediente e Projetos
Relações Públicas, Internacionais e Institucionais
Associados
Marketing
Publicidade e Propaganda
Academia

2 994 024
899 264
143 904
260 309
925 688
294 108
470 750

3 122 040
1 045 414
136 664
108 248
1 118 404
197 644
515 667

440 968
13 534
4 805
126 836
78 073
109
217 611

563 893
111 973
3 170
2 152
140 897
121
305 579

-2 553 056
-885 730
-139 099
-133 473
-847 615
-293 999
-253 139

-2 558 147
-933 441
-133 494
-106 096
-977 506
-197 523
-210 087

UNIDADES INATEL LOCAIS

4 329 747

4 805 372

497 627

1 057 022

-3 832 119

-3 748 350

469 210

511 582

31 913

20 703

-437 297

-490 878

57 863

58 759

1 332 326
856 768

1 105 097
688 043

475 558

417 053

49 014 611

52 210 180

411

1 827

49 015 022

52 212 007

Direção de Serviços de Instalações

ORGÃOS SOCIAIS
PROVEDORIA
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Quotizações
Benefícios Pós Emprego
Subsídios: IGFSS+SCML
TOTAL ANTES DE IMPOSTOS
IMPOSTO S/ RENDIMENTO
TOTAL APÓS IMPOSTOS
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Realizado 2017

RENDIMENTOS

15 182 699
1 038 667
2 668 221

-58 759
14 949 066
948 261
2 579 217
-417 053
11 838 642
714 245

11 475 810

11 838 642

13 850 372
181 899
2 668 221
-475 558
11 475 810

51 195 492

52 924 424

2 180 881

51 195 492

16 054 163
1 636 304
2 579 217

-57 863

52 924 424

-411

-1 827

2 180 470

712 418
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3 – BALANÇO
A evolução do balanço em 31 de Dezembro de 2018, face a 31 de Dezembro de 2017, traduz-se no quadro abaixo
indicado:
Evolução dos Balanços 2018/2017

(Em Euros)
DATAS

RUBRICAS
31.12.2018

%

31.12.2017

%

ATIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros Ativos Financeiros

128 081 653
95 207
3 510 000

83,2%
0,1%
2,3%

130 555 120
156 397
3 500 000

84,6%
0,1%
2,3%

449 869
743 271
97 687
382 777
2 233 904
175 537
18 095 239

0,3%
0,5%
0,1%
0,2%
1,5%
0,1%
11,8%

430 811
493 261
22 768
292 321
2 021 119
189 487
16 716 953

0,3%
0,3%
0,0%
0,2%
1,3%
0,1%
10,8%

153 865 144

100,0%

154 378 237

100,0%

50 000 000
8 711 675
(915 449)
71 417 129
712 418

32,5%
5,7%
-0,6%
46,4%
0,5%

50 000 000
8 711 675
(3 095 918)
73 058 840
2 180 470

32,4%
5,6%
-2,0%
47,3%
1,4%

129 925 773

84,4%

130 855 066

84,8%

Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego

1 008 172
781 548
9 585 620

0,7%
0,5%
6,2%

858 000
1 228 884
11 210 616

0,6%
0,8%
7,3%

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos

2 686 451
49 459
702 555
447 336
5 088 695
3 589 535

1,7%
0,0%
0,5%
0,3%
3,3%
2,3%

1 637 381
556 455
447 336
4 497 770
3 086 730

1,1%
0,0%
0,4%
0,3%
2,9%
2,0%

23 939 371

15,6%

23 523 172

15,2%

153 865 144

100,0%

154 378 237

100,0%

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
TOTAL DO ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundo Inicial
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL
PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

3.1 Ativo não corrente
O ativo não corrente apresenta um valor líquido de 131.686.859 euros representando, em termos relativos, 85,6%
do total do ativo, percentagem de idêntica grandeza a 2017, em que se situou nos 86,9%.
Integra os ativos fixos tangíveis, nos quais se encontram os terrenos e recursos naturais, edifícios e outras construções, os equipamentos básico, administrativo, transporte e outros ativos fixos tangíveis. Estes ativos representam
97,3% do total do ativo não corrente.
Engloba igualmente, os ativos intangíveis que dizem respeito aos gastos de projetos de desenvolvimento capitalizáveis e o software, registando o montante de 95.207euros.
Inclui ainda, outros ativos financeiros, que compreendem no montante de 3.500.000 euros, afetos aos benefícios
pós emprego e 10.000 euros referentes a comparticipação no capital do Montepio Geral.
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3.2 Ativo corrente
O ativo corrente totaliza 22.178.284 euros, representando 14,4% do total dos ativos.
Estão englobados neste grupo os inventários, clientes, adiantamentos a fornecedores, estado e outros entes públicos, outras contas a receber, diferimentos, caixa e depósitos bancários.
3.3 Fundos Patrimoniais
O grupo de Fundos Patrimoniais apresenta o montante de 129.925.773 euros registando um decréscimo de 929.293
euros face a 2017, que se deve às variações em resultados transitados, fundos patrimoniais e resultado do exercício.
3.4 Passivo não corrente
O passivo não corrente engloba as provisões e as responsabilidades por benefícios pós-emprego e os financiamentos reembolsáveis obtidos de projetos comunitários, e ascende ao montante global de 11.375.340 euros.
Nas provisões verifica-se um ligeiro acréscimo de 150.173 euros, devendo-se às variações dos processos judiciais,
que se encontram em contencioso.
Quanto aos benefícios pós-emprego encontra-se relevado o valor apurado de acordo com o estudo atuarial, atualizado à data de 31.12.2018, registando-se uma redução de 1.624.996 euros face a 2017.
Ainda neste grupo, de referir o registo de 781.548 euros resultantes de financiamentos obtidos no âmbito das
execuções de projetos QREN observando-se face a 2017, uma diminuição de 447.336 euros, respeitantes a reembolsos
efetuados em 2018.
3.5 Passivo corrente
O passivo corrente inclui as dívidas de curto prazo e os diferimentos apresentando o valor de 12.564.030 euros,
registando um acréscimo de 2.338.358 euros face a 2017.
Esta variação ocorre em grande parte por via do incremento da rubrica de fornecedores de bens e serviços de
consumo corrente (+1.049.069 euros) e fornecedores de investimentos (+ 383.056 euros).

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS NO EXERCÍCIO
O Resultado Líquido apurado, no exercício de 2018, ascende a 712.417,54 euros positivos.
O Conselho de Administração propõe que o resultado apurado seja transferido para Resultados Transitados.
O Conselho de Administração
Lisboa, 8 de abril de 2019
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BALANÇO

(Em Euros)
RUBRICAS

DATAS

NOTAS
31.12.2018

31.12.2017

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros Ativos Financeiros

5
6
13

128 081 653
95 207
3 510 000
131 686 859

130 555 120
156 397
3 500 000
134 211 517

8
14
14
15
14
13
4

449 869

430 811

743 271
97 687
382 777
2 233 904
175 537
18 095 239
22 178 284

493 261
22 768
292 321
2 021 119
189 487
16 716 953
20 166 720

153 865 144

154 378 237

50 000 000
8 711 675
(915 449)
71 417 129
712 418
129 925 773

50 000 000
8 711 675
(3 095 918)
73 058 840
2 180 470
130 855 066

9
20
9;12

1 008 172
781 548
9 585 620
11 375 340

858 000
1 228 884
11 210 616
13 297 499

16
16
15
20
16
13

2 686 451
49 459
702 555
447 336
5 088 695
3 589 535
12 564 030

1 637 381
556 455
447 336
4 497 770
3 086 730
10 225 672

TOTAL DO PASSIVO

23 939 371

23 523 172

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

153 865 144

154 378 237

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

TOTAL DO ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundo Inicial
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

10
10
10
10
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

10;11

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(Em Euros)
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração

DATAS
31.12.2018

31.12.2017

17

26 985 092

26 937 300

17;20

12 461 863

11 573 655

Trabalhos para a própria entidade

17

218 364

212 679

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

8

(5 765 161)

(5 660 296)

Fornecimentos e serviços externos

18

(17 045 090)

(15 224 572)

Gastos com o pessoal

19

(19 143 237)

(18 751 269)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

7

(144 175)

(2 160)

Provisões (aumentos/reduções)

9

(150 173)

(21 432)

Aumentos/reduções de justo valor

104 577

Outros rendimentos e ganhos

21

10 634 815

10 091 544

Outros gastos e perdas

23

(1 488 022)

(1 328 042)

6 564 276

7 931 985

(5 872 069)

(5 782 086)

692 207

2 149 899

22 502

32 008

(464)

(1 026)

714 245

2 180 881

(1 827)

(411)

712 418

2 180 470

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5;6;7

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

17

Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

11
Resultado líquido do período
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERIODO 2017

NOTAS

1

FUNDO INICIAL

50 000 000 €

OUTRAS RESERVAS

8 711 675 €

RESULTADOS
TRANSITADOS

(5 047 541 €)

OUTRAS VARIAÇÕES
NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS

74 326 144 €

RESULTADO
LIQUÍDO DO
PERIODO

1 951 622 €

(Em Euros)
TOTAL DOS
FUNDOS
PATRIMONIAIS

129 941 901 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

1 951 622 €

(1 951 622 €)

1 951 622 €

(1 951 622 €)

Variação nas Reservas por Excedentes de Revalorização
2
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

3

RESULTADO EXTENSIVO

4=2+3

2 180 470 €

2 180 470 €

228 848 €

228 848 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subsídios ao investimento

(1 267 305 €)
5

POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO 2017
POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERIODO 2018

(1 267 305 €)

(1 267 305 €)

(1 267 305 €)

6=1+2+3+5

50 000 000 €

8 711 675 €

(3 095 918 €)

73 058 839 €

2 180 470 €

130 855 066 €

6

50 000 000 €

8 711 675 €

(3 095 918 €)

73 058 839 €

2 180 470 €

130 855 066 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

11

2 180 470 €

(2 180 470 €)

2 180 470 €

(2 180 470 €)

Variação nas Reservas por Excedentes de Revalorização
7
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

8

RESULTADO EXTENSIVO

9 = 7+8

712 418 €

712 418 €

(1 468 052 €)

(1 468 052 €)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subsídios ao investimento

(1 259 890 €)

Outras Operações
10
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO 2018

10=6+7+8+10

50 000 000 €

8 711 675 €

(915 449 €)

(1 259 890 €)

(381 820 €)

(381 820 €)

(1 641 710 €)

(1 641 710 €)

71 417 129 €

712 418 €

129 925 773 €
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(Em Euros)
RUBRICAS

1000

NOTAS

PERÍODOS
2018

2017

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais - Método Directo

1101

Recebimentos de clientes

(1)

29 086 512

30 047 939

1102

Pagamentos a fornecedores

(2)

-23 483 979

-23 217 644

1103

Pagamentos ao pessoal

1100

Caixa gerada pelas operações

-19 678 584

-19 428 965

-14 076 050

-12 598 671

1201

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento

(3)

-16 245

73

1202

Outros recebimentos/pagamentos

(4)

15 297 268

15 891 968

- Subsídios à Exploração

12 972 081

- Juros
- Outros

1200
2000

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

19 309

2 289 427

2 266 646

1 204 973

3 293 371

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento

2200

Pagamentos respeitantes a:

2201

Activos fixos tangíveis

-2 364 093

-2 891 309

2202

Activos intangíveis

-20 463

-46 474

2203

Investimentos financeiros

-10 000

2204

Outros activos

2100

Recebimentos provenientes de:

2101

Activos fixos tangíveis

2102

Activos intangíveis

2103

Investimentos financeiros

2104

Outros activos

2105

Subsídios ao investimento

2106

Juros e rendimentos similares

2107

Dividendos

2300
3000

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

1 388

5 660

3 013 817

3 484 383

620 649

552 260

-447 336

-438 985

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

3100

Recebimentos provenientes de:

3101

Financiamentos obtidos

3102

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

3103

Cobertura de prejuízos

3104

Doações

3199

Outras operações de financiamento

3200

Pagamentos respeitantes a:

3201

Financiamentos obtidos

3202

Juros e gastos similares

3203

Dividendos

3204

Reduções de capial e de outros instrumentos de capital próprio

3205

Outras operações de financiamento

(5)

