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NOTA INTRODUTÓRIA
No início de 2019, o Conselho de Administração foi nomeado para mais um mandato de 3 anos. Agradece-se o
voto de confiança e reforça-se o sentido da responsabilidade e da vontade de fazer mais, ao serviço desta instituição
com 84 anos de vida.
Também no início deste ano, decorrente das negociações com as estruturas sindicais, realizou-se a assinatura do
Acordo de Empresa da Fundação INATEL. Um marco importante na história da Fundação, pelo seu valor e simbolismo
nesta entidade ligado ao mundo do trabalho progressista e por ser a primeira em tantos anos desta organização.
No decorrer deste ano, foi concretizada a aquisição de uma nova unidade de alojamento em Porto Covo, ainda
sujeita a intervenções significativas, que irão decorrer no próximo ano. Esta aquisição permitirá colmatar a falta de
oferta quer na zona, quer junto ao litoral.
Deu-se continuidade ao programa de Turismo Sénior, designado INATEL55+.pt, iniciado no ano passado, com
apoio governamental e do Fundo Social Europeu. Este programa 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.
Sendo um programa dirigido a grupos desfavorecidos, a comparticipação do participante é muito reduzida e gratuita
no 1º escalão. Verificou-se uma predominância dos escalões 1 e 2, os quais representaram 93% do total de participantes, tendo viajado 5.445 participantes. Foram reconhecidas as comparticipações da parte governamental, no
montante de 1,645 milhões de euros.
Ainda no setor das viagens, nomeadamente no que respeita a outros programas de Turismo da Fundação, verificou-se um acréscimo nos seus indicadores, face a 2018, sendo de salientar o incremento das vendas de viagens (+
1,033 milhões de euros). No que respeita ao setor de hotelaria, contudo, verificou-se um decréscimo dos serviços
prestados (-827 mil euros).
Em termos globais, o indicador de vendas e prestações de serviços apresentou uma execução idêntica a 2018.
No decorrer de 2019, a Fundação cumpriu o propósito de sua atuação de índole social, 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. Procurando o estabelecimento de parcerias com outras entidades da
administração central e local e da sociedade civil.
Relativamente à atividade Cultural, realizaram-se projetos que promovem a relação entre a tradição e a modernidade, assim como entre estruturas profissionais e entre academia e agentes de produção cultural. Promovendo
partilhas, novas abordagens performativas, intercâmbios de vivências e conhecimentos. Atividades que reconhecem
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 cobertura nacional da iniciativa Popular – INATEL na Rua, em colaboração com as câmaras municipais e regiões de turismo, tendo se alargado a sua cobertura nacional. Simultaneamente, seja com a Federação do
Folclore Português ou a Associação CIOFF, ou com parcerias culturais diversificadas, do Fólio ao Festival Intercéltico,
do Salão Piolho ao Festival Bons Sons, a Inatel entrou ou consolidou linhas de desenvolvimento intergeracional e
interdisciplinar.
Em 2019 o Teatro da Trindade, reafirmou a identidade do seu novo projeto artístico, consolidando uma forte presença na oferta cultural da cidade. Investindo cada vez mais em produções próprias, que permite ter um maior controle sobre os conteúdos, sobre as escolhas das equipas, das estratégias de produção e de comunicação. De destacar
o sucesso alcançado pelo Musical Chicago.
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. Neste sentido foram realizadas atividades
em articulação com as INATEL Locais (IL) direcionadas para públicos específicos, que resultam da união entre esforços
conjuntos, nomeadamente de autarquias, CCD e associações, grupos e coletividades locais.
No que respeita à grande linha estratégica da promoção da imagem INATEL, como una, de rigor e confiança para
todos, foram promovidas ações de ativação da marca da Fundação INATEL, estando presente em diversas Feiras e
Eventos no continente e regiões autónomas.
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Prosseguiu-se também com a atividade formativa no âmbito da atuação da Academia e do Centro Qualifica.
Quanto ao investimento, a taxa de execução orçamental situou-se nos 75,1%, a que correspondeu o montante de
7,514 milhões de euros. A hotelaria absorveu grande parte deste investimento, que representou 82% do executado no
grupo dos ativos fixos tangíveis respeitante a beneficiações e aquisição ode equipamentos. Encontra-se incluída neste
grupo a aquisição da nova unidade de Porto Covo (4 milhões de euros). A destacar também as intervenções efetuadas
no parque de Jogos 1º de Maio nas Unidades INATEL Locais.
Foi também concretizada a alienação da unidade da Infante Santo, no valor de 2,8 milhões de euros e encontra-se
em curso a IL do Porto (Piso 1 e 4) no valor de 1, 5 milhões de euros.
Relativamente aos recursos humanos, verificou-se um acréscimo de 2,5% nos gastos com pessoal (+ 483 mil euros)
face a 2018. Este acréscimo deve-se ao impacto do Acordo de Empresa nos rendimentos dos trabalhadores, sobretudo
na rubricas de pessoal contratado, em outras remunerações adicionais (inclui o valor pago em subsidio de turno e
subsídio noturno) e encargos sobre remunerações.
A Fundação INATEL apresenta assim um resultado positivo de 1,2 milhões de euros. Em termos globais, os rendimentos, ascenderam a 55,7 milhões de euros e os gastos a 54,5 milhões de euros.
O Relatório e Contas de 2019 reflete mais um ciclo de vida desta nobre instituição, que pela sua missão, desempenha um papel crucial na sociedade e na economia social.
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HOTELARIA, TURISMO, INTERVENÇÃO SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE
O Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade é responsável pelo planeamento,
gestão e coordenação das atividades desenvolvidas nos domínios da hotelaria e do turismo, em linha com a estratégia
definida pelo Conselho de Administração, mas também 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, sob a forma de
agência e hotéis, 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 2019 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, mas
também procurando garantir uma maior sustentabilidade económica e financeira da Fundação, alinhada com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
Destacamos, em termos de execução em 2019, as seguintes linhas de intervenção:
• A consolidação 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 tem também impactos importantes na ocupação das unidades de alojamento da
Fundação e na valorização das economias do interior do país.
• O crescimento da atividade do Turismo em termos de viagens regulares, nacionais e internacionais, apostando numa programação que valoriza a cultura material e imaterial e os territórios.
• O alargamento da atividade da Hotelaria com a aquisição de uma nova Unidade de Alojamento em Porto
Covo e a preparação para assumir a gestão da Unidade de Alojamento da Graciosa a partir de 1 de janeiro de 2020 (até
aqui sucedida a uma empresa local).
• A continuidade aos 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 ao ciclo de conferências
no âmbito do Desafio 2030, dedicado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ONU.
• Destaque ainda para a organização da Gala INATEL, alargada, em 2019, a todas as áreas de intervenção da Fundação, com a atribuição de prémios de mérito INATEL a personalidades e organizações de destaque a nível Nacional,
bem como a organização do I Colóquio Internacional de Economia Social da Fundação INATEL, em parceria com
o CIRIEC Portugal, sob o tema Sustentabilidade do Território, Património e Turismo Social, possibilitando uma reflexão
e debate importante sobre o impacto da economia social na sociedade.
• A conclusão 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.
• 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, e outras organizações
como a AIUTA (Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade) da qual a INATEL passou a fazer parte em
2019.
• O reforço da relação com os CCD 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.
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• 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.
- O protocolo estabelecido com a Produtora Francisco Manso Produções Audiovisuais, Lda., para o apoio à realização da Série (13 episódios) e do Filme “O nosso Cônsul em Havana”. Aproveitando o facto de fazermos coincidir
a apresentação do filme no Teatro da Trindade INATEL no Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro),
em articulação com o GAARP, foi realizada uma exposição designada “Uma História de Compromisso com os Direitos
Humanos”, sobre o percurso da Fundação INATEL com a causa dos direitos humanos.
- A adesão à Cartilha da Sustentabilidade dos Açores, através da unidade de alojamento das Flores.
• A realização dos trabalhos de preparação da iniciativa Renascer Piódão (a realizar em janeiro de 2020),
nomeadamente com CM de Arganil e a Junta de freguesia do Piódão e as autoridades competentes em matéria de
reflorestação.
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
O alargamento da atividade da Hotelaria com a aquisição, em 2019, de uma nova Unidade de Alojamento
em Porto Covo e o assumir da gestão da Unidade de Alojamento da Graciosa a partir de 1 de janeiro de 2020 (até
aqui sucedida a uma empresa local), perspetiva uma melhoria na evolução dos indicadores da Hotelaria num futuro
próximo.
Em paralelo, prosseguimos o investimento possível para dar continuidade à adaptação das nossas unidades de
alojamento aos requisitos de estrutura e de funcionamento impostos pela legislação e aos quais nos devemos adaptar.

UNIDADES DE ALOJAMENTO
Na análise de alguns indicadores, registaram-se decréscimos comparativamente a 2018 e 2017, conforme se apresenta:
Real 2017

Real 2018

Real 2019

Δ Real 2019 / 2018

Δ Real 2019 / 2017

QUARTOS DISPONÍVEIS

409 150

411 662

392 877

-4,6%

-4,0%

QUARTOS OCUPADOS

211 492

199 797

188 565

-5,6%

-10,8%

TX. OCUPAÇÃO

51,69%

48,53%

48,00%

-1,1%

-7,1%

PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO

45,13 €

51,24 €

50,64 €

-1,2%

12,2%

REVPAR

23,33 €

24,87 €

24,30 €

-2,3%

4,2%

Nº DE DORMIDAS

417 302

392 764

368 691

-6,1%

-11,6%

REFEIÇÕES SERVIDAS

572 238

501 157

458 096

-8,6%

-19,9%

Será importante reforçar alguma dinâmica comercial junto dos segmentos de mercado, aliada a uma também
maior promoção dos nossos serviços junto dos principais públicos-alvo (utilizando por exemplo redes sociais – Instagram, Facebook, Tripadvisor, etc. - dedicadas ou mais dedicadas à hotelaria). O objetivo é possibilitar o crescimento
das vendas, designadamente no n.º de quartos vendidos (que registou um decréscimo face a 2018 de 11.154 quartos),
bem como, de forma proporcional, nas respeitantes dormidas (-24.079 face a 2018) e refeições (-19.367 face a 2018).
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Controlo da Qualidade
A Área de Controlo de Qualidade procedeu, como habitual, ao acompanhamento e controlo interno, bem como
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 comportamento ou
desempenho.
O controlo interno levado a cabo nas nossas unidades de alojamento relativamente aos requisitos de qualidade,
registou em 2019 um índice médio de conformidade de 95%. 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 melhor classificação foi de 99% para as Unidades de Linhares da Beira e Piódão.
Considerando que o controlo da qualidade dos serviços prestados, é uma das nossas das principais preocupações,
tendo em conta o controlo interno e externo, que inclui também 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 93,7% foi a que melhor comportamento demonstrou.
A média global de todas as unidades de alojamento ficou em 2019 nos 87,7%.

PARQUES DE CAMPISMO
A atividade dos Parques de Campismo, de uma forma global, continua em crescimento. Em termos quantitativos
todos os indicadores cresceram (conforme leitura do quadro abaixo). Estes factos devem merecer alguma reflexão,
apesar dos esforços das equipas dos Parques de Campismo em manter as infraestruturas existentes, estas carecem de
várias intervenções. Apesar disso, conseguem aumentar a atividade, pelo que se poderá depreender que melhorando
a qualidade da nossa oferta é muito provável que os resultados sejam ainda mais favoráveis.
Indicadores
Nº Tendas
Nº Caravanas

2018
45 730

47 565

1 835

4,0%

153 865

160 869

7 004

4,6%

182

216

34

18,7%

157 130

181 267

24 137

15,4%

Nº Bungalows
Nº Dormidas

Δ Real 2019/18

2019

BALNEÁRIOS TERMAIS
O ano de 2019 para Manteigas manteve a retoma dos resultados e do potencial deste balneário termal, iniciada em
2017, que obviamente não pode ser dissociada dos serviços que a unidade de alojamento proporciona. Todos os serviços cresceram face a 2018, embora não tenham alcançado os valores do orçamento, com exceção do nº de consultas
médicas e programas de SPA que superaram, de forma notória, o orçamentado.
O BT de Entre-os-Rios apesar dos constrangimentos conhecidos em termos de infraestruturas, em 2019 conseguiu
crescer no nº de serviços prestados, nos vários tratamentos disponibilizados.

Indicadores

Δ Real 2019/18

2019

Nº Consultas Médicas

712

980

268

37,6%

Nº de Inscrição de Águas

666

698

32

4,8%

25 136

25 927

791

3,1%

Nº de Tratamentos Piscina

1 096

1 185

89

8,1%

Nº de Programas SPA

2 169

2 711

542

25,0%

Nº de Fisioterapia e Ginásio

1 092

1 125

33

3,0%

Nº de Tratamentos de Crenoterapia
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No cômputo geral, registou-se uma evolução muito positiva, na atividade deste segmento, relativamente ao ano
anterior.

OUTROS PROJETOS E INICIATIVAS
Em termos de recuperação e investimentos realizados no parque hoteleiro, no decorrer de 2019, destacam-se
pequenas intervenções realizadas em algumas unidades de alojamento, como é o caso de Entre-Os-Rios, sobretudo
no que concerne ao balneário Termal, onde foi e continua a ser remodelada a caixilharia, no INATEL Albufeira foi
recuperado o edifício do pessoal, em Castelo de Vide ocorreu a modernização do bar, em Manteigas também tivemos intervenções na casa do Pastor, nomeadamente a remodelação e modernização de portas e janelas, para maior
conforto térmico e acústico, mas também no seu interior. Destacamos ainda a obra realizada no pavimento da cozinha
de Oeiras, que em muito contribuiu para a sua higienização global e melhoria de funcionamento. Por último uma referência à recuperação de um dos balneários do Parque de Campismo do Cabedelo, permitindo assim dotar o mesmo
de melhores condições para os associados e outros que nos procuram.
Destacamos ainda a aquisição de alguns equipamentos para vários locais, unidades de alojamento sobretudo, que
incidiram na modernização dos mesmos, pois muitos deles encontravam-se em funcionamento há mais de 20 anos,
referimo-nos sobretudo a colchões, sommiers, fornos, máquinas de lavar loiça e outros pequenos equipamentos,
onde se incluem também melhorias realizadas ao nível da sinalética exterior e interior, bem como, circuitos de CCTV,
melhorando assim a segurança dos locais.
No que concerne a segurança de instalações, trabalhadores, associados e outros, estão em bom ritmo as
MAP – Medidas de Autoproteção, cujos dossiers já existem em muitas das unidades, tendo sido dado um importante passo na formação com vista à realização do simulacro de incêndio ou outro a realizar em cada um desses
locais. Para tal, em 2019 foi efetuado pela ENB – Escola Nacional de Bombeiros, um processo formativo adequado a
esta temática, que se tem vindo a revelar um sucesso. Estão para já adjudicados estes serviços em 5 locais, Albufeira,
Caparica (UA e PC), Foz do Arelho, Porto Santo e Vila Nova de Cerveira, sendo crucial que este procedimento possa
ser implementado nos restantes serviços. A realçar a capacidade da equipa da ENB e a entrega dos colaboradores no
processo formativo, alvo de elogio por parte da Escola e das autoridades locais, Proteção Civil, por exemplo, como
testemunhado na realização recente do simulacro no Inatel Albufeira Hotel***.
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 beneficiou-se, de forma graciosa, da visita de técnicos especializados nesta temática a 8 das
nossas unidades de alojamento, para confirmarem as condições de acessibilidade existentes e consequentemente a
informação é divulgada na referida plataforma. Neste momento já está disponível a informação de todos os hotéis
incluídos neste projeto, considerando-se que os mesmos têm uma capacidade ao nível da acessibilidade relativamente significativa, sendo agora importante, analisar todos os relatórios e levar em conta as propostas de melhoria
que constam dos mesmos, o que se pretende fazer em 2020.
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No quadro das dinâmicas no âmbito da sustentabilidade no setor da hotelaria, a Fundação INATEL aderiu à Cartilha da Sustentabilidade dos Açores, através da unidade de alojamento das Flores, tendo definido um conjunto de
compromissos no âmbito dos ODS – Objetivos de desenvolvimento Sustentável da ONU.
Por último de destacar os prémios atribuídos, à data (ainda faltam atribuir alguns) às unidades de Alojamento,
por uma das principais plataformas eletrónicas de venda de quartos – Booking.com. Em 2019, voltou a atribui uma
pontuação de 8 ou mais pontos, em 10 possíveis, a 13 dos 16 hotéis da Fundação INATEL. Destes 13, temos 1 com 9
ou mais pontos, num máximo de 10, o que é muito prestigiante, atendendo a que esta pontuação resulta da opinião
deixada pelos associados e outros clientes que nos visitam:

UA

Booking

UA

2019

Booking
2019

Cerveira

8.7

Luso

7.8

Entre-os-Rios

8.3

Castelo de Vide

8.8

Feira

6.4

Foz do Arelho

8.2

São Pedro do Sul

8.4

Oeiras

7.7

Vila Ruiva

9

Caparica

8.1

Linhares

8.9

Albufeira

8.4

Manteigas

8.6

Flores

8.7

Piódão

8.4

Porto Santo

8.6

TOTAL = 8.55

Desta forma, o objetivo definido para melhorar, em 2019, o posicionamento das Unidades de Alojamento nos
mercados online, foi alcançado.
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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, para além da continuidade do programa de Turismo Social Inatel 55+.pt, e dos desafios que o mesmo trouxe
para a organização interna, procurou-se, em paralelo, reforçar a programação nacional e internacional, nomeadamente com o lançamento do programa INATEL Primavera/Outono, indo assim ao encontro das expectativas dos Associados e contribuindo para garantir a sustentabilidade da atividade.
Em termos de programas de turismo no quadro da atividade “regular” da Direção de Serviços de Turismo (DST),
em 2019, comparativamente com período homólogo, verificou-se, em termos gerais, um aumento quer do número
de viagens (mais 58), quer do número de participantes (mais 2 546), com um total de 19 346 pessoas, mais 15% que
no ano anterior.
TURISMO VIAGENS
2018
Particip.

2019
Viagens

Particip.

Δ 2019/2018
Viagens

Particip.

Δ % 2019/2018

Viagens

Particip.

Viagens

Internacional

2 799

75

2 999

87

200

12

7%

16%

Nacional

6 628

196

9 308

242

2680

46

40%

23%

9 427

271

12 307

329

2 880

58

31%

21%

271

19 346

329

2 546

58

15%

SubTotal
Programa Viagens à Medida

7 373
Total

7 039

16 800

-334

-5%
21%

Esta situação deve-se essencialmente ao crescimento das viagens programadas em território nacional, apresentando estas, um crescimento de mais 40% em termos de participantes (+2 680) e 23% em número de viagens (+46).
Este crescimento esteve diretamente ligado ao lançamento do novo programa de viagens “INATEL Primavera/
Outono”, cujos objetivos principais são a dinamização das unidades de alojamento INATEL e a dinamização das atividades económicas dos territórios, durante as épocas menos procuradas (épocas baixa e média).
O programa realizou-se em duas fases, a 1ª fase - INATEL Primavera -, entre 10 março e 28 junho, e a 2ª fase - INATEL Outono – entre 29 setembro e 01 novembro, registando um total de 2 153 participantes (1 250 na 1ª fase e 903
na 2ª fase)

INATEL Primavera
Particip.
1 250

INATEL Outono

Viagens

Particip.
31

903

Viagens
22

A nível de viagens programadas para o território internacional, regista-se igualmente um ligeiro aumento
no número de viagens e participantes totais, com mais 200 participantes e mais 12 viagens, representando um crescimento de mais 7% face a 2018.
Em termos globais, no que diz respeito a viagens programadas (nacionais e internacionais), o número médio de
participantes por viagem aumentou ligeiramente de 34,79 para 37,40.
Relativamente às “viagens à medida”, que incluem: individuais nacionais e internacionais, grupos fechados e
“Incoming” (mercado internacional), registou-se uma quebra de menos 334 participantes, correspondendo a uma
diminuição de 5%, comparativamente ao período homólogo.
De destacar positivamente, o aumento da concretização de pedidos de grupos fechados “à medida”, registandose um aumento de 15%, com mais 386 participantes.
No incoming (viagens de mercados internacionais para Portugal, nomeadamente o francês), verifica-se uma diminuição no número de participantes, com menos 232, uma vez que a operação do operador congénere “Prodintour”
em Albufeira teve menos 443 chegadas, quebra compensada parcialmente com a operação na Foz do Arelho que
recomeçou, e que contou com 229 participantes.
Em termos de vendas de viagens “à medida” para individuais, nacionais e internacionais, que procuram produtos
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diversos da brochura INATEL, junto das INATEL Locais, verificou-se também uma diminuição de participantes, menos
488 (196 nacionais e 292 internacionais).
Principais ações desenvolvidas:
No que diz respeito aos programas que visam uma diversificação da oferta turística e um 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 Festas e Romarias e Gastronomia e Vinhos, bem como “Especial Ilhas”,
Espetáculos, Turismo Religioso, entre outros.
•Em termos de programação para destinos internacionais, continuámos a aposta em programação de cruzeiros e
no lançamento de programas próprios, diferenciadores da oferta do mercado, nomeadamente os ligados ao património imaterial, em especial sobre gastronomia e arte.
•Continuámos o desenvolvimento da programação ligada ao “Turismo de Natureza” em torno dos territórios envolventes das unidades de alojamento da FI, procurando uma maior consciencialização para a conservação da natureza.
•Lançámos ainda um programa de Turismo Comunitário, cujo objetivo foi a elaboração de um roteiro, de partilha
cultural entre as comunidades recetoras e acolhedoras.
•Em agosto, participámos no “XXI Encontro Luso-Brasileiro”, em Natal, um evento elaborado em parceria com a
entidade brasileira ABCMI (Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade).
•Realizou-se, uma vez mais, a tradicional Grande Festa de Natal, que é dirigida sobretudo aos Associados da INATEL,
que se deslocam de todo o país, e que inclui uma componente importante de cariz solidário, a partir dos contributos
de todos os participantes, tendo, este ano, sido reconhecida a Associação Alzheimer Portugal.
PROGRAMA INATEL 55+.PT
Em 2019 deu-se continuidade ao 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.
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. Com base no
Regulamento Específico, mantiveram-se os 4 escalões (atualizados com base no IAS 2019), sendo que para os participantes do escalão 1, a viagem é gratuita.