2 597

- Prémio de desempenho nos Projetos QREN

3300

2 597

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

-447 336

-436 388

1 378 287

3 409 243

4000

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

5000

Efeito das diferenças de câmbio

6000

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período

16 716 953

13 307 710

7000

Caixa e seus equivalentes no fim do período

18 095 239

16 716 953

-1 378 286,68
0,00

Notas:
(1) Compreende as importâncias recebidas de clientes e respeitantes a venda de bens e prestações de serviços da actividade principal da Fundação INATEL,
nomeadamente provinientes da Hotelaria e do Turismo.
(2) Compreende as importâncias pagas a fornecedores e respeitantes principalmente a compras e fornecimentos e serviços externos (actividade normal da Fundação INATEL).
(3) Compreende as importâncias pagas/recebimentos respeitantes a imposto sobre o rendimento (IRC).
(4) Compreende as importâncias recebidas e pagas respeitantes a outras actividades da Fundação INATEL, nomeadamente as quotas dos Associados.
(5) Financiamento por Fundos Comunitários
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ANEXO
(montantes expressos em euros)

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Fundação INATEL
Morada: Calçada de Sant`Ana, nº 180, em Lisboa
Número de Identificação Fiscal: 500 122 237
A Fundação INATEL é uma fundação de direito privado e de utilidade pública, instituída pelo DL nº 106/2008 de
25 de Junho, sucedendo ao INATEL, IP.
A Fundação INATEL desenvolve a sua atividade em todo o território nacional, competindo-lhe a gestão de um
importante património edificado, constituído essencialmente por equipamentos hoteleiros, culturais e desportivos,
dedicados à prestação de um vasto leque de serviços nas áreas da hotelaria e do turismo social, do termalismo social e
sénior, do apoio e promoção da cultura tradicional (ranchos folclóricos, bandas filarmónicas, orfeões e grupos corais e
de teatro amador), do apoio ao desenvolvimento do desporto amador e seus movimentos associativos, de realização
do direito ao descanso e lazer dos trabalhadores e de promoção de programas e iniciativas de inclusão e solidariedade
social envolvendo sobretudo jovens e idosos.
A Fundação INATEL abrange um número de associados que ronda os 161 mil associados individuais e os 2.196
associados coletivos. Possui um vasto património com uma rede de 27 Unidades INATEL Locais em todo o Continente
e Regiões Autónomas, uma rede com 16 unidades de Alojamento, 2 parques de campismo e 2 balneários termais.
Integra também o Teatro da Trindade e o Parque de Jogos 1º de Maio, a Academia Inatel e um Posto de Combustível.
O fundo patrimonial inicial é constituído pelas dotações iniciais de capital do Estado.
As notas do anexo passam a seguir uma sequência lógica e estruturada com referenciação cruzada às demais
demonstrações financeiras. As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Regime de Normalização
Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, incluindo apenas divulgações das Normas Contabilísticas de
Relato Financeiro aplicáveis à Fundação.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Referencial contabilístico utilizado
As demonstrações financeiras da Fundação Inatel, foram preparadas de acordo com o regime de Normalização
Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011,
de 9 de Março, o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 158/2009, de 13 de Julho com as retificações da Declaração de Retificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro, e com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:
• Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março (Regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo);
• Aviso nº 8259/2015, de 29 de Julho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo);
• Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março (Código de Contas específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo);
• Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março (Modelos das Demonstrações Financeiras Sem prejuízo da aplicação da
NCRF-ESNL em todos os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma
não responda a aspetos particulares que se coloquem à Entidade em matéria de contabilização ou relato financeiro
de transações ou situações ou lacunas que seja relevantes para a prestação de informação verdadeira e apropriada, a
entidade recorre, tendo em vista a superação dessas lacunas, supletivamente e pela ordem indicada:
1. Às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), Normas Interpretativas (NI) e Estrutura Conceptual do
Sistema de Normalização Contabilística (SNC);
2. Às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adotadas ao abrigo do Regulamento n.º 106/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho e,
3. Às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas
pelo IASB.
As demonstrações financeiras que incluem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as respetivas notas do Anexo,
foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Fundação, no dia 8 de Abril de 2019, são expressas em Euros e
foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade, consistência da apresentação, comparabilidade e
do regime do acréscimo, no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e
gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura
conceptual, em conformidade com as características qualitativas da consistência da apresentação, materialidade e
agregação, compensação e comparabilidade.
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As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período
findo em 31 de Dezembro de 2018 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017.
Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:
- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos
livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do
seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao
período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.
- Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações
financeiras.
- Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço
e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto
por qualquer rendimento, ambos vice-versa.
- Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2018 são comparáveis com
os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017.
2.2Disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos
nas demonstrações financeiras
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
3.1 Bases de apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir
dos registos contabilísticos da Fundação, mantidos de acordo com as NCRF para Entidades do Sector Não Lucrativo,
em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF-ESNL requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos
ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica
e noutros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e, formam a base para os julgamentos sobre
os valores dos ativos e passivos cuja valorização possa não ser evidente através de outras fontes. Os resultados reais
podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para os
quais os pressupostos ou estimativas são considerados significativos, são apresentados nas notas 3.2 a 3.19 seguintes.
Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual estes
são reconhecidos à medida que ocorrem, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.
As diferenças entre os rendimentos e gastos gerados e os correspondentes recebimentos e pagamentos são registados nas rubricas de Diferimentos e de Devedores/Credores por Acréscimos de Rendimentos/Gastos.
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:
- Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa
data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do
balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
- Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste
sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações
realizadas.
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3.2 Ativos
Ativos fixos
fixos tangíveis
tangíveis
3.2
Os ativos
ativos fixos
fixos tangíveis
tangíveis encontram-se
encontram-se registados
registados ao
ao custo
custo de
de aquisição,
aquisição, deduzido
deduzido das
das depreciações
depreciações ee das
das perdas
perdas
Os
por imparidade
imparidade acumuladas,
acumuladas, com
com exceção
exceção dos
dos Ativos
Ativos Fixos
Fixos Tangíveis
Tangíveis relativos
relativos aa Terrenos
Terrenos ee Edifícios,
Edifícios, adquiridos
adquiridos até
até 11
por
de Janeiro
Janeiro de
de 2009
2009 que
que foram
foram registados
registados pelo
pelo seu
seu justo
justo valor,
valor, de
de acordo
acordo com
com reavaliação
reavaliação efetuada
efetuada por
por peritos
peritos avaliaavaliade
dores imobiliários,
imobiliários, inscritos
inscritos na
na CMVM,
CMVM, reportada
reportada àà data
data de
de 01/01/2010,
01/01/2010, utilizando
utilizando aa possibilidade
possibilidade permitida
permitida pela
pela NCRF
NCRF
dores
Adoção pela
pela primeira
primeira vez
vez das
das Normas
Normas Contabilísticas
Contabilísticas ee de
de Relato
Relato Financeiro,
Financeiro, no
no período
período de
de transição,
transição, de
de utilizar
utilizar oo
33 –– Adoção
justo valor
valor no
no modelo
modelo de
de custo.
custo. Os
Os Terrenos
Terrenos ee Edifícios
Edifícios adquiridos
adquiridos após
após aquela
aquela data
data encontram-se
encontram-se registados
registados ao
ao custo
custo
justo
de aquisição,
aquisição, deduzido
deduzido das
das depreciações
depreciações acumuladas
acumuladas ee de
de perdas
perdas de
de imparidades.
imparidades.
de
O património
património imobiliário
imobiliário foi
foi objeto
objeto de
de uma
uma avaliação,
avaliação, executada
executada por
por peritos
peritos avaliadores
avaliadores imobiliários,
imobiliários, que
que se
se baseabaseaO
ram em
em documentação
documentação fornecida
fornecida pela
pela Fundação
Fundação (documentos,
(documentos, levantamentos
levantamentos topográficos
topográficos ee plantas),
plantas), em
em visitas
visitas aos
aos
ram
imóveis, assim
assim como
como reuniões
reuniões com
com técnicos
técnicos camarários.
camarários.
imóveis,
Tratando-se de
de imóveis
imóveis antigos,
antigos, não
não se
se conhecendo
conhecendo os
os projetos
projetos ee obras
obras que
que foram
foram realizadas
realizadas ao
ao longo
longo da
da sua
sua vida,
vida,
Tratando-se
a
avaliação
do
período
de
vida
útil
foi
estimada
com
base
no
período
de
vida
útil
médio
para
cada
tipologia
do
imóvel
a avaliação do período de vida útil foi estimada com base no período de vida útil médio para cada tipologia do imóvel
considerando aa sua
sua depreciação
depreciação física,
física, funcional
funcional ee económica
económica atual.
atual.
ee considerando
Os Ativos
Ativos Fixos
Fixos Tangíveis
Tangíveis móveis
móveis registados
registados na
na contabilidade
contabilidade até
até 31
31 de
de Maio
Maio de
de 2007
2007 encontram-se
encontram-se registados
registados pelo
pelo
Os
valor de
de avaliação
avaliação ee período
período de
de vida
vida útil
útil estimado,
estimado, resultante
resultante da
da inventariação
inventariação total
total dos
dos mesmos
mesmos realizada
realizada naquela
naquela
valor
data pela
pela empresa
empresa Deloitte
Deloitte para
para oo INATEL
INATEL I.P.
I.P. Os
Os bens
bens móveis
móveis adquiridos
adquiridos após
após aquela
aquela data
data encontram-se
encontram-se registados
registados
data
pelo custo
custo de
de aquisição.
aquisição.
pelo
metodologia utilizada
utilizada na
na avaliação
avaliação foi
foi escolhida
escolhida em
em função
função das
das características
características ee do
do objeto
objeto da
da avaliação
avaliação do
do imóimóAA metodologia
vel. Os
Os métodos
métodos utilizados
utilizados para
para valorização
valorização dos
dos imóveis
imóveis foram
foram os
os seguintes:
seguintes:
vel.
Método da
da comparação;
comparação;
-- Método
Método do
do rendimento
rendimento (Discounted
(Discounted Cash-Flows);
Cash-Flows);
-- Método
Método do
do rendimento
rendimento -- Método
Método do
do Valor
Valor Residual;
Residual;
-- Método
Método do
do rendimento
rendimento (Capitalização
(Capitalização Direta)
Direta)
-- Método
Método do
do custo.
custo.
-- Método
As depreciações
depreciações são
são calculadas,
calculadas, após
após oo início
início de
de utilização
utilização dos
dos bens,
bens, pelo
pelo método
método das
das quotas
quotas constantes
constantes em
em
As
conformidade com
com oo período
período de
de vida
vida útil
útil estimado
estimado para
para cada
cada classe
classe de
de ativos.
ativos. Não
Não foram
foram apuradas
apuradas depreciações
depreciações por
por
conformidade
componentes.
componentes.
As despesas
despesas com
com reparação
reparação ee manutenção
manutenção destes
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Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.
3.4 Ativos fixos intangíveis
À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF-ESNL, na
medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.
Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de
desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar
a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos
futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gastos do período em que são incorridos.
As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo
método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos
de vigência dos contratos que os estabelecem.
Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto
de testes de imparidade numa base anual.
3.5 Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis
O goodwill, os ativos intangíveis em curso e os ativos que não têm vida útil definida não estão sujeitos a depreciação, mas são objeto de testes de imparidade anuais. Os demais ativos são revistos quanto a imparidade sempre que
os eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se encontram escriturados possa não ser
recuperável.
Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia escriturada do ativo face ao seu
valor recuperável. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor de um ativo menos os gastos para venda e o
seu valor de uso. Para realização de testes de imparidade, os ativos são agrupados ao mais baixo nível no qual se possam identificar separadamente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa).
3.6 Ativos e passivos financeiros
Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Fundação se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF - ESNL.
Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios:
- ao custo, menos qualquer perda por imparidade; ou
- ao justo valor, com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração de variação patrimonial.
Nesta categoria incluem-se, os seguintes ativos e passivos financeiros:
- Clientes e outras dívidas de terceiros
- Caixa e depósitos bancários
- Fornecedores e outras dívidas a terceiros
- Investimentos Financeiros
3.7 Inventários
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual
é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação
de inventários.
3.8 Instrumentos financeiros
3.8.1 Classificação de capital próprio ou passivo
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.
3.8.2 Empréstimos
Os empréstimos obtidos são reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos.
3.8.3 Fornecedores
- Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal,
que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
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3.8.4 Caixa e equivalentes de caixa
- Caixa e depósitos bancários
Este item rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros depósitos bancários. Os montantes incluídos
nesta rubrica correspondem a valores vencíveis a menos de três meses, altamente líquidos que sejam prontamente
convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro, isto é, que possam ser imediatamente mobilizáveis e com um risco
de alteração de valor não significativo.
Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os
saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.
3.9 Benefícios aos empregados
A Fundação INATEL possui um plano de benefícios definidos que define o montante de benefício de pensão que
um empregado (incluído no plano) irá receber na reforma.
O passivo reconhecido no balanço relativamente ao plano de benefícios definidos é o valor presente da obrigação
do benefício definido à data do balanço, juntamente com ajustamentos relativos a ganhos e perdas atuariais e custo de
serviços passados. A obrigação do plano de benefícios definidos é calculada anualmente por atuários independentes,
utilizando o método do crédito da unidade projetada.
Gastos e perdas atuariais resultantes de ajustamentos em função da experiência e alterações nas premissas atuariais são reconhecidos na demonstração dos resultados. Os ganhos e perdas atuariais são imediatamente reconhecidos
na Demonstração dos Resultados do exercício.
3.10 Provisões e passivos contingentes
- Provisões
As provisões são reconhecidas ou divulgadas quando, e somente quando, a Fundação tenha uma obrigação presente resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de
recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data,
tendo em consideração os riscos e incertezas inerentes a tais estimativas.
A Fundação analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações
futuras. Embora com subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários
para cumprimento destas obrigações futuras, a administração procura sustentar as suas expectativas de perdas num
ambiente de prudência.
O valor das provisões para responsabilidades por benefícios pós-emprego, inscrito nas demonstrações financeiras
de 2018 resultou de estudo atuarial reportado a 31 Dezembro de 2018.
-Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo os mesmos divulgados no
anexo.
3.11 Rédito e regime de acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Fundação. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),
abatimentos e descontos.
O rédito só é reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no
fim do período a que dizem respeito.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:
–– Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
–– A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
–– O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
–– É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
–– Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante
a receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à
data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
–– O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
–– É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
–– Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;
–– A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o
montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.
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3.12 Fornecimentos e outras contas a pagar
As dívidas a fornecedores e outras dívidas a terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que não vencem
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
3.13 Subsídios obtidos
Os subsídios do governo e outras entidades são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia
suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.
Todos os subsídios, concedidos pelo Estado a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de “Outras variações patrimoniais” e são transferidos numa base sistemática para resultados à medida que decorre o respetivo período de depreciação ou amortização.
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.
Os subsídios são reconhecidos quando existe uma segurança razoável de que serão efetivamente recebidos e que
a Fundação cumprirá as obrigações/condições inerentes ao seu recebimento.
3.14 Trabalhos para a própria entidade
Nesta rubrica são reconhecidos os gastos dos recursos diretamente atribuíveis aos ativos fixos tangíveis, durante
a sua fase de construção, quando se concluí que os mesmos serão recuperados através da realização daqueles ativos.
São mensurados ao custo, com base em informação interna especialmente preparada para o efeito (custos internos). Os trabalhos para a própria entidade refletem a capitalização dos encargos de estrutura que são basicamente os
gastos com o pessoal.
3.15 Encargos financeiros com empréstimos obtidos
São reconhecidos como gastos do período e incluídos na demonstração dos resultados, os encargos financeiros
com empréstimos obtidos que não sejam capitalizáveis em ativos, de acordo com o princípio da especialização dos
exercícios, utilizando para o efeito a taxa de juro efetiva dos mesmos.
Os encargos financeiros com a aquisição, construção ou produção de um ativo, para o qual seja provável que resultem benefícios económicos futuros para a entidade são capitalizados e integrados no valor do bem.
3.16 Impostos
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base no resultado tributável, apurado de acordo com
as regras definidas nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do CIRC, (o qual difere do resultado contabilístico) da
Fundação, incidindo o imposto sobre o seu rendimento global que corresponde à soma algébrica dos rendimentos
das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS e, bem assim, dos incrementos patrimoniais obtidos a título
gratuito. A matéria coletável é apurada através da dedução ao rendimento global determinado nos termos do artigo
53.º do CIRC, dos gastos comuns imputáveis aos rendimentos sujeitos a imposto e não isentos e benefícios fiscais
eventualmente existentes.
Atendendo à natureza dos rendimentos obtidos pela Fundação, os montantes de quotas pagas pelos seus associados, não são sujeitos a tributação em sede de IRC, nos termos do n.º 3 do artigo 54º do CIRC.
A Fundação procedeu ao apuramento e pagamento das tributações autónomas de acordo com o estipulado no
art.º 88º do Código do IRC.
3.17 Especialização dos períodos
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em
que são recebidas ou pagas.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados
nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos.»
3.18 Julgamentos e estimativas
- Contingências
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divulgados nas notas
anexas. Nos casos em que a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos for
remota ou se for pouco provável que ocorra o influxo de benefícios económicos, os respetivos passivos contingentes
ou ativos contingentes não são divulgados.
- Estimativas e Julgamentos
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a
experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem
razoáveis.
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3.19 Acontecimentos subsequentes
Os acontecimentos após a data do balanço que indicarem informação adicional que dão origem a ajustamentos
são refletidos nas demonstrações financeiras.
Os acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