0,00 €

Escalão 1 Até 1 IAS – 435,76€ (inclusive)
Escalão 2 A partir de 1 IAS (435,76€) até 2 IAS (871,52€) (inclusive)

115,00 €

Escalão 3 A partir de 2 IAS (871,52€) até 2,5 IAS (1.089,40€) (inclusive)

184,00 €

Escalão 4 A partir de 2,5 IAS (1.089,40€)

459,00 €

IAS = Indexante de Apoios Sociais = 435,76€ (atualizado em função da legislação em vigor)

O Programa INATEL 55+.pt em 2019, dada a candidatura realizada em maio, pela Fundação INATEL, ao aviso POISE38-2019-10, para as NUTS Norte, Centro e Alentejo, decorreu entre setembro e dezembro 2019, nas unidades de alojamento da Fundação INATEL e em hotéis privados, tendo sido executadas 112 viagens, abrangendo um total de
5.445 beneficiários, conforme mapas infra:
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INATEL 55+.pt 2019 (Realização Global por NUT de Origem)
Nº de Viagens Realizadas

NUT (origem)
55+ standard (base)

55+ inclusivo

55+ termal

TOTAL

Norte

Elegíveis

35

0

4

39

Centro

34

1

4

39

Alentejo

7

0

1

8

Total

76

1

9

86

Não Elegíveis

55+ standard (base)

55+ inclusivo

55+ termal

TOTAL

Lisboa

18

1

2

21

Algarve

4

0

1

5

Total

22

1

3

26

Total de Viagens

98

2

12

112

INATEL 55+.pt 2019 (Realização Global por NUT de Origem)
Nº de Participantes

NUT (origem)
Elegíveis

55+ standard (base)

TOTAL

55+ inclusivo

55+ termal

TOTAL

Norte

1 729

0

191

1 920

Centro

1 652

30

195

1 877

335

0

50

385

Alentejo
Total

3 716

30

436

4 182

Não Elegíveis

55+ standard (base)

55+ inclusivo

55+ termal

TOTAL

886

32

98

1 016

Lisboa
Algarve

197

0

50

247

Total

1 083

32

148

1 263

TOTAL

4 799

62

584

5 445

NUT (Origem)
Elegível

Nº Participantes/Tipologia de viagens

TOTAL

%

436

4 182

77%

55+ Base (standard)

55+ Inclusivo

55+ Bem-Estar Termal

3 716

30

Não Elegível

1 083

32

148

1 263

23%

Total participantes

4 799

62

584

5 445

100%

Uma vez que o Programa continua a prever financiamento governamental, mas também do Fundo Social Europeu, dada a aprovação da candidatura acima referida (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - POISE), manteve-se a distinção de viagens Elegíveis (neste âmbito) e viagens Não Elegíveis (apoiadas pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e pelo Ministério da Economia).
Relativamente aos beneficiários inscritos em ambas as fases, verifica-se uma predominância dos escalões 1 e 2,
os quais representam 93% do total de participantes:
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INATEL 55+.pt Elegível

INATEL 55+.pt Não Elegível

Total

Escalão

Beneficiários

%

Escalão

Beneficiários

%

Escalão

Beneficiários

%

1

2 217

53%

1

439

35%

1

2 656

49%

2

1 737

42%

2

662

52%

2

2 399

44%

3

174

4%

3

135

11%

3

309

6%

4

54

1%

4

27

2%

4

81

1%

Total

4 182

100%

Total

1 263

100%

Total

5 445

100%

Se analisarmos por NUT, mantem-se a predominância do 1º e 2º escalões:
NUT NORTE

NUT CENTRO

NUT ALENTEJO

Escalão

Beneficiários

%

Escalão

Beneficiários

%

Escalão

Beneficiários

%

1

1 067

56%

1

973

52%

1

177

46%

2

777

40%

2

778

41%

2

182

47%

3

60

3%

3

97

5%

3

17

4%

4

16

1%

4

29

2%

4

9

2%

Total

1 920

100%

Total

1 877

100%

Total

385

100%

NUT's LISBOA E ALGARVE
Escalão

Beneficiários

%

1

439

35%

2

662

52%

3

135

11%

4

27

2%

Total

1 263

100%

Por fim, destaca-se o impacto do programa em termos de sustentabilidade, nomeadamente económica e social,
uma vez que o mesmo 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 e alojamento e alimentação nos hotéis, almoços em restaurantes
regionais locais, lanches e degustações, ceias, visitas culturais de natureza diversa e atividades de animação sociocultural. O Programa contou, em 2019, com a participação de 13 unidades de alojamento INATEL e 24 hotéis privados.
Tanto através da análise dos inquéritos de opinião preenchidos pelos beneficiários do programa como pelo feedback das Unidades Locais e Hotéis INATEL o balanço efetuado em 2019 continua a ser bastante positivo.
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INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Em termos globais, 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 do trabalho que desenvolvem.
Também internamente se procurou uma maior articulação com outros serviços da Fundação INATEL, pelo que as
atividades realizadas ao longo de 2019 foram organizadas de acordo com o calendário seguinte: iniciativas desenvolvidas unicamente pela DSISS, e iniciativas desenvolvidas em colaboração com outros departamentos ou direções de
serviços.
Iniciativa

Jan

Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Aldeia dos Sonhos | 2018 / 2019
Aldeia dos Sonhos | 2019 / 2020

Ago

17

Desafios 2030 ‐ Uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável
Gala Social INATEL 2018

Jul

Set

Out Nov Dez

27
28

14

2

5

22

Gala Social INATEL 2019

22

Migrantes como Nós
09 ‐
21

Portugal no Coração
Conversa Amiga

Iniciativas em parceria com outros serviços INATEL

Jan

Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Fazer a Diferença (participação no POPular INATEL na Rua)
Fazer a Diferença (Campanha Nacional de Natal)
Colóquios Internacionais sobre Economia Social
Exposição "Uma História de Compromisso com os Direitos Humanos"

18
19
10

INICIATIVAS
ALDEIA DOS SONHOS
Edição 2018/19
No âmbito deste programa, deu-se continuidade à organização da 5.ª edição e concretizaram-se os desejos apresentados pelos residentes de Penhaforte, aldeia localizada no concelho de Pinhel e no distrito da Guarda. Nos dias 27
e 28 de abril, 40 (80%) dos residentes permanentes da aldeia realizaram um programa turístico e cultural na região do
Douro, nas cidades do Porto e de Guimarães, e puderam conhecer alguns dos seus monumentos mais emblemáticos
e usufruir de diferentes experiências culturais e gastronómicas típicas desta zona do país.
Para além da estadia no INATEL Cerveira, o programa incluiu uma visita ao centro histórico de Guimarães, um
cruzeiro no rio Douro, entre Gaia e Régua, uma viagem de comboio, uma visita à Torre dos Clérigos e ao aquário Sea
Life Porto, entre outras atividades
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Numa avaliação global da iniciativa, os resultados obtidos, muito positivos, refletem a sua importância para o
desenvolvimento social de quem participa. É uma atividade que promove uma efetiva interação entre pessoas de
diferentes idades, regiões de origem e meios sociais. Principalmente no caso dos habitantes da aldeia, a quem a iniciativa é dirigida, foi possível constatar que existem 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 2019 / 2020
Tal como previsto no plano de atividades referente ao ano em análise, procedeu-se à organização do processo
de receção de candidaturas relativas à 6.ª edição, que decorreu entre 17 de julho e 2 de setembro. Foi rececionado
um número total de 32 candidaturas provenientes de 14 distritos e 31 freguesias, maioritariamente da região norte do
território. Foi rececionada uma candidatura com origem nas regiões autónomas (Açores).
ALDEIA DOS SONHOS

2019/2020

Distrito / Região Autónoma

N.º de Candidaturas

Distrito / Região Autónoma

N.º de Candidaturas

Açores

1

Guarda

1

Aveiro

3

Portalegre

3

Beja

3

Porto

2

Bragança

2

Santarém

1

Castelo Branco

2

Setúbal

1

Coimbra

3

Vila Real

4

Faro

2

Viseu

4
Total

32

Terminado o processo de análise das candidaturas de acordo com o regulamento específico da iniciativa, a proposta de eleição como Aldeia dos Sonhos | 2019 incidiu sobre a aldeia da Estrela, situada na freguesia de Póvoa de São
Miguel, no concelho de Moura e distrito de Beja.
Tal como temos vindo a proceder na prossecução dos objetivos traçados, a concretização dos pedidos apresentados pelos habitantes da aldeia da Estrela será oportunamente organizada durante o primeiro semestre de 2020, assim
permitindo o aproveitamento de um período do ano em que o clima seja mais favorável a este tipo de programas
turísticos e culturais.
DESAFIO 2030
O ciclo Desafios 2030 – Uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, dedicado aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, teve continuidade através da organização de duas conferências
subordinadas aos objetivos 9 – Indústria, inovação e infraestruturas e 10 – Reduzir as desigualdades.
Nos dois casos, cumpriu-se o objetivo de trazer a debate dois temas que merecem a atenção no contexto nacional
e houve a oportunidade concreta para conhecer perspetivas de âmbito mais lato, 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 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
Conferência realizada em 14 de março no Teatro Miguel Franco, sala emblemática da cidade de Leiria. A escolha
desta cidade para a realização desta conferência não foi por acaso e deve-se ao importante papel que esta região
tem desempenhado no desenvolvimento da indústria e da economia no nosso país. Neste contexto, esta conferência
foi uma oportunidade para conhecermos alguns dos agentes com maior destaque neste campo, nomeadamente a
Câmara Municipal de Leiria; a ANI - Agência Nacional de Inovação; o CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de
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Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos; a IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação; o IP Leiria – Politécnico de Leiria; e a NERLEI – Associação e Empresarial da Região de Leiria.
No âmbito desta iniciativa, houve ainda a oportunidade para prestar homenagem a Kalidás Barreto, pela sua dedicação na defesa dos direitos dos trabalhadores e através do filme “A importância do movimento operário e sindical
no desenvolvimento industrial”. Foi igualmente prestada uma homenagem à CEFAMOL – Associação Nacional da
Indústria de Moldes, que, pelos seus contributos ao longo de 50 anos, é hoje uma referência e um espaço de discussão
e reflexão para as empresas do setor.
A organização desta conferência contou com o apoio da Câmara Municipal de Leiria e do Teatro Miguel Franco.
Estiveram presentes cerca de 120 pessoas a assistir a esta conferência.

OBJETIVO N.º 10 – REDUZIR AS DESIGUALDADES
Conferência realizada em 5 de junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo de Vide. A escolha desta
cidade encontra fundamento na sua localização geográfica e, por conseguinte, pela sua grande exposição ao fenómeno da interioridade. Esta conferência incidiu assim na necessidade de eliminar, no contexto do território, as grandes
assimetrias económicas e sociais que ainda subsistem e vemos agravadas, entre litoral / interior, norte / sul, urbano /
rural.
Estiveram presentes a Câmara Municipal de Castelo de Vide; a representação em Portugal da Comissão Europeia;
a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo; a Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Local; e a EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, representada pelo seu núcleo de Portalegre.
O Prémio INATEL Sustentabilidade foi entregue ao historiador e investigador Carolino Tapadejo, pelo sua grande
dedicação e empenho na promoção e na preservação do património histórico-cultural judaico em Portugal e, em
especial, em Castelo de Vide.
A organização desta conferência teve o apoio da Câmara Municipal de Castelo de Vide.
Estiveram presentes cerca de 90 pessoas a assistir a esta conferência.
GALA SOCIAL INATEL
A Gala Social INATEL é o evento através do qual a Fundação INATEL destaca a importância do trabalho desenvolvido no campo da intervenção social, reunindo os principais intervenientes em iniciativas promovidas pela INATEL e
por outras entidades, bem como os representantes de organizações com um papel relevante no campo das políticas
sociais.
EDIÇÃO 2018
Apesar da organização da edição relativa à atividade desenvolvida em 2018 ter sido prevista para o final desse
ano, por questões logísticas foi adiada para 22 de janeiro de 2019. Como habitualmente, foi organizada no Teatro da
Trindade INATEL.
Nesta edição, a Fundação INATEL aliou-se à celebração do 70.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e do 40.º aniversário da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
Neste enquadramento, foram publicamente comunicados os resultados das iniciativas Aldeia dos Sonhos (aldeia
de Penhaforte), Ajudar (Casa do Povo da Abrunheira, Associação Coração Amarelo – Oeiras), Prémio CCD (Casa do
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Povo de Vila Franca do Campo (Açores), Orfeão de Leiria | Conservatório de Artes) e CCD Centenário (Associação Cristã
Mocidade Portuguesa, Grupo Dramático e Musical Flor de Infesta, Lisboa Ginásio Clube). Também, foi reconhecido o
trabalho desenvolvido pelos voluntários do programa Conversa Amiga e pelos funcionários da Fundação INATEL que
se aposentaram durante o ano de 2018.
O Prémio de Mérito INATEL foi atribuído à Associação Portuguesa de Trissomia 21 (APPT21), no domínio da parceria/inserção.
As intervenções musicais foram da responsabilidade do “Quinteto do Carlos Alberto Moniz” e do grupo de música
tradicional portuguesa “Roncos do Diabo”. A apresentação da cerimónia foi realizada por José Carlos Malato.
No teatro da Trindade estiveram presentes cerca de 300 pessoas a assistir à cerimónia.
EDIÇÃO 2019
A Gala Social INATEL 2019 foi organizada no dia 22 de outubro, no Teatro da Trindade INATEL, às 21 horas. Obedecendo a um formato de cerimónia diferente do que vinha sendo realizado, nesta edição foi atribuído um destaque
especial à cultura e ao desporto, ao turismo e à sustentabilidade, ao envelhecimento ativo e aos direitos humanos, com
o consequente aumento de entidades galardoadas com o Prémio de Mérito INATEL.
Durante a cerimónia, foram comunicados os resultados da iniciativa “Aldeia dos Sonhos” (aldeia de Estrela) e reconhecidos os méritos dos funcionários da Fundação INATEL que se aposentaram durante o ano de 2019, bem como dos
voluntários do programa “Conversa Amiga”. No caso dos CCD que completaram 100 anos de existência, prestou-se
homenagem às associações Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de agosto, Associação Recreativa e Cultural
de Serzedo, Clube de Futebol “Os Belenenses”, Clube Desportivo de Pedrouços, Clube Nacional de Natação e Sociedade Filarmónica Flor do Alva.
O “Prémio de Mérito INATEL”, que reconhece o valor de pessoas e de organizações que trabalham nos domínios
da Cultura, do Desporto, do Turismo, da Sustentabilidade e da Economia Social, foi entregue nas seguintes categorias
e respetivas entidades:
Cultura
• Cinema: Abi Feijó.
• Etnografia e Tradição: Mário Correia.
• Música: António Vitorino de Almeida.
• Teatro: Carlos Fragateiro.
• Cultura e Multiculturalidade: Mia Couto.
Desporto
• Personalidade no Desporto: Nuno Delgado.
• Desporto no Coletivo: Centro de Recreio Popular de Formoselha - Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade.
• Desporto para a Inclusão: Associação Jorge Pina.
Turismo, Sustentabilidade e Economia Social
• Envelhecimento Ativo: José Eduardo Pinto da Costa.
• Acessibilidade: Tur4All, Accessible Portugal.
• Sustentabilidade: Alfredo Sendim, Herdade do Freixo do Meio.
• Economia Social: Edmundo Martinho.
• Formação e Inclusão: Associação Portuguesa de Surdos.
• Direitos Humanos: Teresa Tito de Morais.
As intervenções musicais durante a cerimónia foram realizadas pelo grupo “Por Terras do Zeca”, que interpretou
temas do autor e cantor português José Afonso. A apresentação da cerimónia foi realizada por José Carlos Malato.
No teatro da Trindade estiveram presentes cerca de 400 pessoas a assistir à cerimónia.
MIGRANTES COMO NÓS
O projeto “Migrantes como Nós” é um programa de acolhimento de refugiados e apoio à sua integração na
comunidade portuguesa. No contexto do protocolo firmado entre a INATEL e o CPR – Conselho Português para os
refugiados, a nossa participação consistiu na salvaguarda, não apenas, mas principalmente das seguintes condições:

22

Relatório e Contas 2019

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. Desde
março de 2016, foram acolhidas 50 pessoas em três unidades de alojamento da Fundação INATEL: Oeiras, Santa Maria
da Feira e Albufeira.
Em 2019, foi possível afirmarmos que, nos casos das pessoas que aceitaram participar neste programa de acolhimento, as principais metas foram alcançadas: pleno emprego; habitação no exterior de unidades de alojamento e a
resultante maior integração na comunidade; maior autonomia e, consequentemente, uma maior e essencial preparação de cada um dos indivíduos para os desafios seguintes na sua integração em Portugal. Ao longo deste ano, a nossa
atenção dividiu-se entre os esforços desenvolvidos no acompanhamento do processo de entrega de declarações de
IRS; na procura de trabalho para pessoas que optaram por mudar de emprego; a intermediação junto do SEF para o
agendamento de marcações com todas as pessoas, com o objetivo de atualizarem o seu título de residência; e a intermediação com outras entidades em casos de reagrupamento familiar.
Concluída a intervenção da INATEL mais relevante neste contexto, ainda existe a necessidade de continuarmos,
em alguns casos, a realizar o acompanhamento de situações relacionadas com a procura de emprego e com reagrupamentos familiares, considerada uma das etapas mais importantes nas suas vidas.
PORTUGAL NO CORAÇÃO
O programa Portugal no Coração foi criado em 1996 e, desde então, continua a resultar da organização partilhada entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, da Fundação INATEL e da TAP
Portugal. Esta iniciativa, na sua 39.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. A
estes cidadãos é oferecida a oportunidade para (re)visitarem o seu país natal e, quando possível, os familiares que aqui
residam.
Nesta edição, participaram 14 pessoas (854, no total das edições), com uma média de idades de 71 anos. São provenientes de 4 países de dois continentes: África do Sul (2), Argentina (2), Brasil (9) e Venezuela (1). Sendo que 7 pessoas
prolongaram a sua permanência em Portugal, em casa de familiares.
No âmbito desta parceria, a Fundação INATEL salvaguardou a concretização de um circuito turístico e cultural,
incluindo o acompanhamento por uma guia profissional, os transportes, o alojamento e a alimentação. O referido
circuito teve a duração de 10 dias, passando por alguns dos pontos mais emblemáticos de Portugal, e o alojamento foi
garantido nos hotéis INATEL situados em Caparica, Entre-os-Rios, Foz do Arelho e Vila Ruiva. Deste modo, foi oferecida
a possibilidade de contacto com realidades culturais e sociais mais características de regiões do litoral do país, mas
também do interior.
A organização do almoço oficial de receção aos participantes, organizado anualmente por uma das entidades
promotoras, ficou, em 2019, a cargo da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Coincidindo com as celebrações do seu 25.º aniversário, o evento teve lugar no dia 12 de novembro, no Palácio das Necessidades e contou com a presença da Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

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
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situações mais complexas para outros serviços e organizações que dediquem, às questões em causa, uma ação mais
específica e especializada.
No decorrer do ano 2019, o projeto “Conversa Amiga”, registou um número muito significativo de apelantes, 3 434,
correspondendo a um crescimento de 12.5% face ao ano anterior:
Ano

Nº de atendimentos

2017

2 949

2018

3 052

2019

3 434

Poder-se-ão destacar os atendimentos mensais que ocorreram em 2019:
Número de atendimentos por mês
Janeiro

297

Fevereiro

246

Março

312

Abril

284

Maio

304

Junho

272

Julho

280

Agosto

317

Setembro

323

Outubro

265

Novembro

280

Dezembro

254

O facto do número de chamadas ser muito significativo, não se poderá dissociar da razão de se terem concretizado, quase todos os turnos passíveis de execução (725 em 730):
Mês

Turnos realizados

Turnos passíveis de realização

Janeiro

62

62

Fevereiro

55

56

Março

62

62

Abril

60

60

Maio

62

62

Junho

60

60

Julho

62

62

Agosto

62

62

Setembro

59

60

Outubro

61

62

Novembro

60

60

Dezembro

60

62

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 por 16 elementos, 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.
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O número máximo de chamadas, recebidas ou a receber, encontra-se limitado por vários fatores, como entre
outros, os tempos de duração das mesmas (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 em que
se realiza o atendimento, um único gabinete. Assim sendo, não foi possível atender 27 593 chamadas, possivelmente
oriundas de apelantes que pretendiam apoio emocional.
Após a análise dos dados estatísticos recolhidos ao longo do ano, é possível distinguir entre o número de atendimentos por turno, verificando-se um número relativamente mais elevado de atendimentos durante o período
realizado entre as 18h30 e as 22h00:
Número de Atendimentos por Turno
1º Turno

1 641

2º Turno

1 793

Relativamente ao número de atendimentos por dia da semana, podemos verificar uma maior procura do
serviço em dias úteis, ao invés dos domingos, onde presumivelmente as pessoas se encontram mais acompanhadas
pelos familiares, não necessitando tanto de estabelecer contacto:
Número de atendimentos por dia da semana
Segunda‐feira

469

Terça‐feira

483

Quarta‐feira

497

Quinta‐feira

513

Sexta‐feira

493

Sábado
Domingo

502
477

Foram vários os motivos pelos quais os apelantes contactaram a linha de apoio, verificando-se que o número
mais elevado de chamadas (54%) se encontra relacionado com a solidão e a necessidade de conversar sobre questões
diversas, o que não surpreende atendendo ao objetivo primeiro da linha, o combate ao isolamento social.
Os distritos de origem das chamadas são predominantemente, Lisboa (1 102), seguido de Évora (247) e Faro
(227).
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.

INICIATIVAS EM PARCERIA COM OUTROS SERVIÇOS INATEL
FAZER A DIFERENÇA
A iniciativa Fazer a Diferença foi proposta em plano de atividades com o intuito de traduzir, em ações concretas,
o compromisso de contribuir positivamente na vida das pessoas e das comunidades, beneficiando especialmente as
mais desfavorecidas.
Neste enquadramento, a atividade da DSISS pode verificar-se na concretização de iniciativas propostas por esta
direção de serviços ou na participação de iniciativas propostas por outras unidades da Fundação, reforçando a componente de intervenção social em cada iniciativa / atividade.
Em 2019, a atividade da DSISS teve lugar em duas iniciativas: a POPular INATEL na Rua, promovida pelo Departamento de Cultura; e a Campanha Nacional de Natal INATEL, promovida pela DSISS.
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POPULAR INATEL NA RUA
Esta iniciativa, promovida e organizada pelo Departamento de Cultura (DC), decorreu entre os meses de maio e
outubro e contou com a colaboração da DSISS, através da promoção de ações de cariz social; e do Departamento de
Desporto (DD), através da promoção de ações de cariz desportivo.
No que respeita à participação da DSISS, foram realizados os contactos com organizações com atuação de cariz
social, nas várias cidades onde a iniciativa mais vasta teve lugar, com o objetivo de proporcionar ações de carácter
cultural ou desportivo aos seus beneficiários, frequentemente mais afastados deste tipo de eventos.
Nesta sequência, os beneficiários tiveram a possibilidade para participar, sob condições ajustadas aos seus perfis,
da programação cultural, lúdica e desportiva organizada pelos Departamentos de Cultura e de Desporto.
Sempre que possível, as ações tiveram lugar no exterior das organizações, convidando os participantes a usufruir
quer da realização de atividades fora do contexto que habitualmente habitam, mas também da oportunidade para a
socialização com outras pessoas. Quando não foi possível promover as ações no exterior, os grupos que fizeram parte
do cartaz cultural da POPular INATEL na Rua (e outros) foram convidados a estender a sua participação nas instalações
das entidades beneficiárias.
Como resultado, conseguimos alcançar um público-alvo de cerca de 278 pessoas, de faixas etárias diversas (crianças, adolescentes, idosos), incluindo pessoas portadoras de deficiências físicas e cognitivas.
No conjunto das opiniões que recebemos das organizações que colaboraram e dos seus beneficiários, a organização desta iniciativa é globalmente positiva porque são oportunidades para (1) assistir e para participar neste tipo de
ações; (2) a saída das instalações onde estas pessoas passam habitualmente a maior parte do seu tempo; (3) reforçar
o convívio com as pessoas que já conhecem e com outras, novas, com quem interagem nas suas saídas. Ainda que
se tratem de ações de muito curta duração, verificámos que, em alguns casos, estas atividades surgem com uma frequência baixa e que são poucas as oportunidades para os utentes terem acesso a este tipo de ofertas.
Quadro global de localidades / datas / instituições participantes:
Data

Cidade

Atuação

Entidades visitantes / visitadas

24/mai

Chaves

Jogos Tradicionais (DD)

Santa Casa da Misericórdia de Chaves

31/mai

Vendas Novas

Cinema + Jogos Tradicionais (DD)

Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas

15/jun

Seia

Associação de Jogos Tradicionais da Guarda

Solar do Mimo | Centro de Acolhimento de Crianças em Risco

28/jun

Covilhã

Associação Cultural da Beira Interior

Coolabora | Projeto "Quero Ser+ E7G"

Adufeiras da Casa do Povo do Paul

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental da Covilhã

29/jun

Covilhã

12/jul
13/jul

Guimarães

Companhia de Teatro de Barcelos "A Capoeira"
Companhia de Teatro de Barcelos + Jogos Tradicionais (DD)

Santa Casa da Misericórdia de Guimarães | Lar Residencial Alecrim
Associação de Apoio à Criança | AAC
Centro Juvenil de São José
Centro de Dia Rainha Santa Isabel

26 a 28/jul

Coimbra

Participação Livre

Lar de São Martinho
Comunidade Juvenil Francisco de Assis
Fundação ADFP

26/jul

Tavira

Associação Babok Cayo (na IPSS)
Jogos Tradicionais (DD)

13/set

Beja

20/set

Ajuda

Pé De Xumbo - Zampadanças (na IPSS)

27/set

Estrela

10/out

Porto

Companhia de Teatro Santo Tirso (na IPSS)

11/out

Portalegre

Jogos Tradicionais (DD)

30/jan (1)

Covilhã

Associação Cultural da Beira Interior (na IPSS)

Jogos Tradicionais (DD)

Âncora | Associação Centro Comunitário Santa Luzia
Santa Casa da Misericórdia de Beja
Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio
Associação Casapiana de Solidariedade
APECDA Porto | Associação Educação e Desenvolvimento Social
Santa Casa da Misericórdia de Alegrete
Lar do Centro Social Paroquial | São Tiago da Urra
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental da Covilhã

(1)

A ação indicada no dia 30 de janeiro de 2020 é complementar à data de 28 de junho de 2019, a qual não foi possível realizar por lotação esgotada no Workshop
"Oficinas de Percussão".