4. FLUXOS DE CAIXA
Caixa e seus equivalentes a 31 de dezembro de 2018 e 2017 desagrega-se conforme segue:
Descrição

Saldo em
01.01.2018

Saldo em
31.12.2018

Débitos

Créditos

46 481 €

37 762 007 €

37 771 075 €

37 413 €

Depósitos à ordem

6 995 903 €

152 528 395 €

155 541 041 €

3 983 257 €

Outros depósitos bancários

9 674 569 €

33 500 000 €

29 100 000 €

14 074 569 €

16 716 953 €

223 790 402 €

222 412 116 €

18 095 239 €

Caixa

Total

Todas as contas de depósitos bancários foram reconciliadas, com referência a 31 de Dezembro de 2018.
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5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadros seguintes:

Exercício 2018
Terrenos e
recursos
naturais

Descrição
Valor bruto no início do período

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Outros AFT

AFT em
curso

TOTAL

45 323 340 €

108 117 332 €

13 670 738 €

729 175 €

10 366 774 €

558 359 €

860 666 €

179 626 383 €

0€

(27 210 073 €)

(11 300 896 €)

(601 933 €)

(9 614 124 €)

(344 236 €)

0€

(49 071 262 €)

45 323 340 €

80 907 259 €

2 369 841 €

127 242 €

752 650 €

214 123 €

860 666 €

130 555 121 €

381 820 €

(2 564 494 €)

(405 442 €)

(11 468 €)

(34 859 €)

15 105 €

145 868 €

(2 473 468 €)

63 803 €

491 304 €

62 859 €

289 363 €

84 598 €

1 756 005 €

2 747 932 €

1 524 €

5 123 €

65 326 €

496 427 €

62 859 €

289 363 €

84 598 €

(4 403 156 €)

(899 888 €)

(74 327 €)

(324 007 €)

(78 368 €)

742 955 €

383 €

348 204 €

22 230 €

(744 936 €)

(383 €)

(348 420 €)

(22 230 €)

(39 641 €)

(1 155 611 €)

(78 368 €)

(39 641 €)

(5 821 584 €)

Depreciações acumuladas no início do período
Saldo no início do período (01.01.2018)

Edifícios e outras
construções

Variações do período
Aquisições em primeira mão
Regularizações

381 820 €

381 820 €

Trabalhos p/ a Própria Empresa
Total de aumentos

381 820 €

Depreciações do período
Regularizações de depreciações
Abates
Total diminuições

0€

(4 403 156 €)

(901 869 €)

(74 327 €)

(324 223 €)

Transferências

0€

1 773 337 €

0€

0€

0€

1 773 337 €

Saldo no fim do período (31.12.2018)

45 705 160 €

Valor bruto no fim do período (31.12.2018)
Depreciações acumuladas no fim do período
(31.12.2018)

45 705 160 €

78 342 767 €

218 364 €

1 967 722 €

3 348 116 €
(5 779 746 €)
1 113 773 €

8 875 € (1 782 212 €)

0€

(1 782 212 €)

(1 782 212 €)

229 228 €

1 006 534 €

128 081 653 €

1 006 534 €

Transferências de AFT (-)
Transferências de AFT (+)

211 717 €

8 875 €
1 964 400 €

115 774 €

717 791 €

109 955 996 €

13 422 229 €

791 651 €

10 307 717 €

629 601 €

(31 613 229 €)

(11 457 830 €)

(675 877 €)

(9 592 065 €)

(398 235 €)

1 782 212 €
181 818 889 €
(53 737 236 €)

Exercício 2017
Descrição
Valor bruto no início do período
Depreciações acumuladas no início do
período
Saldo no início do período (01.01.2017)
Variações do período

Terrenos e
recursos
naturais

Edifícios e outras
construções

Equipamento
básico

Equipamento de
transporte

Equipamento
administrativo

Outros AFT

104.647.262 €

13.377.808 €

729.175 €

10.353.837 €

441.937 €

2.082.097 €

176.955.456 €

0€

(23.063.307 €)

(10.348.418 €)

(530.503 €)

(9.533.646 €)

(289.435 €)

0€

(43.765.309 €)

45.323.340 €

81.583.954 €

3.029.390 €

198.672 €

820.192 €

152.502 €

2.082.097 €

133.190.147 €

0€

(676.695 €)

(659.548 €)

(71.431 €)

(67.541 €)

61.621 €

(1.221.431 €)

(2.635.026 €)

127.526 €

396.544 €

252.939 €

117.005 €

1.927.967 €

2.821.982 €

Trabalhos p/ a Própria Empresa
0€

Depreciações do período

127.526 €

396.544 €

0€

252.939 €

117.005 €

(4.146.765 €)

(1.056.155 €)

(71.431 €)

Regularizações de depreciações
Abates
Total diminuições
Transferências
Transferências de AFT (-)

212.679 €

2.140.646 €

3.034.661 €

(332.091 €)

(61.742 €)

103.677 €

251.613 €

6.941 €

362.231 €

(103.735 €)

(259.416 €)

(583 €)

(363.733 €)

(339.893 €)
19.413 €

(55.384 €)
0€

0€
(3.362.078 €)
(3.362.078 €)

(5.669.686 €)
0€
(3.362.078 €)

(1.056.213 €)
120 €

(71.431 €)
0€

(5.668.185 €)

(4.146.765 €)
3.342.545 €
3.342.545 €

120 €

0€

19.413 €

45.323.340 €

80.907.259 €

2.369.841 €

127.242 €

752.651 €

214.123 €

860.666 €

130.555.121 €

45.323.340 €

108.117.332 €

13.670.738 €

729.175 €

10.366.774 €

558.359 €

860.666 €

179.626.384 €

0€

(27.210.073 €)

(11.300.896 €)

(601.933 €)

(9.614.124 €)

(344.236 €)

0€

(49.071.262 €)

3.362.078 €

O reconhecimento inicial apurado pelo justo valor, de acordo com as avaliações foi efetuado em 01.01.2010, na
transição para o SNC suportado por uma declaração de peritos avaliadores que valida o seu registo a esta data.
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212.679 €

0€
0€

Transferências de AFT (+)
Saldo no fim do período (31.12.2017)
Valor bruto no fim do período
(31.12.2017)
Depreciações acumuladas no fim do
período (31.12.2017)