(1) A ação indicada no dia 30 de janeiro de 2020 é complementar à data de 28 de junho de 2019, a qual não foi possível
realizar por lotação esgotada no Workshop “Oficinas de Percussão”.
1
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CAMPANHA NACIONAL DE NATAL INATEL
A Campanha Nacional de Natal foi organizada com o objetivo de angariar bens que foram depois entregues a
organizações com atuação na área da intervenção social e no acompanhamento parcial ou integral de pessoas em
situações de maior vulnerabilidade.
Da iniciativa da DSISS, esta campanha foi organizada em parceria com a Direção de Serviços da Hotelaria (DSH) e
as Unidades de Alojamento, a Academia INATEL, o Parque de Jogos 1.º de Maio, o Teatro da Trindade INATEL e com as
INATEL Local (IL).
A campanha decorreu, em todo o território nacional, entre 19 de dezembro e 8 de janeiro, em 43 locais de angariação. Foram doados mais de 2.500 artigos a 40 organizações como misericórdias e IPSS, entre outras.
O conjunto de bens doados é constituído por bens de higiene pessoal, livros, brinquedos, jogos didáticos e material escolar. Não obstante não fazerem parte do pedido de bens para doação, recebemos ainda vestuário e produtos
alimentares, que foram igualmente doados às organizações beneficiárias.

X COLÓQUIO IBÉRICO DE ECONOMIA SOCIAL DO CIRIEC / I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA
SOCIAL DA FUNDAÇÃO INATEL
Cumprindo com o desejo de participar no debate sobre o impacto da economia social na sociedade, a Fundação
INATEL conjugou esforços com o CEEPS - Centro de Estudos da Economia Pública e Social (CIRIEC – Portugal) que, em
2019, comemorou 40 anos de existência, para a organização conjunta de uma iniciativa designada como “X Colóquio
Ibérico de Economia Social do CIRIEC e I Colóquio Internacional de Economia Social da Fundação INATEL”.
De um modo mais específico, esta organização teve como principal objetivo analisar os impactos das políticas
sociais e económicas no âmbito do desenvolvimento integrado de territórios, considerados espaços de convivência
de cidadãos; da preservação do património cultural material, imaterial e natural, num contexto de maiores pressões
urbanas, turísticas e económicas; e da prossecução de práticas de turismo que efetivamente contribuam para o bem-estar de quem visita e de quem é visitado.
Os colóquios foram organizados nos dias 18 e 19 de novembro, dedicados ao tema genérico “Sustentabilidade do
Território, Património e Turismo Social” e aos seguintes subtemas: “Sustentabilidade e Economia Social”; “Património e
Economia Social”; “Turismo Social” e “Agenda 2030 e Economia Social”.
O primeiro dia de trabalhos aconteceu no Teatro da Trindade INATEL, no qual três painéis de especialistas nacionais
e internacionais debateram os temas em questão.
No segundo dia de trabalhos, nos espaços do Centro Nacional de Cultura, foram organizadas sessões paralelas
para apresentação de comunicações por docentes e investigadores, provenientes de várias instituições de ensino
e investigação, nacionais e internacionais, assim alargando o debate e aprofundando o conhecimento sobre estas
matérias.
Este evento contou com a participação dos Presidentes da Fundação INATEL, do CIRIEC – Portugal e do CIRIEC
– España, bem como com a presença da Presidente e do Secretário Geral da Organização Internacional do Turismo
Social – OITS.
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Esta iniciativa foi organizada em parceria com a Direção de Serviços de Hotelaria (DSH) e com a Direção de Serviços
de Turismo (DST).

EXPOSIÇÃO “UMA HISTÓRIA DE COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS”.
Aproveitando o facto de fazermos coincidir a apresentação do filme “O nosso Cônsul em Havana”, no Teatro da
Trindade INATEL, com o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro), foi organizada a exposição designada “Uma História de Compromisso com os Direitos Humanos” e sobre o percurso desta instituição, de solidariedade
efetiva com a causa dos direitos humanos e, especificamente, daqueles que se viram obrigados a abandonar as suas
casas, famílias e amigos, para procurar uma vida melhor. Neste contexto, foram apresentados documentos que testemunham os exemplos maiores desta atuação, nomeadamente os acolhimentos de vítimas da Segunda Grande Guerra
(realizados em 1946, de famílias timorenses e, em 1947, de crianças austríacas) e de conflitos mais recentes (em 2016,
numa resposta imediata e solidária aos apelos da Organização das Nações Unidas e do Governo Português, a Fundação INATEL acolheu homens e mulheres provenientes da Eritreia, Iémen, Iraque, Palestina e Síria (programa Migrantes
como Nós).
Esta exposição, bem como parte da organização do evento, foi organizada em parceria com o Gabinete de Apoio
à Administração e Relações Públicas (GAARP).
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CULTURA
Em 2019, o Departamento de Cultura continuou a dar enfoque em atividades organizadas e operacionalizadas
pelo próprio, realizadas em rede numa lógica de descentralização.
Para além destas atividades foram também identificadas atividades organizadas por outras entidades, consideradas de interesse no âmbito da missão cultural da Fundação INATEL e estabelecidas parcerias com as mesmas,
apoiando estas atividades ou estabelecendo relações de coorganização ou parceria principal.
O Departamento de Cultura inclui os Núcleos de Atividades Culturais e Documentação e Arquivo. As suas atividades foram concretizadas tendo presente os seguintes pressupostos gerais:
•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.

NÚCLEO DE ATIVIDADES CULTURAIS
O Núcleo de Atividades Culturais continuou em 2019 a realizar projetos que promovem 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.
Pretende-se desenvolver atividades que sejam reconhecidas como marca INATEL nos diferentes territórios, numa
estratégia de edificação de redes culturais e de troca entre os agentes culturais e associativos.
Continuará 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.
É de destacar a cobertura nacional do POPular - INATEL na Rua, que decorreu de norte a sul do território Continental e nos Açores, designadamente na Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, em colaboração com as câmaras municipais e
regiões de turismo.
No que respeita às atividades culturais das IL, o DC, procedeu à emissão de parecer sobre as mesmas, no desenvolvimento de uma estratégia cultural una. Foi também responsável pela elaboração e propositura do Regulamento do
Programa de Apoio ao Associativismo 2019.
O estabelecimento de Parcerias com Agentes de Produção ou CCD, que desenvolvem projetos à qual a Fundação
INATEL se quer associar como apoiante ou como coorganizador e que vão ao encontro da missão da Fundação, foi
uma linha estratégica desenvolvida pelo Departamento de Cultura. Estas parcerias permitem associar a marca INATEL
a atividades de relevo, conferindo-lhe notoriedade e visibilidade.
Parcerias Estratégicas
• CONTE- XV Concurso Nacional de Teatro é 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 a António Adelino de Barros, um nome marcante do teatro
povoense. Decorreu entre 26 de janeiro e 2 de março no Theatro Club da Póvoa do Lanhoso, 10 sessões, 1 200 espetadores, 9 CCD e 139 participantes. Parceria entre a Federação Portuguesa de Teatro, Câmara Municipal de Póvoa do
Lanhoso e Fundação INATEL.
• Dia Nacional da China em Portugal - No dia 9 de fevereiro comemorou-se o Dia da China em Lisboa. A Fundação INATEL esteve representada pelo agrupamento de bombos Tocá Rufar, 2 sessões, 20 000 espetadores, 1 CCD, 29
participantes. Parceria entre a Embaixada da China e a Fundação INATEL.

29

Fundação INATEL

• FIMI – Festival Internacional Máscara Ibérica - Decorreu a 14ª edição, entre 16 a 19 de maio na zona de Belém.
A Fundação INATEL foi, na edição de 2019, coorganizadora do evento. Marcou presença com Stand Institucional e foi
responsável por programar e produzir os concertos do denominado “Palco Ibérico”, bem como diversas animações de
rua, oficinas e na organização da grande Desfile da Máscara que contou com a participação de 40 grupos de diferentes
nacionalidades, 30 sessões, 22 460 espetadores, 3 CCD, 59 grupos, 1 000 participantes. Uma parceria entre a Progestur,
EGEAC e Fundação INATEL.
• 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 24 de
maio na Universidade Nova de Lisboa, 370 espetadores, 66 participantes. Concerto no Teatro-Cine de Torres Vedras
no dia 26 de maio, 105 espetadores, 60 participantes. Parceria com a Associação Música Educação e Cultura-Orquestra
Metropolitana De Lisboa.
• Prémio INATEL/OML-Escola Profissional da Metropolitana - Um prémio dirigido ao melhor aluno da Escola
Profissional. Prestaram provas 20 alunos distribuídos por vários instrumentos. Concerto na Aula Magna da Universidade de Lisboa no dia 30 de junho, 700 espetadores, 160 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 que decorreu no dia 16 de maio na
Casa Municipal de Cultura de Seia. Parceria com a Escola Profissional da Serra da Estrela.
• Concerto Laureados Concurso de Composição para Acordeão Fundação INATEL/Folefest - Tem como
objetivo valorizar e promover o acordeão de concerto. Concerto referente à 2ª edição do concurso realizou-se no
Auditório Carlos Paredes em Benfica, 34 espetadores, 18 participantes. Parceria com a Associação Folefest.
• Associação FOLEFEST - A Fundação INATEL foi parceira da Folefest na 3ª Edição do Prémio de Composição
Acordeão Solo, que tem o objetivo de promover e divulgar o acordeão de concerto, 3 obras a concurso. Parceria com
a Associação Folefest.
• Concurso de Composição para Orquestras de Sopros – 7ª 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 no dia 18 de junho, 113
espetadores, 85 participantes. Parceria com a Banda Sinfónica do Exército.
• 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 6ª edição teve pelo 3º ano consecutivo o apoio da Fundação INATEL, quer pecuniário quer na organização/produção do concerto dos “UXU KALHUS” no encerramento do
festival no dia 29 de outubro. É uma organização do CRIA- Centro em Rede de Investigação em Antropologia, CCD
INATEL. O concerto teve 200 espetadores.
• Fólio 2019 - Representou a consolidação de um projeto ímpar em Portugal com capacidade de atrair públicos
de todo o país e do estrangeiro. A Fundação INATEL participou na 4ª edição do Festival Literário como coorganizadora,
com naming no palco principal. Concertos com Diabo na Cruz, OMIRI, Por Terras do Zeca, Cristina Branco, Danças
Ocultas. Organizou várias mesas redondas sobre literatura emergente relacionada com o universo INATEL, podcasts e
intervenções musicais independentes. 22 atividades, 72 participantes, 9 grupos, 3 811 espetadores, Óbidos - dias 11 a
20 de outubro.
• Concurso Internacional de Clarinetes – Associação Cultivarte - É um projeto único no país, com o objetivo
de fomentar o clarinete e permitir uma competição saudável entre jovens músicos. É um evento bienal que se tornou
uma referência internacional sendo a Fundação INATEL coorganizador desde a 1ª edição, 200 espetadores, Teatro
Thália – dias 13 a 15 de dezembro.
• DOC Lisboa-Festival Internacional de Cinema 17º edição - É um festival organizado pela APORDOC, um CCD
INATEL. A parceria com a Fundação INATEL reflete-se no Prémio Fundação INATEL “Practise, Tradition and Heritage
Award Foundation”, que este ano teve como vencedor o filme “O último sonho” de Alberto Alvares.
• Festival i, Festim, O Gesto Orelhudo - são três festivais organizados pelo CCD D’Orfeu de Águeda. Um festival
multidisciplinar dedicado ao público infantil e familiar, um festival intermunicipal dedicado às músicas do mundo e um
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festival de teatro, novo circo e humor. A Fundação INATEL é a parceira principal nestes festivais.
• Brass iT - Festival organizado pelo CCD Associação Improviso Divergente de Alcanena Trata-se de um festival de
música de rua, composto por bandas de itinerância, que tem como objetivo promover o envolvimento e a interação
do público com os músicos, mês de setembro.
• Desfile Nacional do Traje Popular Português A Fundação INATEL e a Federação do Folclore Português organizaram com o apoio da Câmara Municipal de Gaia um Desfile do Traje que decorreu no Cais de Gaia, 100 grupos, 1 500
participantes, 5 000 espetadores, dia 14 de setembro.
• Festival Bons Sons Uma organização da Associação Sport Club Operário Cem Soldos, CCD INATEL. É um dos
principais festivais nacionais dedicado à música portuguesa que tem como mote “Vem viver a aldeia”. Conta com 40
000 visitantes durante os quatro dias de festival. Na edição de 2019, a Fundação INATEL teve o naming de um dos palcos “Palco Giacometti-INATEL”, mês de agosto.
• 20º Festival Intercéltico Sendim Festival dedicado à música celta que decorreu em Miranda do Douro e Sendim. A Fundação INATEL foi Parceiro Institucional e teve o naming em Sendim “Palco INATEL”, mês de agosto.
• Festa de Natal- Presidência do Conselho de Ministros A Fundação INATEL em colaboração com os serviços
culturais do Conselho de Ministros organizou a animação da festa natal com o coro Jazz Cantat da Associação Lisboa
Cantat, CCD INATEL, 18 de dezembro.
• Dia Mundial da Música A Fundação INATEL associou-se ao espetáculo “Por Terras do Zeca e Banda Vaguense”
espetáculo criado por iniciativa da Fundação para a Comemoração do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, que
decorreu no Teatro Capitólio no dia 1 de outubro.
Parcerias Interdepartamentais
• O Departamento de Desporto solicitou colaboração do DC para animação na Final Nacional de Futebol de 11 no
dia 9 de junho no Parque de Jogos 1º de Maio. Participação dos CCD BOMBRANDO – grupo de percussão e gaitas de
fole e Banda Filarmónica Ermegeirense.
• Gala Natal INATEL 2019, grande festa de Natal que teve como propósito proporcionar a todos os beneficiários um
convívio de cariz solidário, 1 CCD e 370 espetadores.
Atividades Culturais-Produção
Sob a direção e organização do Departamento de Cultura foram desenvolvidos os seguintes projetos:
• POPular – INATEL na Rua Em 2019, o Popular – INATEL na Rua ampliou a sua abrangência territorial, a todo o
território Nacional Continental e Açores. 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. Em 2019 este evento decorreu nas cidades de Angra do
Heroísmo, Chaves, Vendas Novas, Covilhã, Lisboa (Parque das Nações, Ajuda, Estrela), Seia, Guimarães, Coimbra, Tavira,
Portalegre, Beja e Porto. 137 sessões, 105 CCD/Grupos, 968 participantes, 21 189 espetadores.
• POPular no Trindade É um espaço de encontro de velhas e novas tendências musicais, entre a modernidade e
a tradição, criando um novo espaço de promoção e divulgação da música tradicional no palco do Teatro da Trindade:
Recanto, O Gajo, Marta Pereira da Costa, Realejo, Magano, Urze de Lume, Toques do Caramulo. Contou com 7 sessões,
7 grupos, 2 001 espetadores, 23 participantes.
• Poesia em…/ Dia Mundial da Poesia Na edição de 2019, 6ª edição, a iniciativa Poesia em… foi dedicada ao
escritor e poeta Manuel da Fonseca, na sua terra natal, Santiago do Cacém, nos dias 21 e 22 de março. O evento contou com a realização de uma tertúlia sobre a vida e obra do poeta e um espetáculo comemorativo que contou, entre
outros, com Vitorino, Melânia Gomes, António Chainho e vários CCD. Houve ainda duas sessões de cinema, Santiago
do Cacém e Santo André, e uma exposição literária, 4 sessões, 7 CCD, 593 espetadores, 118 participantes.
• José Afonso ao Vivo Lançamento do livro-disco da edição exclusiva INATEL; num total de 500 exemplares. A edição recuperou as gravações inéditas de dois concertos (Carreço/Viana do Castelo, Coimbra) de José Afonso, da autoria
do jornalista Adelino Gomes. Salão Nobre do Teatro da Trindade no dia 18 de abril, 72 espetadores, 8 participantes.
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• Dia Internacional da Dança A Dança partilha e promove a cultura como um dos elementos principais que distingue os diferentes povos. A Fundação organizou um flashmob com três grupos de dança tradicionais (portuguesa,
africana e indiana) em duas estações de comboio e uma de metro, 3 sessões, 1 367 espetadores, 2 CCD, 4 grupos, 61
participantes.
• 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, 2 sessões, 2 grupos, 27 espetadores, 4 participantes.
• Prémio INATEL Vencedor CONTE 2019 O Grupo de Teatro Nova Morada, vencedor do Prémio Ruy de Carvalho
do CONTE 2019 e do Melhor Espetáculo Internacional no Concurso Juan Mayorga – Premio Escenamator da las Artes
Escénicas 2019, apresentou no Teatro da Trindade e no Teatro –Cine de Pombal o espetáculo “Alba”, 2 sessões, 183
espetadores, 1 CCD, 12 participantes.
• Dia Nacional das Bandas Filarmónicas Em 2019 a Fundação INATEL em colaboração com Tradisom e a Filarmónica Vaguense apresentaram o espetáculo “Por Terras do Zeca”, concerto comemorativo dos 90 anos do nascimento
de José Afonso. O espetáculo contou com a direção musical de Davide Zacaria e as vozes de Zeca Medeiros, Filipa Pais,
Maria Anadom e João Afonso. Teatro Aveirense, 2 sessões, 62 participantes, 682 espetadores.
• Salão Piolho – 4ª Edição O Salão Piolho é uma iniciativa, de entrada livre onde se apresentam grandes clássicos
do cinema-mudo acompanhados musicalmente ao vivo, cine-concertos. A 4ª edição decorreu em Lisboa e no Porto.
Destaca-se a presença de músicos como Stereossauro, Diogo Vida, Inês Vaz. Rui Maia e “O Gajo”. Meses de novembro
e dezembro, 15 sessões, 1 270 espetadores.
Durante o ano de 2019, o Departamento de Cultura organizou 9 eventos, num total de 173 sessões, 128
CCD/grupos, 1 256 participantes e 27 384 espetadores.
Espaço INATEL Mouraria
O Espaço INATEL Mouraria adstrito ao Departamento de Cultura, 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, capoeira e futsal. Destacam-se as aulas de pintura da Academia INATEL e o evento musical, um sunset
organizado pela Indiefrente, que contou com a presença de mais de 500 pessoas. No cômputo geral realizaram-se
255 sessões com 3 693 participantes/espetadores durante o ano de 2019.
INATEL Locais
As INATEL Locais desenvolveram vários eventos no ano 2019, no campo cultural, inseridos no Plano de Atividades
ao qual o Departamento de Cultura deu parecer positivo. Realizaram-se 66 ações, 154 sessões, 279 CCD, num
total de 132 330 espetadores.
Destas atividades destacam-se:
• Encontro Geral de Janeiras;
• É Tempo de Teatro;
• Encontro Nacional de Tocadores de Cavaquinho;
• 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 Sitio.
UNESCO
No que respeita à UNESCO no ano 2019 decorreram várias reuniões em Lisboa e na Câmara Municipal de Alcácer
do Sal no âmbito da preparação da candidatura do Movimento Filarmónico à lista representativa do Património Cul-
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tura Imaterial. O antropólogo Paulo Lima, Coordenador Cientifico da candidatura, visitou vários distritos para reunir
com bandas filarmónicas em colaboração com as IL. A Fundação participou também em duas reuniões do Grupo de
Trabalho do PCI / Unesco, bem como na 1º Reunião de ONG Ibéricas que decorreu em Barcelona nos dias 30 e 31 de
maio. Em novembro a Fundação INATEL organizou o 2º Encontro Internacional de ONGs Ibéricas credenciadas pela
Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Humanidade, que decorreu na Costa da Caparica.
Foram convidadas onze entidades acreditadas, para além da Fundação, estando presentes 9 ONGs num total de 22
participantes.
Em dezembro a Fundação INATEL na sua qualidade de Organização acreditada pela Unesco para a área do Património Cultural Imaterial esteve presente no Fórum Internacional de ONG realizado em Bogotá, Colômbia, onde estiveram presentes cerca de 82 organizações de todo o mundo, bem como na 14º Sessão Intergovernamental dos Estados
Parte para a Convenção do Património Cultural Imaterial da Humanidade, onde estiveram presentes 1 200 participantes de 120 países. Nesta reunião a Fundação INATEL viu a sua acreditação ser renovada por um período de 4 anos.
CIOFF
No que respeita ao CIOFF, no ano de 2019 decorreram as Jornadas de Reflexão da Associação CIOFF Portugal, de
18 a 20 de janeiro, na Unidade de Alojamento INATEL em São Pedro de Sul. Neste encontro estiveram presentes os
membros efetivos, dinamizadores de Festivais CIOFF e Festivais candidatos, bem como membros de outra natureza
com assento na lista dos órgãos sociais da Associação CIOFF Portugal. Estas Jornadas de Reflexão tiveram como objetivo principal uma ponderação sobre as regras do CIOFF Internacional e das Boas Práticas a seguir pelos Festivais CIOFF
e festivais candidatos, bem como a implementação de uma Secção Jovem no seio do CIOFF Portugal. Paralelamente
à reunião, foi organizado um passeio cultural na região, designadamente em Vouzela, no qual os participantes tiveram
a oportunidade de conhecer os pontos de interesse e degustar alguns produtos locais. No dia 28 de fevereiro de 2019
realizou-se reunião de Direção da Associação CIOFF Portugal no Porto. A reunião teve como ordem de trabalhos vários
assuntos de carácter logístico e organizacional da responsabilidade da Direção, particularmente a organização da Gala
CIOFF em Lisboa. A Assembleia Geral Ordinária da Associação CIOFF Portugal realizou-se a 23 de março de 2019, no
Auditório do Museu da Pedra em Cantanhede. A reunião teve como ordem de trabalhos vários assuntos de carácter
logístico e organizacional da Associação, nomeadamente a eleição dos órgãos sociais para o triénio 2019-2021 Após
a mesma, o Secretariado da Associação CIOFF Portugal passou a ser coordenado pelo Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas.