TOTAL

45.323.340 €

Aquisições em primeira mão
Total de aumentos

AFT em curso
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O património imobiliário foi objeto de uma avaliação, executada por peritos avaliadores imobiliários, que se basearam em documentação fornecida pela Fundação (documentos, levantamentos topográficos e plantas), em visitas aos
imóveis, assim como reuniões com técnicos camarários.
Tratando-se de imóveis antigos, não se conhecendo os projetos e obras que foram realizadas ao longo da sua vida,
a avaliação do período de vida útil foi estimada com base no período de vida útil médio para cada tipologia do imóvel
e considerando a sua depreciação física, funcional e económica atual.
A metodologia utilizada na avaliação foi escolhida em função das características e do objeto da avaliação do imóvel. Os métodos utilizados para valorização dos imóveis foram os seguintes:
–– Método da comparação;
–– Método do rendimento (Discounted Cash-Flows);
–– Método do rendimento - Método do Valor Residual;
–– Método do rendimento (Capitalização Direta)
–– Método do custo.
5.2. Outras divulgações
Método depreciação

Anos médios de
vida útil

Taxas

Edifícios e outras construções

Quotas Constantes

15 a 50 anos

6.66 % a 2 %

Equipamento básico

Quotas Constantes

2 a 9 anos

50 % a 11.11 %

Equipamento de transporte

Quotas Constantes

4 anos

25 %

Equipamento administrativo

Quotas Constantes

3 a 5 anos

33.33 % a 20 %

Outros ativos fixos tangíveis

Quotas Constantes

2 a 5 anos

50 % a 20 %

Descrição
Ativos Fixos Tangíveis

Tendo em conta a recuperação evidenciada pelos mercados imobiliários, bem como a evolução dos resultados das
atividades a que se encontram afectos os Ativos Fixos Tangíveis (Terrenos e Edifícios), considera-se não existirem indícios
de perdas por imparidade, pelo que não foram executados testes de imparidade conforme previsto na NCRF 12.
No que concerne a bens móveis, temos no balanço que, para valores de aquisição no montante de 25.151.198,98 €,
o seu valor líquido de depreciações é, em 31 de Dezembro 2018, de 3.027.192,43 €, ou seja, cerca de 12% dos valores de
aquisição, pelo que não existe também qualquer indício da existência de perdas por imparidade.
Descrição
Aquisições

Terrenos e
recursos naturais
381 820 €

Edifícios e outras
construções

Equipamento
básico

Equipamento de
transporte

Equipamento
administrativo

Outros AFT

AFT em curso

TOTAL

65 326 €

496 427 €

62 859 €

289 363 €

84 598 €

1 967 722 €

3 348 116 €

Sede

0€

4 372 €

62 859 €

178 228 €

5 330 €

13 089 €

263 879 €

Teatro da Trindade

0€

86 879 €

0€

20 650 €

4 532 €

22 625 €

134 686 €

1 096 €

347 036 €

0€

34 490 €

44 039 €

1 099 352 €

1 526 013 €

Unidades hoteleiras

0€

3 434 €

0€

1 603 €

4 584 €

113 194 €

122 816 €

45 756 €

3 602 €

0€

42 312 €

16 849 €

113 492 €

222 012 €

18 474 €

51 103 €

0€

10 863 €

9 263 €

599 394 €

689 098 €

0€

0€

0€

1 217 €

0€

6 576 €

7 793 €

1 773 337 €

0€

0€

0€

8 875 €

(1 782 212 €)

0€

Sede

13 089 €

0€

0€

0€

0€

(13 089 €)

0€

Teatro da Trindade

22 625 €

0€

0€

0€

0€

(22 625 €)

0€

966 437 €

0€

0€

0€

0€

(966 437 €)

0€

Parques de campismo
Agências + Lojas
Agências + Lojas ( regularização)
Instalações desportivas
Outras instalações
Transferências

381 820 €

381 820 €

0€

Unidades de Alojamento
Parques de campismo

31 092 €

0€

0€

0€

0€

(31 092 €)

0€

Agências + Lojas

51 387 €

0€

0€

0€

0€

(31 202 €)

20 185 €

688 707 €

0€

0€

0€

8 875 €

(717 766 €)

(20 185 €)

0€

(744 936 €)

(383 €)

(348 420 €)

(22 230 €)

(39 641 €)

(1 155 611 €)

Sede

0€

(503 337 €)

0€

(167 635 €)

0€

0€

(670 972 €)

Teatro da Trindade

0€

(5 551 €)

0€

(2 591 €)

0€

0€

(8 142 €)

Unidades de Alojamento

0€

(197 361 €)

(383 €)

(119 519 €)

(21 327 €)

(39 641 €)

(378 230 €)

Parques de campismo

0€

0€

0€

(437 €)

0€

0€

(437 €)

Agências + Lojas

0€

(29 968 €)

0€

(23 356 €)

(904 €)

0€

(54 227 €)

Instalações desportivas

0€

(8 719 €)

0€

(34 781 €)

0€

0€

(43 499 €)

Outras instalações

0€

0€

0€

(102 €)

0€

0€

(102 €)

Instalações desportivas
Abates

0€

127

Fundação INATEL

As principais variações em Unidades de Alojamento foram, conforme segue:

Descrição

Edifícios e
outras
construções

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

347 036 €
14 383 €
26 241 €
30 045 €
12 656 €
27 459 €
37 578 €
50 060 €
79 €
0€
29 781 €
21 130 €
17 441 €
13 341 €
19 111 €
0€
14 167 €
13 556 €
20 007 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
(197 361 €)
(3 120 €)
(4 192 €)
(136 025 €)
(7 024 €)
(244 €)
(361 €)
(11 859 €)
(5 204 €)
(4 447 €)
(11 283 €)
(5 319 €)
(1 970 €)
(1 592 €)
(1 511 €)
(244 €)
(361 €)
(136 €)
(712 €)
(2 362 €)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
(383 €)
0€
0€
0€
0€
(383 €)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
(383 €)
0€
0€
0€
0€

34 490 €
795 €
5 111 €
6 343 €
4 113 €
0€
64 €
5 646 €
1 247 €
0€
57 €
122 €
9 630 €
187 €
0€
0€
0€
1 175 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
(119 519 €)
(1 857 €)
(3 432 €)
(41 152 €)
(3 557 €)
(2 043 €)
(970 €)
(16 658 €)
(417 €)
(28 569 €)
(2 292 €)
(12 282 €)
(2 157 €)
0€
(1 558 €)
(2 043 €)
(970 €)
(1 716 €)
(858 €)
0€

Outros
AFT

AFT em
curso

44 039 €
19 371 €
1 888 €
6 771 €
418 €
438 €
0€
8 206 €
0€
573 €
1 137 €
1 377 €
1 850 €
323 €
798 €
0€
0€
890 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
(21 327 €)
0€
0€
(19 509 €)
0€
0€
0€
0€
0€
(1 818 €)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

1 099 352 €
237 645 €
215 068 €
32 395 €
24 933 €
101 608 €
69 063 €
47 201 €
26 451 €
0€
98 520 €
123 292 €
89 108 €
0€
0€
14 680 €
8 879 €
10 510 €
0€
(966 437 €)
(159 066 €)
(151 632 €)
(2 980 €)
(154 233 €)
(73 505 €)
(12 485 €)
(25 630 €)
(94 229 €)
(135 408 €)
(136 998 €)
(8 879 €)
(11 390 €)
(39 641 €)
(39 641 €)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

TOTAL

UNIDADES HOTELEIRAS
Aquisições
UH de Caparica
UH de Foz do Arelho
UH de Albufeira
UH de S.P. Sul
UH de Entre os Rios
UH de Luso
Uh de Oeiras
UH de Stª Mª Feira
UH de Madeira
UH de Cerveira
UH de Manteigas
UH de Castelo de Vide
UH de Porto Santo
UH de Fornos de Algodres
UH de Infante Santo
UH de Linhares da Beira
UH de Piodão
UH de Flores
ransferências
UH de Caparica
UH de Foz do Arelho
UH de Albufeira
UH de S.P. Sul
UH de Entre os Rios
UH de Oeiras
UH de Stª Mª Feira
UH de Cerveira
UH de Manteigas
UH de Castelo de Vide
UH de Linhares da Beira
UH de Piodão
Abates
UH de Caparica
UH de Foz do Arelho
UH de Albufeira
UH de S.P. Sul
UH de Entre os Rios
UH de Luso
Uh de Oeiras
UH de Stª Mª Feira
UH de Madeira
UH de Cerveira
UH de Manteigas
UH de Castelo de Vide
UH de Porto Santo
UH de Fornos de Algodres
UH de Entre os Rios
UH de Luso
UH de Linhares da Beira
UH de Piodão
UH de Flores
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1 096 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1 096 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
966 437 €
159 066 €
151 632 €
2 980 €
154 233 €
73 505 €
12 485 €
25 630 €
94 229 €
135 408 €
136 998 €
8 879 €
11 390 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

1 526 013 €
272 194 €
248 308 €
75 554 €
42 120 €
129 505 €
106 704 €
111 113 €
27 777 €
573 €
129 495 €
145 920 €
119 126 €
13 851 €
19 909 €
14 680 €
23 046 €
26 130 €
20 007 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
(378 230 €)
(44 619 €)
(7 624 €)
(196 686 €)
(10 582 €)
(2 669 €)
(1 331 €)
(28 516 €)
(5 620 €)
(34 834 €)
(13 575 €)
(17 601 €)
(4 128 €)
(1 592 €)
(3 069 €)
(2 669 €)
(1 331 €)
(1 852 €)
(1 570 €)
(2 362 €)
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS
6.1.Divulgação para cada classe de ativos intangíveis. conforme quadro seguinte:
Exercício de 2018
Projetos
desenvolvimento

Descrição
Saldo no início do período (01.01.2018)
Variações do período

Programas de
computador

Propriedade
Industrial

Ativos intangíveis
em curso

TOTAL

98 454 €

57 891 €

50 €

(0 €)

156 395 €

(53 140 €)

(37 524 €)

(50 €)

29 523 €

(61 190 €)

29 523 €

31 133 €

29 523 €

31 133 €

Aquisições em primeira mão
Trabalhos p/ a Própria Empresa

1 610 €

0€

Total de aumentos
Amortizações do período
Regularizações de depreciações

0€

1 610 €

0€

(53 140 €)

(39 133 €)

(50 €)

(92 323 €)
0€

Abates

0€

Total diminuições
Transferências de AFI (-)

(53 140 €)

(39 133 €)

(50 €)

0€

(92 323 €)
0€

45 315 €

20 367 €

(0 €)

29 523 €

95 205 €

29 523 €

Transferências de AFI (+)

0€

Saldo no final do período (31.12.2018)
Valor bruto no final do período (31.12.2018)
Amortizações Acumuladas (31.12.2018)

389 443 €

1 622 055 €

4 952 €

(344 128 €)

(1 601 688 €)

(4 952 €)

2 045 973 €
(1 950 768 €)

Exercício de 2017
Projetos
desenvolvimento

Descrição

Programas de
computador

Propriedade
Industrial

Ativos intangíveis
em curso

TOTAL

Saldo no início do período (01.01.2017)

54 259 €

130 357 €

100 €

81 568 €

266 284 €

Variações do período

44 196 €

(72 466 €)

(50 €)

(81 568 €)

(109 889 €)

Aquisições em primeira mão

4 012 €

4 012 €

Trabalhos p/ a Própria Empresa

0€

Total de aumentos
Amortizações do período

0€

4 012 €

0€

(37 372 €)

(76 478 €)

(50 €)

0€

4 012 €
(113 901 €)

Regularizações de depreciações

0€

Abates

0€

Total diminuições

(37 372 €)

(76 478 €)

(50 €)

0€

(113 901 €)

(81 568 €)

(81 568 €)

50 €

0€

156 397 €

0€

Transferências de AFI (-)
Transferências de AFI (+)

81 568 €

Saldo no final do período (31.12.2017)

98 455 €

Valor bruto no final do período (31.12.2017)
Amortizações Acumuladas (31.12.2017)

81 568 €
57 892 €

389 444 €

1 620 446 €

4 952 €

(290 989 €)

(1 562 554 €)

(4 902 €)

2 014 842 €
(1 858 445 €)

6.2.Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras
Encontra-se registado o montante de 1.622.055 € na rubrica “Programas de Computador” referente aos sistemas
de informação de apoio, na área transacional, às diversas atividades da Fundação, incluindo as áreas Financeira e
Administrativa.
6.3. Outras divulgações
Método de
depreciação