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO HISTÓRICO
De acordo com o Plano de Atividades superiormente aprovado e no âmbito da missão de salvaguarda do património histórico da Fundação INATEL nas suas diversas vertentes, garantindo a sua transmissão às gerações vindouras,
o Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico desenvolveu as seguintes ações em 2019:
Procedimentos Gerais
• Apreciação e seleção de candidaturas de dois estágios IEFP, na área da Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD), a decorrer no pólo do NDAH de Évora, e respetiva orientação;
• Receção e instalação de um equipamento de digitalização profissional A2 Zeutschel OS12002 Advance, e respetiva formação;
• Coordenação e acompanhamento da montagem de estantes rolantes de arquivo no armazém da Fundação
INATEL na Póvoa de Santo Adrião e no pólo do NDAH de Évora, no âmbito da abertura e instrução pelo NDAH/DC de
dois processos de fornecimento de serviços / bens por ajuste direto;
• Atualização e republicação do Regulamento do Arquivo Histórico (CR n.º 002/2019);
• Coordenação e acompanhamento, em conjugação com a DSSI, de processo de contratação do software de gestão de bibliotecas e arquivos NYRON e respetiva assistência técnica pela firma WECUL, em substituição do contrato
existente com a DID – Documentação Informática e Desenvolvimento, Lda., cuja atividade cessou, tendo o software
DOCBASE sido descontinuado;
• Execução e acompanhamento de pedido de apoio para a Exposição ‘Are You a Tourist’, promovida pela EGEAC,
através da cedência de originais de Arquivo Histórico e reproduções do Arquivo Fotográfico, incluindo tarefas de
investigação e seleção de imagens e espécies avulsas (programas, prospetos, etc.), preparação de minutas de contrato
de comodato e termo de utilização;
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• Execução e acompanhamento do pedido de empréstimo da exposição de fotografias ‘Vinte Rostos, Dois Mil
Anos’, de Augusto Baptista, ao Grupo de Teatro de Coimbra ‘A Escola da Noite’.
Arquivo Histórico e Biblioteca
Arquivo Histórico Documental
• Prosseguimento 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, com
o apoio dos referidos estágios IEFP;
• Referência e apoio presencial a investigadores do Arquivo Histórico;
• Digitalização integral do livro de atas da antiga Delegação de Braga e do 1.º volume das atas das reuniões do
Conselho de Administração da F.N.A.T. (1935-1939).
Arquivo Fotográfico
• Reorganização, inventariação e acondicionamento de fotografias da Coleção Geral da Fundação INATEL;
• Levantamento de espécies fotográficas (positivos e negativos) e digitalização de originais selecionados, tendo
em vista a sua utilização na Exposição ‘Are You a Tourist?’.
Biblioteca
Criação de um espaço de leitura e biblioteca de usuários de referência nas instalações do NDAH em Évora, com o
apoio dos referidos estágios IEFP, sua organização de acordo o sistema CDU.
N.B.: O processo de gestão e manutenção da base de dados bibliográfica da Fundação, com a introdução de novos títulos
e respetiva catalogação, encontra-se temporariamente suspenso em virtude da descontinuidade do sistema DOCBASE.
Efémera
Continuidade do 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.,
sua inventariação em base de dados Access concebida para o efeito pelo NDAH.
Fonoteca
• Conclusão do inventário de registos sonoros produzidos pela F.N.A.T./I.N.A.T.E.L., designadamente 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);
• Prospeção de mercado no âmbito do fornecimento eventual de serviços de digitalização de arquivos áudio,
tendo em vista a reprodução em formato digital da acima referida coleção de registos sonoros.
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Sessões

Indicadores
a
POPular - INATEL na Rua

Nº. de Grupos/CCD

2018

2019

2018

2019

2018

2019

48

77

34

200

8 225

58 273

64

137

62

105

34 712

22 157

POPUlar no Trindade

7

Poesia em Torga

7

Poesia em Manuel da Fonseca

8
9

4

Salão Piolho

Espetadores/Participantes

6

15

2 024
3 153

7
0

0

711
845

1 292

Domingos com Música

6

2

6

1

144

31

Dia Nacional das Bandas

2

2

3

4

2 269

806

Produção do Festival de Culturas Mediterranicas

75

52

31 352

Concurso Novos Textos

4

0

58

Dia Internacional da Dança

1

6

1 428

Dia Mundial da Música

1

1

462

CIOFF e UNESCO (viagens Internacionais e Reuniões Nacionais)

16

23

20

0

953

1 285

Projeto Arquivo Histórico

20

20

0

0

40

0

Projeto Parcerias com Universidades

150

150

0

0

2

0

Alugueres Mouraria

217

198

0

0

3 849

0

Cedências Mouraria

33

57

0

0

519

Venda Livros, CD, DVD

10

54

0

0

0

Oferta Livros, CD, DVD

111

1 126

0

0

Atividades Culturais UL

153

154

309

279

65 954

132 330

922

2 028

495

611

151 556

221 318

Totais

0
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TEATRO DA TRINDADE
Em 2019, o Teatro da Trindade INATEL reafirmou a identidade do seu novo projeto artístico, consolidando uma forte
presença na oferta cultural da cidade.
Através de uma programação, essencialmente assente em espetáculos de teatro, com textos clássicos e contemporâneos e com equipas artísticas de prestígio, conseguimos fortes índices de reconhecimento e uma significativa
taxa de crescimento. Alcançámos novos públicos e trabalhámos paralelamente em rede com outras estruturas de
produção teatral. Mantivemos ainda uma série de outras iniciativas, que cumprem um sentido de serviço público e
que diversificam a nossa oferta: concertos, visitas guiadas, conferências, leituras encenadas, conversas com público e
ensaios solidários. Relançámos o prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais, contribuindo ativamente para estimular a escrita na área do teatro. O Texto vencedor da edição 2018/2019 foi editado e levado a cena na Sala estúdio
do Trindade.
O modelo de gestão deste projeto resulta da premissa de trabalhar para o retorno financeiro, que por sua vez é
reinvestido em mais produção e em mais atividade. Contudo, é a salvaguarda da qualidade dos projetos que nos tem
permitindo atingir as metas projetadas. Em 2019, o Teatro da Trindade INATEL manteve a tendência de crescimento
registada no ano anterior, muito graças ao sucesso alcançado pelo Musical Chicago, que se manifestou igualmente
na visibilidade e notoriedade alcançadas, quer na comunicação social, quer nas redes sociais. É de registar que a
grande adesão do público a este espetáculo permitiu a recuperação total do investimento, potenciando as receitas,
sem aumentar as despesas. Este saldo positivo em todas as frentes deixa naturalmente felizes os nossos investidores
privados, que viram o seu investimento gerar o retorno desejado, ao verem a sua imagem associada aos espetáculos
produzidos pelo Teatro da Trindade/Inatel.
É seguro concluir que o ano de 2019 definiu um novo padrão em termos artísticos, de resultados e de metas para
o futuro.
Estamos conscientes que a área das artes performativas e do espetáculo não é uma ciência exata e que lidamos
com alguns fatores que podem ser imponderáveis, mas abraçamos o desafio de seguir este caminho, investindo cada
vez mais em produções próprias, que nos permitem ter um maior controle sobre os conteúdos, sobre as escolhas das
equipas e sobre as estratégias de produção e de comunicação.
Queremos capitalizar na crescente confiança que temos merecido do público, mas também por parte dos artistas,
para quem, cada vez mais, vir atuar ao Teatro da Trindade/INATEL é sinal de um desafio de qualidade e garantia de
sucesso.
Em termos globais, a atividade desenvolvida pelo Teatro da Trindade INATEL no ano de 2019 beneficiou
110 900 espetadores de acordo com a informação desagregada que se encontra expressa no quadro seguinte.
Indicadores

Sessões
2018

Espetadores

2019

2018

2019

Sala Carmen Dolores

221

203

67 551

62 487

Sala Estúdio

183

167

6 245

6 579

Salão Nobre

22

17

2 629

3 522

Trindade Fora de portas

45

52

19 061

16 969

Conferências - Debates

5

6

438

208

Visitas Guiadas

14

40

581

855

Conversas com o espetador

10

8

1 245

928

Cedências /Aluguer Espaços

17

89

5 389

19 352

Totais

517

582

103 139

110 900

Na análise comparativa com o período homólogo do ano anterior, verificamos um aumento do número de sessões, cerca de 13% e um aumento na frequência de público, na ordem dos 8%.
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Seguidamente, apresentam-se gráficos dos espetáculos do projeto artístico com a análise referente ao total de
público da Sala Carmen Dolores e da Sala Estúdio, desagregado pelas várias tipologias de ingresso, a relação entre
o total de ingressos vendidos e o total de convites, a taxa de ocupação, a média de espetadores por sessão e o valor
médio de receita por espetador.

SALA CARMEN DOLORES

Tipologia de Ingresso
TOTAL GLOBAL PÚBLICO

62 487

TOTAL CONVITES

5 065

TOTAL
VENDIDO

57 422

OUTROS DESCONTOS

24 264

SÓCIOS FI

2 890

INTEIROS

30 268

vendidos

Ingressos Vendidos / Convites
Júlio Resende
Chicago

Convites

339

30

33 554

1 978

Chicago ‐ solidário

453

Sandra Correia

184

Luciernágas & Pirilampos

31

29

Plint

16

23

Home 2.0

16

65

23

Cordel

148

20

Dog Talks

139

19

Ninguém & Todo o Mundo

80

30

Romeu e Julieta

6 381

Romeu e Julieta ‐ solidário

580

375

Os Animais e o Dinheiro

171

Quero lá Saber

12

833

Zoom

14

7 219

A Pior Comédia do Mundo

2 016

7 429
0%

10%

20%

30%

40%

50%

280
60%

70%

80%

90%

100%
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Taxa
Ocupação
Taxa Ocupação
Júlio Resende

80%

Chicago

82%

Chicago ‐ solidário

98%

Sandra Correia
Luciernágas & Pirilampos
Plint
Home 2.0

50%
10%
9%
10%

Cordel
Dog Talks
Ninguém & Todo o Mundo
Romeu e Julieta

39%
18%
25%
41%

Romeu e Julieta ‐ solidário
Os Animais e o Dinheiro

87%
42%

Quero lá Saber

98%

Zoom

61%

A Pior Comédia do Mundo

89%

Receita Média
por Espetador
Receita
Média
por Espetador
Júlio Resende

14,61 €

Chicago

15,77 €

Chicago ‐ solidário

11,32 €

Sandra Correia

13,41 €

Luciernágas & Pirilampos

10,04 €

Plint

9,48 €

Home 2.0

11,98 €

Cordel

11,97 €

Dog Talks

13,71 €

Ninguém & Todo o Mundo

10,38 €

Romeu e Julieta

12,71 €

Romeu e Julieta ‐ solidário
Os Animais e o Dinheiro
Quero lá Saber
Zoom
A Pior Comédia do Mundo

38

16,98 €
7,43 €
11,10 €
11,93 €
14,03 €
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MédiaMédia
Espetadores
Sessão
Espetadores porpor
Sessão
369

Júlio Resende

378

Chicago

453

Chicago ‐ solidário

215

Sandra Correia

Luciernágas & Pirilampos

Plint

Home 2.0

45
39
44
168

Cordel

79

Dog Talks

110

Ninguém & Todo o Mundo

178

Romeu e Julieta

375

Romeu e Julieta ‐ solidário

183

Os Animais e o Dinheiro

424

Quero lá Saber

264

Zoom

385

A Pior Comédia do Mundo

SALA ESTÚDIO

Tipologia de Ingresso

Tipologia de Ingresso

TOTAL GLOBAL PÚBLICO

6 579

TOTAL CONVITES

860

TOTAL
VENDIDOS

5 719

OUTROS DESCONTOS
SÓCIOS FI
INTEIROS

2 161
346
3 212
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Ingressos Vendidos

In g r esso s Ve ndidos / Co n vi te s
Os Inimigos da Liberdade

618

172

O Amante

1 667

3 GODS

838

Boudoir

419

Taxa de Ocupação
Taxa Ocupação
66%
95%

O Amante

#Emigrantes

Boudoir

Junto

40

63%
68%
99%
87%

113

215

1 346

Junto

3 GODS

147

831

#Emigrantes

Os Inimigos da Liberdade

Total Convites

143
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Receita Média por Espetador
Receita Média por Espetador