Anos médios de vida
útil

Taxas

Projetos de desenvolvimento

Quotas constantes

3 anos

33.33 %

Programas de computador

Quotas constantes

3 anos

33.33 %

Descrição
Ativos Intangíveis
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Descrição

Perdas por imparidade

Dívidas a receber de clientes

Rev. Perdas Imparidade

(38 029 €)

Outras dívidas a receber

Fundação INATEL

Valor Líquido 2017

5 233 €

(32 797 €)

(111 378 €)

Total

7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

(111 378 €)

(149 408 €)

5 233 €

(144 175 €)

Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:
ExercícioDescrição
de 2018
Dívidas a receber
de clientes
Descrição
Outras dívidas a receber
Dívidas a receber
Totalde clientes
Outras dívidas a receber

Perdas por imparidade

Rev. Perdas Imparidade

Valor Líquido 2016

(26 700 €)
Perdas por imparidade
(1 384 €)
(38 084
029 €)
€)
(28

6 936 €
Rev. Perdas Imparidade
18 987 €
5 233
25
923 €
€

(19
764 €)
Valor Líquido
2017
17 604 €
(32
797 €)
€)
(2 160

(149 408 €)

5 233 €

(144 175 €)

(111 378 €)

Total

(111 378 €)

Exercício de 2017
Descrição

Perdas por imparidade

Dívidas a receber de clientes
Outras dívidas a receber
Total

Rev. Perdas Imparidade

Valor Líquido 2016

(26 700 €)

6 936 €

(19 764 €)

(1 384 €)

18 987 €

17 604 €

(28 084 €)

25 923 €

(2 160 €)

8. INVENTÁRIOS
8.1Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada
As mercadorias e as matérias-primas. subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.
O custo de aquisição inclui despesas ocorridas até ao armazenamento. utilizando-se o Custo Médio Ponderado
como fórmula de custeio e o Sistema de Inventário Permanente.
8.2 Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre
estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:
Descrição

Mercadorias

Mat. Primas e
S ubsidiarias

Total 2018

Mercadorias

Mat. Primas e
S ubsidiarias

Total 2017

APURAMENTO DO CMVC
Inventários iniciais (+)
Compras (+)
Inventários finais (-)
Custo no exercício

Descrição

163.153 €

267.658 €

430.811 €

143.485 €

261.978 €

405.463 €

1.988.652 €

3.795.567 €

5.784.219 €

1.886.281 €

3.799.362 €

5.685.643 €

145.154 €

304.715 €

449.869 €

163.153 €

267.658 €

430.811 €

2.006.651 €

3.758.510 €

5.765.161 €

1.866.613 €

3.793.683 €

5.660.296 €

Mercadorias

Mat. Primas e
S ubsidiarias

Total 2018

Mercadorias

Mat. Primas e
S ubsidiarias

Total 2017

APURAMENTO DO CMVC
Inventários iniciais (+)
Compras (+)
Inventários finais (-)
Custo no exercício
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163.153 €

267.658 €

430.811 €

143.485 €

261.978 €

405.463 €

1.988.652 €

3.795.567 €

5.784.219 €

1.886.281 €

3.799.362 €

5.685.643 €

145.154 €

304.715 €

449.869 €

163.153 €

267.658 €

430.811 €

2.006.651 €

3.758.510 €

5.765.161 €

1.866.613 €

3.793.683 €

5.660.296 €
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9. PROVISÕES. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS
9.1 Saldos à data do balanço e movimentos do período de cada classe de provisão, conforme quadro
seguinte:
Exercício de 2018
Descrição
Descrição
MOVIMENTOS DAS PROVISÕES
Saldo
no início do
MOVIMENTOS
DASperíodo
PROVISÕES
Variações
no
período
Saldo no início do período
Aumentos
doperíodo
período
Variações no
Constituição
Aumentos do período
Reforço
Constituição
Outros aumentos
Reforço

Diminuições
do período
Outros
aumentos
Utilizações do período
Diminuições
Reversões
Utilizações
Outras
diminuições
Reversões

858 000 €

Responsabilidades
benefícios pósResponsabilidades
emprego
benefícios pósemprego
11 210 617 €

150
858 173
000 €
€
204
150 850
173 €
€

(1
11624
210996
617€)
€
417
053€)
€
(1 624 996

204 850 €

417 053 €

54 677 €

2 042 050 €

22 677
646 €
€
54
32 646
031 €
€
22

1 042
279 050
303 €
€
2

Processos judiciais
curso
Processos judiciais
curso

204
204 850
850 €
€

Saldo
fim do período
Outrasno
diminuições

32 031 €
1 008 172 €

Saldo no fim do período

1 008 172 €

Exercício de 2017
Descrição
Descrição
MOVIMENTOS DAS PROVISÕES

Processos judiciais
curso
Processos judiciais
curso

417
417 053
053 €
€

1 279 303 €
762 747 €

Total 2018
Total 2018
12 068 617 €
(1
12474
068824
617€)
€
621
904€)
€
(1 474 824
621
621 904
904 €
€
0€
€
621 904

0
0€
€
2 096 727
0€
€
1 096
301 727
949 €
€
2
32 949
031 €
1 301
€

9 762
585 620
747 €
€

762
747 €
€
32 031
10 762
593 792
€
747 €

9 585 620 €

10 593 792 €

Responsabilidades
benefícios pósResponsabilidades
emprego
benefícios pósemprego

Total 2017
Total 2017

MOVIMENTOS
DASperíodo
PROVISÕES
Saldo no início do

836 568 €

12 645 007 €

13 481 575 €

Variações
no período
Saldo no início
do período
Aumentos
doperíodo
período
Variações no

21 568
432 €
€
836
86
984
€
21 432 €

(1
12434
645390
007€)
€
475
588
€
(1 434 390 €)

(1
13412
481958
575€)
€
562
572€)
€
(1 412 958

86 984 €

475 588 €

65 552 €

1 909 979 €

65 552 €
65 552 €

1 909
392 979
899 €
1
€

Constituição
Aumentos do período
Reforço
Constituição

Outros
Reforçoaumentos
Diminuições
do período
Outros aumentos
Utilizações do período
Diminuições
Reversões
Utilizações

86 984
984 €
€
86

475 588
588 €
€
475

1 392 899 €
517 079 €

562 572
572 €
€
562
0
€
562 572 €

0€
€
0
1 975 530
€
0€
1 975
392 530
899 €
€
1
65 899
552 €
1 392
€

Outras diminuições
Reversões
Saldo no
fim do período
Outras
diminuições

65 552 €
858 000 €

11 517
210 617
€
079 €

65 552 €
12 068 617 €

Saldo no fim do período

858 000 €

11 210 617 €

12 068 617 €
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9.2 Divulgação para cada classe de passivo contingente à data do balanço
A provisão para pensões de reforma referente aos compromissos com os complementos de reforma dos trabalhadores, foi ajustada por uma diminuição de 1.624.996 €, em consequência dos pagamentos de benefícios efetuados
no ano de 2018, dos custos dos serviços correntes e juros do ano e dos ganhos atuariais, resultantes da atualização
do estudo atuarial referenciado à data de 31 de Dezembro de 2018, aplicando a nova legislação da Segurança Social.
Foram registados ganhos atuariais no valor de 762.747 € resultando, principalmente, de manutenção dos níveis médios
dos salários, contra uma hipótese de crescimento salarial de 2%, e bem assim do decréscimo dos ativos e dos beneficiários (menos 16 pessoas nos ativos e redução de 31 pessoas no número de beneficiários). Ver ponto 12.2 – Outros
benefícios a longo prazo dos empregados.
Provisões
Em 31 de Dezembro de 2018, são conhecidos vários processos litigiosos resultantes de obras, pessoal, cessões de
exploração, fornecedores e prestadores de serviços, que poderão resultar em encargos e responsabilidades adicionais
para a Fundação tendo a mesma constituído provisões para cobrir estas responsabilidades com base na sua melhor
estimativa do valor dos encargos futuros a suportar.
Face à atualização do valor dos processos judiciais em curso, foi efetuado um reforço de provisão em 204.850€ e
reversões em 54.677€, por resolução de alguns processos (laboral, civil e outros).
O montante de 1.008.172 € refletido na rubrica de “Provisões”, a 31 de Dezembro de 2018, deve-se essencialmente
aos processos judiciais em curso, a seguir discriminados:

Tipo de processo
Área Patrimonial
Cível

31.12.2017

381 173 €

381 173 €

95 399 €

78 100 €

Laboral

218 788 €

83 484 €

Outros

312 812 €

315 243 €

1 008 172 €

858 000 €

Total
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9.3 Compromissos assumidos
Em 31 de Dezembro de 2018, a Fundação tinha prestado garantias a terceiros no montante de 718.184 €.
Valor
Garantia
2018

Terceiro
Tribunal do Trabalho de Setúbal

Valor
Garantia
2017

0 €

16 747 €

Ministério da Economia Instituto
Geológico e Mineiro

7 482 €

7 482 €

Ministério da Economia Instituto
Geológico e Mineiro

19 952 €

19 952 €

Tribunal Trabalho Portalegre

0

249 €

Observações
Processo Tribunal de Trabalho de Setúbal
Contrato para atribuição de direitos de
exploração de águas minerais numa área
do concelho de Penafiel
Contrato Concessão de exploração de
água mineral natural denominada
"Caldas e Fonte Santa Manteigas
Processo Tribunal Trabalho Portalegre

Vasp

3 000 €

3 000 €

Contrato de Fornecimento de livros.
jornais. revistas e outros produtos

Lisboa Gás. SA ou CURr

1 185 €

1 185 €

Contrato Fornecimento Gás Natural

14 018 €

28 036 €

Incentivos obtidos ao abrigo Sistema de
Incentivos à promoção da excelência
Turística da Região Autónoma da
Madeira

0 €

58 741 €

Contrato de Concessão de Incentivos
Financeiros

62 000 €

62 000 €

Normas IATA para participação no BSP
Portugal

560 547 €

560 547 €

25 % do montante do incentivo
reembolsável - contrato de incentivos
financeiros

50 000 €

50 000 €

Inst. Desenv. Emp. Reg. Aut. Madeira
- IDE-RAM
Turismo de Portugal. IP
IATA - Int. Air Transp. Association
Turismo de Portugal. IP
BP Portugal
Total

718 184 €

Contrato de Compra Exclusiva celebrado
com a BP

807 940 €

As garantias prestadas a terceiros em 2018, apresentam as seguintes maturidades:
Tipologia

Menos de 1 ano

Outras Garantias

Tipologia
Outras Garantias

Entre 1 e 5 anos

Mais de 5 anos

TOTAL

0 €

672 547 €

45 637 €

718 184 €

0€

672 547 €

45 637 €

718 184 €

BCP

Novo Banco

TOTAL

157 637 €

560 547 €

718 184 €

157 637 €

560 547 €

718 184 €
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10.FUNDOS PATRIMONIAIS, RESERVAS, OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS E RESULTADOS TRANSITADOS
Em 31 de Dezembro de 2018 os Fundos Patrimoniais da Fundação ascendiam a 129.925.773 €.
10.1 Decomposição e movimento dos itens do Fundo de Capital
Exercício 2018
Descrição
Fundo InicialDescrição
Reservas
Fundo
OutrasInicial
reservas
Reservas Transitados
Resultados
Aplicação
resultados
Outras reservas
Ajustamentos SNC
Resultados Transitados
Outras variações nos
Aplicação
resultados
fundos
patrimoniais
Subsídios
Ajustamentos SNC
Outras variações nos
Outras variações nos fundos
fundos
patrimoniais
Resultado Liquido do
Subsídios
Exercício

Saldo inicial
Débitos
01.01.2018Saldo inicial
50.000.000 €
01.01.2018
8.711.675 €
50.000.000
€
8.711.675
€

Saldo Final
31.12.2018
Saldo Final
Créditos
50.000.000 €
31.12.2018
8.711.675 €
50.000.000
€
8.711.675
€
8.711.675
€
2.180.470 €
(915.448
€)
2.180.470 €
(975.926
€)
8.711.675
€
60.478 €
2.180.470 €
(915.448 €)
3.302.686 €
71.417.129 €
2.180.470 €
(975.926 €)
2.920.866 €
71.035.309
€
60.478
€

Créditos
Débitos

8.711.675 €
(3.095.918 €)
(3.156.396 €)
8.711.675 €
60.478 €
(3.095.918 €)
73.058.840 €
4.944.397 €
(3.156.396 €)
73.058.840 € 60.478 4.944.397
€
€

7.332.128 €

381.820 €
71.417.129 €

2.180.470
€
2.180.470
€8.973.839 € 712.418 € 7.332.128 €
73.058.840
€

712.418
€
71.417.129
€

Total
dos fundos
Resultado
Liquido do Exercício130.855.0662.180.470
€
€
7.124.867
€2.180.470 €4.015.104 € 712.418 €
patrimoniais
Total dos fundos patrimoniais
130.855.066 €
11.154.309 €
10.225.016 €

712.418
€
129.925.773
€
129.925.773 €

0€
73.058.840 €

8.973.839 €

381.820 €

Exercício 2017
Saldo inicial

Descrição

Débitos

01.01.2017

Fundo Inicial
Reservas
Outras reservas

Créditos

Saldo Final
31.12.2017

50.000.000 €

50.000.000 €

8.711.675 €

8.711.675 €

8.711.675 €

8.711.675 €

Resultados Transitados

(5.047.541 €)

1.951.623 €

(3.095.918 €)

Aplicação resultados

(5.108.019 €)

1.951.623 €

(3.156.396 €)

Ajustamentos SNC

60.478 €

Outras variações nos fundos
patrimoniais

60.478 €

74.326.145 €

4.839.279 €

3.571.974 €

73.058.840 €

74.326.145 €

4.839.279 €

3.571.974 €

73.058.840 €

Resultado Liquido do Exercício

1.951.622 €

1.951.622 €

2.180.470 €

2.180.469 €

Total dos fundos patrimoniais

129.941.901 €

6.790.901 €

7.704.067 €

130.855.066 €

Subsídios

10.2 Outras variações nos Fundos Patrimoniais - Subsídios Obtidos
Em 31 de Dezembro de 2018, a informação relativa a subsídios ao investimento, era como segue:
Subsídio

Montante recebido

IGFSS

2 067 111 €

SCML

853 755 €

946 706 €

Total

2 920 866 €

3 013 817 €

(a) Valores contabilizados até 31 de Dezembro de 2018.
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11. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Divulgação das seguintes
principais componentes
de gasto de imposto
sobre o rendimento:
Descrição
31.12.2018
31.12.2017
Esta rubrica inclui em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, os seguintes saldos:
Resultado antes de
impostos do período
Descrição
Imposto corrente
Resultado antes de
Imposto sobre
o
impostos
do período
rendimento do período
Imposto corrente
Tributações autónomas
Imposto sobre o
rendimento do período

714 245 €
31.12.2018
1 827 €
714 245 €
1 827 €
1 827 €
1 827 €
1 827 €

2 180 881 €
31.12.2017
411 €
2 180 881 €
411 €
411 €
411 €
411 €

Tributações autónomas

1 827 €

411 €

12. BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS
12.1Outros benefícios a longo prazo de empregados
O plano de benefícios pós-emprego em vigor na Fundação INATEL é avaliado anualmente por uma entidade independente. De acordo com a avaliação atuarial reportada a 31 de Dezembro de 2018, as responsabilidades ascendem a
9.585.620 €, encontram-se integralmente provisionadas e registadas no passivo não corrente, na rubrica de “Benefícios
Pós-Emprego”.
Movimento ocorrido no exercício:
Descrição
Responsabilidades no início do exercício
Pensões pagas no exercício
Descrição
Custos serviços correntes
Responsabilidades
no início do exercício
Custo
dospagas
jurosno exercício
Pensões
Perdas
Atuariaiscorrentes
Custos serviços
Ganhos
Atuariais
Custo dos
juros
Responsabilidades
Perdas Atuariais no final do exercício
Ganhos Atuariais
Responsabilidades no final do exercício

2018

2017

11 210 617 €

12 645 007 €

(1
279 303 €)
2018

(1 392 899 €)
2017

98 996
11 210
617 €

12 117
645 727
007 €

318303
057€)
€
(1 279

357899
861€)
€
(1 392

98 996 €

117 727 €

(762
318747
057€)
€

(517
357079
861€)
€

9 585 620 €

11 210 617 €

(762 747 €)

(517 079 €)

9 585 620 €

11 210 617 €

Afeta a esta provisão existe constituída uma aplicação financeira junto do Santander Totta, com o montantes de
3.500.000 €, reconhecida na rubrica de Balanço “Ativo Não Corrente - Outros Ativos Financeiros”.
12.2Pressupostos atuariais utilizados para o cálculo das responsabilidades por benefícios pós-emprego,
em 31 de Dezembro de 2018
Descrição
Data de avaliação das responsabilidades

2018

2017

31/12/2018

31/12/2017

DL 167-E/2013

DL 167-E/2013

TV 88/90

TV 88/90

EVK 80

EVK 80

Taxa crescimento salarial

2,00%

2,00%

Taxa de crescimento das Pré-reformas

1,75%

1,75%

IPC menos habitação

2,20%

2,20%

Taxa de rendimento do fundo dos ativos

3,00%

3,00%

Taxa de crescimento das pensões já em pagamento

0,00%

0,00%

Taxa técnica das pensões

3,00%

3,00%

N.º de pagamentos anuais da pensão

14

14

N.º de pagamentos anuais de pré-reforma

12

12

Idade normal da reforma
Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez
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Foram aplicadas as Tabelas de Retenção na Fonte referentes a trabalho dependente de 2019, de I a VIII. de acordo
com a região (Continente, Madeira ou Açores), estado civil, n.º de titulares, n.º de dependentes e a existência, ou não,
de deficientes.
Não existiram alterações aos pressupostos atuariais que haviam sido utilizados no exercício de 2017, com excepção
da percentagem previsível de reforma antecipada que passou a ser de 100%.
A diminuição do valor das responsabilidades assumidas face ao exercício de 2017 resulta de movimentos do ano,
conforme quadro 12.1 e ainda do seguinte :
- variação da massa salarial pensionável que decresceu cerca de 6,2%;
- decréscimo das responsabilidades, incluindo as passadas e as pensões em pagamento, em cerca de 1,6 milhões
de Euros, com a saída de 16 ativos, saída de 20 reformados e 11 pré-reformados e aplicação da nova legislação da
Segurança Social.
12.3 Outros Ativos Financeiros
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica decompõe-se da seguinte forma:
Descrição
Outros Ativos Financeiros
Aplicação financeira –Outras instituições financeiras
Outros ativos financeiros

2018

2017

3 510 000 €

3 500 000 €

3 500 000 €

3 500 000 €

10 000 €

O saldo reconhecido nesta rubrica aplicações financeiras refere-se a aplicação constituída junto da entidade financeira Santander Totta, com o montantes de 3.500.000 €, para cobertura parcial de responsabilidades por “Benefícios
pós-emprego” reconhecidas no Passivo da Fundação.
O valor de outros ativos financeiros é referente a ações representativas do capital social da entidade Caixa Economica Montepio Geral.
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13. DIFERIMENTOS
Decomposição da rubrica do Balanço “Diferimentos”
Descrição

31.12.2018

Ativo

31.12.2017

175 537 €

189 487 €

Rendas e Alugueres

76 995 €

72 781 €

Seguros

46 680 €

57 474 €

Conservação e Reparação

4 189 €

3 557 €

47 673 €

55 675 €

3 589 535 €

3 086 730 €

353 170 €

403 352 €

44 385 €

60 058 €

2 673 €

52 325 €

Rendas e Alugueres

20 977 €

21 600 €

Recebimentos - Experiências INATEL

83 868 €

69 951 €

Diversos
Passivo
Recebimentos de quotas de anos seguintes
Recebimentos de atividades desportivas
Recebimentos de atividades culturais

Recebimentos - Cl. Hotelaria

212 555 €

95 074 €

Recebimentos - Cl. Turismo

412 493 €

335 462 €

Recebimentos - T.Trindade
Recebimentos - Subsídios Programas

1 834 €

45 673 €

2 448 482 €

2 000 000 €

Outros recebimentos

5 388 €

0€

Outros recebimentos – Parques Campismo

3 709 €

3 236 €

14. CLIENTES
14.1Decomposição da rubrica do Balanço “Clientes” e “Outras contas a receber”
Descrição

31.12.2018

Clientes
Clientes C/C
Adiantamentos a fornecedores
Outras contas a receber
Devedores diversos – Subsídios

31.12.2017

743 271 €

493 261 €

743 271 €

493 261 €

97 687 €

22 768 €

2 233 904 €

2 021 120 €

2 602 959 €

2 281 616 €

Devedores diversos – Cobrança duvidosa

286 794 €

Devedores diversos - Outros

155 028 €

Devedores por acréscimos de rendimentos
Perdas por imparidade – Outras dívidas
Outras Operações com o Pessoal
Total

582 363 €

218 063 €

(1 070 349 €)

(958 971 €)

118 931 €

38 589 €

3 074 862 €

2 537 149 €

A conta “Devedores Diversos - Subsídios”, constante do mapa acima, inclui um valor de 201.719 € a receber
da Região Autónoma dos Açores, pela execução dos programas 60+/Açores executados nos anos de 2011/2012 e
2012/2013, com base nos protocolos celebrados em 25 de Outubro de 2011 e 28 de Setembro de 2012, respetivamente.
Perspetivando-se o seu recebimento, não foi constituída qualquer imparidade.
Em 2015, a Fundação constituiu uma imparidade pelo valor de 467.340 €, relativa ao não recebimento, até à data,
do valor em dívida por parte do Ministério da Educação, relativo à execução do Programa Turismo Educativo Júnior,
conforme protocolo celebrado entre a Fundação INATEL e o Ministério da Educação/D.G.I.D.C.
Descrição
Programa 60+/Açores 2012/2013 - S.R.Economia D.R.Turismo

Executado

Pago

A receber

a)

202.456 €

125.000 €

77.456 €

Programa 60+/Açores 2012/2013 - S.R.T.S.S.

a)

202.456 €

78.193 €

124.263 €

Turismo Educativo Júnior 2010 - M.Educação - D.G.I.D.C.

c)

792.380 €

325.040 €

467.340 €

a) Protocolo de 28 de Setembro de 2012;
b) Protocolo de 8 de Setembro de 2009.
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Programa 60+/Açores 2012/2013 - S.R.Economia D.R.Turismo

a)

Programa 60+/Açores 2012/2013 - S.R.T.S.S.

a)

Turismo Educativo Júnior 2010 - M.Educação - D.G.I.D.C.

c)

202.456 €

125.000 €

77.456 €

202.456 €

78.193 €

124.263 €

792.380 €

325.040 €

467.340 €

a) Protocolo de 28 de Setembro de 2012;
b) Protocolo de 8 de Setembro de 2009.
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14.2 Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa
Ano 2017

Terceiros
Dívidas de clientes individuais de pequeno
valor

31.12.2017

31.12.2018

14 330 €

265 462 €

12 192 €

277 655 €

31 557 €

956 €

32 512 €

710 380 €

11 710 €

2 418 €

318 575 €

110 220 €

12 981 €

415 813 €

1 401 484 €

149 408 €

19 524 €

1 531 368 €

Outros devedores de pequeno valor
Clientes Institucionais
Clientes - Empresas

15.

Ano 2018

(-)

75 510 €

Outros devedores

Total

Ajustamentos 2018
(+)

85 715 €

4 125 €

719 672 €

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Decomposição das rubricas de Balanço “Estado e Outros Entes Públicos”
Descrição
Estado e Outros
Entes Públicos - Ativos
Descrição
Imposto sobre o rendimento

Estado e Outros Entes Públicos - Ativos
IVA

Imposto sobre o rendimento

31.12.2017

382 777 €
31.12.2018

29231.12.2017
321 €

71 436 €

59 061 €

311 341 €

233 260 €

382 777 €

292 321 €

71 436 €

59 061 €

311 341 €

233 260 €

702 555 €

556 455 €

Retenções de imposto sobre o rendimento

229 956 €

160 344 €

Contribuições para a Segurança Social

472 599 €

395 337 €

IVA
Estado e Outros Entes Públicos - Passivos
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16. FORNECEDORESDescrição

31.12.2018

31.12.2017

Fornecedores
2.686.451
€
16.1 Decomposição
das rubricas de Balanço “Fornecedores”
e “Outras
Contas1.637.381
a Pagar” €
Descrição
31.12.2018
31.12.2017
Fornecedores Nacionais
2.663.498 €
1.625.996 €
31.12.2018
31.12.2017
FornecedoresDescrição
2.686.451 €
1.637.381 €
Fornecedores União Europeia
26.117 €
9.633 €
Fornecedores
Fornecedores Nacionais
Fornecedores Extra comunitários
Fornecedores Nacionais
Europeia
FornecedoresUnião
Receção
e Conf.
Fornecedores União
Europeia
Extra comunitários
Adiantamentos de Clientes
Fornecedores Extra
comunitários
Receção
e Conf.
Outras Contas a Pagar
Fornecedores Receção
e Conf.
Adiantamentos
de Clientes
Outras operações
com pessoal
Adiantamentos
de
Clientes
Outras Contas a Pagar
Fornecedores de Investimento
Outras
Contas
Pagar
Outras
operações
com pessoal
Credores
poraacréscimos
de
gastos
Outras
operações
com pessoal
Fornecedores
de Investimento
Credorespor
diversos
Credores
acréscimos
de
Fornecedores
de Investimento
gastos
Credores por acréscimos de
Credores diversos
gastos

2.686.451
2.663.498 €
90 €
2.663.498
€
26.117
(3.254 €)

26.117
90 €
49.459 €
90€)
€
(3.254
5.088.695 €
(3.254
€)
49.459
22.178€€

49.459 €
5.088.695
975.606 €
5.088.695
22.178 €
3.161.519 €
22.178 €
975.606
929.392
975.606 €€
3.161.519 €

0€
1.752
4.497.770 €
1.752 €
14.913 €
4.497.770 €
592.550 €
4.497.770
14.913 €
3.157.226 €
14.913 €
592.550
733.080
592.550 €€
3.157.226 €

3.161.519 €
929.392 €

3.157.226 €
733.080 €

929.392 €

733.080 €

Credores diversos
Descrição (dias)
16.2 Prazos médios de pagamento
Fornecedores
Descrição
Fornecedores Nacionais

1.637.381
1.625.996 €
0€
1.625.996
9.633
1.752€€
9.633
0€

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018
38
31.12.2018

31.12.2017
31
31.12.2017

Fornecedores
Fornecedores Nacionais

38

31

Fornecedores Nacionais

38

31

FornecedoresDescrição

16.3 Maturidade dos valores em dívida a fornecedores
Descrição
Fornecedores
FornecedoresDescrição
Nacionais

Fornecedores Descrição
< 90 dias
Fornecedores
Fornecedores Nacionais
90 a 180 dias
Fornecedores
Nacionais
<>90
dias
180
dias
< 90a 180
dias dias
90
Fornecedores União Europeia
a 180
>90180
diasdias
< 90 dias
> 180 dias União Europeia
Fornecedores
90 a 180 dias

Fornecedores
< 90 dias União Europeia
> 180 dias
< 90a 180
dias dias
90
Fornecedores Extra comunitários
a 180
>90
diasdias
<180
90 dias
> 180 dias Extra comunitários
Fornecedores
Fornecedores
< 90 dias Extra comunitários
< 90 dias

31.12.2018
2 689 705 €
31.12.2018
2 663 498 €
31.12.2018
2 689 705 €
2 140 509 €
689 498
705 €
2 663
362 112 €
663 509
498
2 140
160 877€€
2 362
140 112
509 €
26 117 €
362 877
112 €
160
17 835 €
160
877 €
267117
879 €
26
117
17 835 €
403 €
17
835 €
7 879
90 €
7 403
879 €
90 €
403
90 €
90 €

31.12.2017
1 635 629 €
31.12.2017
1 625 996 €
31.12.2017
1 635 629 €
1 414 644 €
635 996
629 €
1 625
73 668 €
625 996
€
1 414
137644
685 €
1 414
644 €
73 668
9 633 €
73 668
137
685 €
11 845 €
137
685 €
9 633
(4
002 €)
9
633
11 845 €
1 790 €
11002
845€)
€
(4
0€
(41002
790€)
€
1 790
0€
0€

90 €
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17. RÉDITO
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro
seguinte:		
Descrição
Vendas de bens
Tabaco
Combustíveis
Livros

Valor
31.12.2018

Valor
31.12.2017

1 450 494 €

1 303 212 €

3 637 €

3 872 €

1 428 701 €

1 282 276 €

613 €

1 354 €

17 543 €

15 710 €

25 534 598 €

25 634 089 €

15 468 746 €

15 718 256 €

7 342 497 €

7 304 519 €

Ingressos e outros serviços e atividades desportivas

790 464 €

876 963 €

Ingressos e outros serviços e atividades culturais

131 162 €

260 966 €

1 003 887 €

963 682 €

Serviços de termas

202 499 €

148 017 €

Cedência de instalações

273 429 €

254 539 €

Academia Formação

214 751 €

Outros serviços

107 163 €

107 147 €

22 502 €

32 008 €

Outras
Prestação de serviços
Serviços alojamento. alimentação e bebidas
Viagens – Programas + Turismo

Serviços de campismo

Juros
Depósitos a prazo

22 502 €

32 008 €

17 406 259 €

16 412 934 €

12.461.863 €

11 573 655 €

4.944.396 €

4 839 279 €

Quotizações e Joias de Inscrição

2.579.217 €

2 668 221 €

Outros réditos

3.389.476 €

2 992 774 €

50.382.545 €

49 043 238 €

Subsídios
Subsídios de Exploração
Subsídios ao Investimento

Total

Nota: Em “Outros Réditos” incluem-se rendimentos suplementares com refeições de pessoal e ação social, assim como proveitos derivados de
Processos Judiciais.

As principais variações positivas face ao ano de 2017, justificam-se, nomeadamente pelo incremento dos subsídios
e vendas de bens.
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18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Decomposição da rubrica da Demonstração dos Resultados “Fornecimentos e Serviços Externos”
Subcontratos

Descrição

31.12.2018
7 842 848 €

31.12.2017
6 204 955 €

Transportes

1 273 573 €

1 379 321 €

Viagens Turísticas

3 608 062 €

3 270 548 €

Alojamento e Restauração

1 581 510 €

704 806 €

666 356 €

499 821 €

Produções Culturais e Desportivas
Edições Próprias- Revista TL

112 663 €

104 104 €

Outros Subcontratos

600 685 €

246 356 €

4 159 936 €

4 273 456 €

Serviços especializados
Trabalhos especializados

414 695 €

388 465 €

Publicidade e propaganda

292 089 €

400 416 €

Vigilância e segurança
Honorários
Comissões
Conservação e reparação
Outros
Materiais
Ferramentas e utensílios de desgaste
rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Outros
Energia e fluidos
Eletricidade
Combustíveis
Água
Outros
Deslocações, estadas e transportes
Deslocações e estadas
Transportes de mercadorias
Serviços diversos
Rendas e alugueres

589 336 €

530 440 €

1 346 077 €

1 459 201 €

112 848 €

160 160 €

1 217 734 €

1 158 185 €

187 158 €

176 590 €

166 822 €

165 003 €

8 923 €

11 995 €

1 044 €

1 770 €

17 687 €

26 171 €

15 540 €

21 827 €

123 627 €
2 306 358 €
1 353 875 €

103 239 €
2 335 957 €
1 437 238 €

77 077 €

70 546 €

294 776 €

320 875 €

580 630 €

507 297 €

295 279 €

217 144 €

240 791 €

173 048 €

54 488 €
2 273 847 €
845 203 €

44 095 €
2 028 058 €
533 787 €

Comunicação

452 345 €

474 394 €

Seguros

355 827 €

405 325 €

Royalties

47 553 €

35 111 €

6 576 €

4 944 €

Contencioso e notariado
Despesas de representação

830 €

2 054 €

Limpeza, higiene e conforto

364 825 €

335 159 €

Outros serviços
Total

200 687 €

237 284 €

17 045 090 €

15 224 572 €
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19.GASTOS COM PESSOAL
19.1 Pessoal ao serviço da Fundação e horas trabalhadas
2018
Descrição
Descrição

2017

2018Nº de horas
Nº médio de
Nºpessoas
médio de trabalhadas
Nº de horas

2017Nº de horas
Nº médio de
Nºpessoas
médio de trabalhadas
Nº de horas

Pessoas ao serviço da Fundação

pessoas
1 016

trabalhadas
1 752 103

pessoas
1 037

trabalhadas
1 742 776

Pessoas remuneradas
ao serviço da Fundação

1 016

1 752 103

1 037

1 742 776

Pessoas remuneradas
não remuneradas
Pessoas não
ao serviço
da Fundação por
remuneradas
tipo
horário
Pessoas
ao serviço da Fundação por
Pessoas
a tempo completo
tipo
horário

1 016

1 752 103

1 037

1 742
0 776

1 016

1 037

0
0

1
1 016
011

1
1 037
032

0-

Pessoas a tempo completo
parcial

1 011
5

1 032
5

-

5
51

5
59

0-

1 51
016

1 59
037

0

Pessoas
a tempo parcial
Pré-reformas
Pessoas ao serviço da Fundação por
Pré-reformas
sexo
Pessoas ao serviço da Fundação por
Masculino
sexo

1385
016

1395
037

Masculino
Feminino

385
631

395
642

Feminino
Prestadores de serviços

631
112

642
77

Prestadores de serviços

112

77

O número de 1.016 pessoas ao serviço da Fundação incluído no quadro acima, engloba trabalhadores do quadro,
trabalhadores contratados a termo, trabalhadores em comissão de serviço e os membros do Conselho de Administração.
No final de 2018, o número de pessoas ao serviço da Fundação Inatel apresentava a seguinte distribuição:
Descrição

2018

2017

Descrição
Pessoal
ao serviço da Fundação

2018
1.551

2017
1.555

Pessoal
Pessoalao
doserviço
quadroda Fundação

1.551
777

1.555
774

Pessoal estatutários
do quadro
Órgãos

777
48

774
43

Órgãos estatutários
Pessoal
em comissão de serviço

48
14

43
13

Pessoal prestações
em comissão
serviço
dede
serviço

14
122

13
113

prestações
deaserviço
Pessoal com
contrato
termo

122
176

113
189

Pessoal com com
contrato
a termo
Reformados
complemento

176
414

189
423

Reformados com complemento

414

423

19.2 Benefícios dos empregados e encargos da entidade
Descrição
Gastos com o pessoal
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal
Benefícios pós-emprego
Indemnizações
Encargos sobre as remunerações
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
Gastos de ação social
Outros gastos com o pessoal
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Valor

Valor

31.12.2018

31.12.2017

19 143 237 €

18 751 269 €

299 479 €

303 591 €

14 989 334 €

14 551 031 €

417 053 €

475 588 €

51 147 €

129 809 €

3 178 343 €

3 088 467 €

154 306 €

157 033 €

4 203 €

7 624 €

49 370 €

38 127 €
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20. SUBSÍDIOS
20.1 Natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos e recebidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do governo de que diretamente se beneficiou.
Subsídios reconhecidos nas demonstrações financeiras do triénio 2016-2018
Descrição

2017

2016

11 910 345 €

11 573 655 €

11 558 524 €

Instituto de Gestão Financeira da S. Social

4 493 036 €

4 493 036 €

4 493 036 €

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

7 345 606 €

6 982 774 €

7 011 053 €

Subsídios à exploração

Outras Entidades

2018

71 703 €

97 845 €

54 435 €

Comparticipações Programas

551 518 €

0€

0€

IGFSS – Programa INATEL 55+.pt

369 517 €

12 461 863 €

11 573 655 €

11 558 524 €

2 067 111 €

2 067 111 €

2 067 111 €

853 755 €

1 369 881 €

783 305 €

Turismo de Portugal – Prog INATEL 55+.pt
Total Exploração

182 001 €

Subsídios para Investimento
Instituto de Gestão Financeira da S. Social
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Fundos Comunitários
Total Investimento

Total Exploração e Investimento

134 982 €

96 021 €

2 920 866 €

3 571 974 €

2 946 436 €

15 382 728 €

15 145 629 €

14 504 960 €

Os valores incluídos no quadro anterior referem-se apenas aos montantes contabilizados nos exercícios de 2016 a
2018 e não, aos efetivos montantes recebidos pela Fundação INATEL, de cada uma destas entidades a título de subsídios à exploração ou ao investimento.
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Subsídios recebidos no triénio 2016-2018
Descrição

2018

Subsídios à exploração

2017

2016

11 965 404 €

11 591 861 €

11 638 138 €

Instituto de Gestão Financeira da S. Social

4 493 036 €

4 493 036 €

4 493 036 €

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

7 349 221 €

7 073 583 €

7 131 796 €

23 264 €

17 675 €

10 055 €

1 563 €

2 637 €

Instituto Emprego e Formação Profissional IP
Fundo Regional do Emprego – Governo dos Açores
IGFSS - Projeto POCH (Qualifica)

64 326 €

Fundo de Fomento Cultural

30 000 €

Municípios e outras Entidades
Comparticipações Programas I. Social

3 993 €

4 931 €

3 252 €

1 006 678 €

2 014 153 €

244 810 €

R. A. Açores - Programa 60+ Açores

206 807 €

IGFSS - Programa INATEL 55+

2 000 000 €

Turismo Portugal - Programa INATEL 55+

1 000 000 €

Conselho Português para os Refugiados

6 678 €

14 153 €

3 813 €

Fundos Comunitários - Programa Sentour

34 191 €

Total Exploração

12 972 081 €

13 606 014 €

11 882 948 €

2 067 111 €

2 067 111 €

2 067 111 €

946 706 €

1 282 290 €

643 841 €

Subsídios para Investimento (a)
Instituto de Gestão Financeira da S. Social
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Fundos Comunitários
Total Investimento

Total Exploração e Investimento

137 579 €

1 663 €

3 013 817 €

3 486 980 €

2 712 615 €

15 985 898 €

17 092 994 €

14 595 563 €

(a)
b de
de quadro
quadro 10.2
10.2––Outras
OutrasVariações
Variaçõesnos
nosFundos
FundosPatrimoniais
Patrimoniais
– subsídios
obtidos
(a) Ver
Ver nota
nota b
– subsídios
obtidos

Os valores incluídos no quadro anterior referem-se aos montantes efetivamente recebidos nos exercícios de 2016,
2017 e 2018.

20.2. Financiamentos obtidos
A rubrica do passivo “Financiamentos obtidos” inclui os subsídios reembolsáveis pela Fundação no âmbito de
Projetos QREN/Fundos comunitários destinados à requalificação das unidades hoteleiras de Cerveira e Porto Santo.
Em 31 de Dezembro de 2018, tinham o seguinte detalhe:
Descrição
Descrição(QREN)
Fundos comunitários
Porto Santo
Fundos comunitários (QREN)
Cerveira
Porto Santo
Total
Cerveira
Total

Valor em
01.01.2018
Valor em
1 676 220 €
01.01.2018
112 146 €
1 676 220 €
1 564 074 €
112 146 €
1 676 220 €
1 564 074 €
1 676 220 €

(56 073 €)
(447 336 €)
(391 263 €)
(56 073 €)
(447 336 €)
(391 263 €)

Valor em
31.12.2018
Valor em
1 228 884 €
31.12.2018
56 073 €
1 228 884 €
1 172 811 €
56 073 €
1 228 884 €
1 172 811 €

(447 336 €)

1 228 884 €

Movimentos
Movimentos
(447 336 €)

Os financiamentos são reembolsáveis nos seguintes anos:
Exercícios

Porto Santo

Cerveira

Total

Exercícios
2019

Porto Santo
56 073 €

Cerveira
391 263 €

Total
447 336 €

391 263 €
391 263 €
390 286 €
391 263 €
1 172 811 €
390 286 €

391 263 €
447 336 €
390 286 €
391 263 €
1 228 884 €
390 286 €

1 172 811 €

1 228 884 €

2020
2019
2021
2020
Total
2021
Total
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21.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Decomposição da rubrica da Demonstração de Resultados “Outros rendimentos e ganhos”
Descrição
Descrição
Rendimentos suplementares
Rendimentos suplementares
Quotizações e Jóias de Inscrição (1)
Quotizações e Jóias de Inscrição (1)
Refeições (Refeitório)
Refeições (Refeitório)
Publicidade
Publicidade
Outros rendimentos suplementares
Outros rendimentos suplementares
Outros rendimentos
Outros rendimentos
Descontos pronto pagamento
Descontos pronto pagamento
Ganhos em inventários
Ganhos em inventários
Imputação subsídios ao investimento
Imputação subsídios ao investimento
Ganhos atuariais
Ganhos atuariais
Correções exercícios anteriores
Correções exercícios anteriores
Outros ganhos
Outros ganhos
Total de outros rendimentos e ganhos
Total de outros rendimentos e ganhos

31.12.2018
31.12.2018
4.181.220 €
4.181.220 €
2.579.217 €
2.579.217 €
564.259 €
564.259 €
51.183 €
51.183 €
986.561 €
986.561 €
6.453.595 €
6.453.595 €
117.615 €
117.615 €
25.200 €
25.200 €
4.895.717 €
4.895.717 €
762.747 €
762.747 €
134.339 €
134.339 €
517.977 €
517.977 €
10.634.815 €
10.634.815 €

31.12.2017
31.12.2017
3 992 490 €
3 992 490 €
2 563 901 €
2 563 901 €
550 455 €
550 455 €
33 320 €
33 320 €
844 813 €
844 813 €
6 099 054 €
6 099 054 €
9 899 €
9 899 €
14 623 €
14 623 €
4 839 279 €
4 839 279 €
517 079 €
517 079 €
279 305 €
279 305 €
438 869 €
438 869 €
10.091.544 €
10.091.544 €

Nota:
Nota:
(1) inclui valor relativo a quotizações de anos anteriores recebidas em 2018 no montante
(1)148.143,77
inclui valor€.relativo a quotizações de anos anteriores recebidas em 2018 no montante
de
de 148.143,77 €.

22. LOCAÇÕES OPERACIONAIS
Em 31 de Dezembro de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017, a Fundação tinha celebrado, como locatária, contratos
de locação operacional, cujos pagamentos mínimos de locação se vencem como segue:
31.12.2018
31.12.2018
Valores pagos no exercício
Valores pagos no exercício
Valores a vencer a 1 ano
Valores a vencer a 1 ano
Valores a vencer a mais de 1 ano
Valores a vencer a mais de 1 ano

14 438 €
14 438 €
14 287 €
14 287 €
8 219 €
8 219 €

31.12.2017
31.12.2017
22 450 €
22 450 €
14 167 €
14 167 €
21 336 €
21 336 €
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23. OUTROS GASTOS E PERDAS
Decomposição da rubrica da Demonstração dos Resultados “Outros Gastos e Perdas”
Descrição

31.12.2018

Impostos suportados e taxas

31.12.2017

721.771 €

653 661 €

Quebras (perdas de inventários)

34.205 €

17 181 €

Abates (Ativos Fixos Tangíveis)

41.810 €

687 €

Comparticipações CCD’s e outras entidades

386.723 €

289 999 €

Quotizações a organismos

157.723 €

91 194 €

18.354 €

18 836 €

Prémios a participantes
Outros Gastos com participantes
Correções relativas a exercícios anteriores
Donativos
Outros
Total

1.761 €

42 350 €

88.781 €

119 746 €

1.550 €

1 500 €

35.344 €

92 886 €

1.488.022 €

1 328 042 €

Subsídios e comparticipações atribuídos, pela Fundação INATEL. no triénio 2016-2018
Denominação
Subsídios CCD
Compart Numerário CCD
Compart Espécie CCD
Compart Numerário O.Ent
Total

2018

2017

2016

87 746 €

- €

9 000 €

279 301 €

271 177 €

287 481 €

1 126 €

1 625 €

4 530 €

18 550 €

17 197 €

45 977 €

386 723 €

289 999 €

346 989 €

24. EVENTOS SUBSEQUENTES
24.1 Autorização para emissão:
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, foram aprovadas pelo Conselho
de Administração e autorizadas para emissão em 8 de Abril de 2019.
24.2 Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos
Após a data de Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos
das demonstrações financeiras do período.

25. OUTRAS INFORMAÇÕES
A Lei nº 24/2012, de 9 de Julho, aprovou a Lei-Quadro das Fundações, estabelecendo a necessidade de adequação
dos Estatutos das fundações ao novo enquadramento legal.
A adequação dos atuais estatutos da Fundação, criados por decreto-lei, efetua-se também por decreto-lei, continuando esta a reger-se até à entrada em vigor de novos estatutos, conforme estabelecido no nº 5 do art.º 6º da citada
lei, pelos Estatutos em vigor.
De acordo com a legislação em vigor. as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenham
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou
impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Assim, as
declarações fiscais da Fundação de 2015 a 2018 podem ainda vir a ser sujeitas a revisão.
O Conselho de Administração entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das
autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2018.
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GASTOS E RENDIMENTOS POR ATIVIDADES/SERVIÇOS - 2018
Gastos

Discriminação

Parciais

ATIVIDADES DE HOTELARIA, TURISMO,
INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio
Turismo Viagens
Relações Internacionais - Turismo
Programas Turismo INATEL
Programas INATEL 55+
Outros Programas de Intervenção Social
F&B
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
Termas

1 729 638
6 782 034
65 879
29 928
2 787 204
51 929
213 029
18 934 124
763 664
334 510

Totais

161 219
610 967
26 882
143 525
1 511 957
405 330
249 463

ATIVIDADES CULTURAIS
Estrutura de Apoio
Atividades Culturais
Instalações Culturais - Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Teatro da Trindade
Relações Internacionais - Cultura
3 109 344 Unidades INATEL Locais - Cultura

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Estrutura de Apoio
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais - Desporto
Parque de Jogos 1ºMaio
Outras Instalações Desportivas
Unidades INATEL Locais - Desporto

278 395
616 113
11 065
3 713
2 232 611
309 391
27 309

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Estrutura de Apoio
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais - Desporto
Parque de Jogos 1ºMaio
Outras Instalações Desportivas
3 478 597 Unidades INATEL Locais - Desporto

POSTO DE COMBUSTÍVEL DE OEIRAS

1 397 181
436 052

ATIVIDADE EDITORIAL

ACADEMIA INATEL

515 667

ACADEMIA INATEL

COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Benefícios Pós Emprego

TOTAL

O Técnico de Contas

688 043
417 053

(Em Euros)

Totais

126 244
7 754 697
345
30 045
1 094 779
9 292
164 802
19 900 975
1 204 516
297 612

30 583 308

326
121 256
8 732
20 284
657 084
10 418
268

818 368

5 554
352 964
152
1 491 611
222 846
4 361

POSTO DE COMBUSTÍVEL DE OEIRAS

ATIVIDADE EDITORIAL

5 947 705
4 528 600

Parciais

ATIVIDADES DE HOTELARIA, TURISMO,
INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio
Turismo Viagens
Relações Internacionais - Turismo
Programas Turismo INATEL
Programas INATEL 55+
Outros Programas de Intervenção Social
F&B
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
31 691 938 Termas

ATIVIDADES CULTURAIS
Estrutura de Apoio
Atividades Culturais
Instalações Culturais - Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Teatro da Trindade
Relações Internacionais - Cultura
Unidades INATEL Locais - Cultura

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
Serviços Centrais
Unidades INATEL Locais

Rendimentos

Discriminação

2 077 488

1 422 348
47 649
305 579

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
Serviços Centrais
10 476 305 Unidades INATEL Locais
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
1 105 097 Quotizações
Subsídios:IGFSS+SCML

52 210 180 TOTAL

563 129
1 052 393

1 615 522

1 636 304
2 579 217
11 838 642

16 054 163

52 924 424

O Conselho de Administração

O Técnico Oficial de Contas		O Conselho de Administração
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