8,23 €

Os Inimigos da Liberdade

9,65 €

O Amante

8,20 €

3 GODS

#Emigrantes

7,07 €
7,86 €

Boudoir

Junto

5,36 €

Média Espetadores por Sessão

Média Espetadores por Sessão

Os Inimigos da Liberdade

33
48

O Amante

3 GODS

#Emigrantes

31
34
50

Boudoir

Junto

35
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ATIVIDADES REALIZADAS NA SALA CARMEN DOLORES

Espetáculos de Teatro
• A Pior Comédia do Mundo – 2 a 27 janeiro
• Esta noite grita-se – O Pato Selvagem - 18 janeiro
• Zoom - 13 fevereiro a 31 março
• Diogo Batáguas - 19 de fevereiro
• Esta noite grita-se – O Tio Vânia - 15 março
• Os Animais e o Dinheiro – 26 março
• Romeu e Julieta - 17 abril a 9 junho
• Esta noite grita-se – Um homem que é um homem - 24 maio
• Alba - 16 de junho
• Maldito seja o homem que confia no homem - 28 a 30 junho
Espetáculos de Ópera
• Ninguém & todo-o-mundo – 22 junho
Espetáculos de Dança
• Dog talks – 5 e 6 julho
• Home 2.0 - 12 e 13 julho
Espetáculos de Música
• Ciclo Mundos
• Mari Boine – 26 de fevereiro
• Trio Joubran – 19 de março
• Ladysmith Black Mambazo – 23 de abril
• Sofiane Saidi & Mazalda – 30 de abril
• Beatriz Nunes – 14 de maio
• Refugees for Refugees Band – 28 de maio
• Bixiga 70 – 11 de junho
• Amadou e Mariam – 12 de junho
• Mestre António Chaínho convida Rão Kyao e Uxía – 16 julho
• Tó Trips e Leyla Mccalla – 15 de outubro
• Galandum, Galundaina e Melingo – 29 de outubro
• Lula Pena e Muzsikás – 19 de novembro
• Capicua – 17 de dezembro
Outros Espetáculos de Música
• Canções da Liberdade – 21 de maio
• Concurso de composição para orquestra de sopros – 18 junho
• Cordel – 9 julho
• Plint – 18 julho
• Luciérnagas e pirilampos – 20 julho
• Sandra Correia - Aqui Existo – 23 julho
• Júlio Resende – 8 outubro
Espetáculos de Teatro Musical
• Chicago – 11 setembro a 29 dezembro
Outras iniciativas
• Gala reconhecer – 22 de janeiro
• O nosso cônsul em havana – 30 maio e 10 dezembro
• Gala social INATEL – 22 outubro
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• X colóquio ibérico de economia social do CIRIEC, I colóquio internacional de economia social da fundação INATEL – 18 novembro
• XII edição prémio atores de cinema fundação GDA – 3 dezembro

ATIVIDADES REALIZADAS NA SALA ESTÚDIO

Espetáculos de Teatro
• Junto - teatro para bebés – 2 a 20 janeiro
• BOUDOIR – 7 diálogos libertinos - 30 janeiro a 10 março
• # Emigrantes - 20 março a 28 abril
• 3 GODS – 8 maio a 16 junho
• EPI - 27 e 28 junho
• O amante - 18 Set a 10 novembro
• Os inimigos da liberdade – 27 novembro a 29 dezembro

ATIVIDADES REALIZADAS NO SALÃO NOBRE
Espetáculos
• A voz humana ao piano – 1 e 2 fevereiro
• “Cosas que se olvidam facilmente” – FIMFA - 10 a 12 maio
Exposições
• TEATRA – Exposição Fotografia - 2 janeiro a 9 março
• Uma história de compromisso com os direitos humanos – 10 a 29 dezembro
Conferências
Produção CidSénior:
• Da compreensão, da cognição humana à emergência de uma nova era – 16 janeiro
• O papel do ensino superior no apoio à investigação científica – 20 fevereiro
• A crise da comunicação social vista por um jornalista – 13 março
• O oceano, o planeta e o século - 9 maio
• O território e a coesão nacional – 22 maio
• Problemas e oportunidades da diplomacia multilateral, face às experiências recentes – 24 outubro
Produção Bruno Schiappa o Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa:
• A desconstrução do género na versão de João Garcia Miguel de a casa de bernarda alba– 9 outubro
• João Pedro Rodrigues: Erotismo e fantasia na tríade o fantasma, Odete e o ornitólogo, do cineasta– 6
novembro
• Elmano Sancho: a ligação entre a exposição e total visibilidade da pornografia – 4 dezembro
Masterclass
• Medo de marionetas. com Roman Paska – 15 maio
• Jornadas para o ator – 3 dezembro
Concertos Domingos com Música
• Quarteto de clarinetes de Lisboa – 24 fevereiro
• Duo de clarinete e guitarra Rui Martins e Walter Lopes – 31 março
• Duo ALYA – clarinete e fagote - 28 abril
Lançamento de Livro
• José Afonso ao vivo, livro-disco de Adelino Gomes – abril
• 3 GODS de Rui Neto – maio
• Inimigos da liberdade de Manuel Pureza - dezembro
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OUTRAS ATIVIDADES
Conversas com o Público
Um espaço de diálogo entre o público e as equipas artísticas dos projetos, que se traduziu em 8 conversas com
presença de 928 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 40 visitas, para um total de 855 visitantes.
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DESPORTO

No âmbito do cumprimento da missão da Fundação INATEL, o Departamento de Desporto desenvolve atividades
na área do desporto, lazer e ocupação dos tempos livres com o objetivo principal de promover nos seus públicos uma
cultura de hábitos de vida saudáveis através da atividade física e desportiva.
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 11 modalidades e 4 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 INATEL Locais (IL), 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 inovadores de sistemas de processamento.
Assinalar e frisar 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.
O Desporto da Fundação INATEL advoga 4 eixos de atuação basilares no programa de ação do Desporto da
Fundação INATEL. Estes eixos enquadram as atividades desenvolvidas pelo Desporto INATEL e novas oportunidades
que irão fomentar o crescimento do quadro de missão da Fundação INATEL. Assim, 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 2019 nos seguintes parâmetros principais:
Ações a)
Participações b)

2018
123
35 782

2019
169
39 187

Var.
46
3 405

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 com maior impacto em termos de número de praticantes, 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

*N.º praticantes quadros competitivos + atividades IL;
** N.º praticantes Desporto Ambiente DD + IL.
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2018
10 840
2 314

2019
11 137
1 281

Var.
297
-1 033

13154

12417

-737
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No ano de 2019, o eixo social-competitivo movimentou 12 417 praticantes, sendo que estes atletas se distribuíram
por 11 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 392 CCD.

TOTAL CCD

2018
419

2019
392

Var.
-27

INICIATIVAS NACIONAIS
Gestão Arbitragem
O ano de 2019 fica marcado por uma novidade: centralização da gestão de arbitragem em 3 regiões diferenciadas
(Norte – Braga; Centro – Santarém; Sul – Évora). Esta alteração permitiu uma otimização dos agentes de arbitragem
disponíveis possibilitando uma evolução na qualidade da arbitragem na modalidade do Futebol.
Reciclagem de conhecimentos de agentes de arbitragem
Na prossecução de uma evolução da qualidade das nossas competições ao nível de arbitragem foram realizadas
a nível nacional três ações de reciclagem de conhecimentos para os agentes de arbitragem da Fundação INATEL.
Aproveitando este momento foi oferecido a cada um dos agentes de arbitragem equipamento (uma camisola) com
o logotipo da Fundação INATEL para atuação dos mesmos, de forma a melhorar a imagem das competições da Fundação INATEL.
Ação de Formação Árbitros – Fase Nacional
No mês de maio realizou-se uma reunião com as equipas de arbitragem nomeadas para as Fases Nacionais da
modalidade Futebol. Esta formação foi conduzida pelo ex-árbitro internacional Duarte Gomes que abordou as alterações da lei de jogo e os casos específicos identificados como críticos para árbitros de futebol.
Fase Nacional da Liga de Futebol Fundação INATEL
Com início a 18 de maio e término a 9 de junho com a Final Nacional no Parque de Jogos 1º de Maio, foram realizados 15 jogos que compuseram a Fase Nacional da Liga de Futebol Fundação INATEL. Estes foram jogados em 10
campos diferentes de norte a sul do país. A Final Nacional foi disputada entre as equipas do ACRIF (Braga) e A.C.D.
Lavandeira (Aveiro), que terminou com a vitória do ACRIF. No período que antecedeu a Final Nacional as equipas de
futebol feminino do UFC de Almeirim e da Casa do Povo do Pego (de Abrantes) jogaram o primeiro jogo de promoção
do futebol feminino da Fundação INATEL, numa perspetiva de alargamento da competição da modalidade Futebol
ao público feminino.
Fase Nacional da Taça Fundação INATEL
Com início a 7 e término a 22 de setembro com a Final Nacional no Estádio Municipal de Abrantes, realizaram-se
os 7 jogos em 6 cidades diferentes tendo esta nova competição saído muito reforçada. O facto do jogo final ter sido
realizado em Abrantes é mais uma prova da vontade do Departamento de Desporto em descentralizar as atividades
de âmbito nacional. Numa final muito disputada e animada a equipa do GDR da Afeiteira venceu o ACRIF.
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Final Nacional da Supertaça Fundação INATEL
No dia 1 de dezembro de 2019 jogou-se no Parque de Jogos de Ramalde a Final Nacional da Supertaça Fundação
INATEL entre o vencedor da Fase Nacional da Liga de Futebol Fundação INATEL (ACRIF) e o Finalista Vencido da Fase
Nacional da Taça Fundação INATEL, da época 2018/2019 (tendo sido o CCD Nadais, Aveiro). Uma Final bem disputada
com imenso fair-play e que terminou com a vitoria do ACRIF. Nesta que foi a primeira edição da competição, foi notória
a vontade das equipas em vencer o que é certamente um bom agoiro para a competição.
Finais Nacionais das modalidades coletivas de pavilhão
Entre os dias 1 e 2 de junho de 2019 realizou-se no Pavilhão Municipal de Baião, no Distrito do Porto, a Final Nacional de Voleibol e de Basquetebol bem como a Final 4 de Futsal. Para além dos excelentes momentos competitivos,
as equipas vencedoras foram o CCD Os Mochos em Voleibol, do CCD Boa Esperança em Futsal e do B. A. C. /Sabor
Mineiro em Basquetebol.
Finais Nacionais das modalidades individuais
Em 2019, no que diz respeito ao Ténis de Mesa, foi realizado o Campeonato Nacional na vertente pares e individual
no dia 23 de março e Campeonato Nacional de Equipas a 25 de maio, com ambas as provas a realizarem-se no Parque
de Jogos 1º de Maio aproveitando a oportunidade para potenciar este espaço desportivo de excelência no centro da
cidade de Lisboa.
Na modalidade individual Tiro, o Campeonato Nacional das diferentes disciplinas realizou-se nas instalações da
Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, no concelho de Ponte de Sor, com a participação de mais de
100 atiradores. Esta foi mais uma demonstração da intenção em descentralizar as grandes provas nacionais.
No que diz respeito à modalidade Natação, as Finais Nacionais, como é habitual realizaram-se na piscina do Parque
de Jogos 1º de Maio. O Campeonato Nacional de Pré-masters realizou-se nos dias 11 e 12 de maio e o Campeonato
Nacional de Masters realizou-se nos dias 25 e 26 maio.

Circuito Nacional de Golfe
Circuito de Golfe de 9 buracos é 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 perto de 1000
participações nos demais torneios. A evolução do número de participações de ano para ano demostra a consolidação
este projeto.
INICIATIVAS INTERNACIONAIS
CSIT 2019 – Jogos Mundiais para Trabalhadores
A Fundação INATEL participou nos Jogos Mundiais para Trabalhadores com uma comitiva de 109 atletas nas
modalidades de Natação, Voleibol Feminino e Masculino, Basquetebol Masculino, Vólei de Praia Masculino e Feminino
e Futebol. Os Jogos Mundiais para trabalhadores é uma competição desenvolvida pela CSIT (Confédération Sportive
Internationale Travailliste) que organiza esta competição de 3 em 3 anos sendo atualmente uma das maiores competições amadoras do Mundo com mais de 4 000 participantes.
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EIXO DESPORTO SÉNIOR, GRUPOS ESPECIAIS, SAÚDE E BEM-ESTAR
Este eixo é caracterizado por uma aposta no envelhecimento ativo através do desenvolvimento de programas
para uma população maioritariamente sénior. Além desta valência, este eixo assenta em projetos de caráter social possibilitando atividades para grupos 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 DESPORTO
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
(Ginástica de Manutenção, Pilates e Karaté), Évora (Ginástica de Manutenção) e Setúbal (Yoga).

Alunos Classes de Desporto TOTAL

2018
421

2019
488

Var.
67

DESPORTO SOCIAL
A prática desportiva é um direito de todo os cidadãos e uma preocupação da Fundação INATEL. Assim, o Departamento de Desporto pretende criar e desenvolver atividades direcionadas a todos os segmentos da população.
Por um lado, as parcerias com instituições tais como Associação Salvador, Associação Jorge Pina e o Hospital
Psiquiátrico Júlio de Matos, potenciam o incremento da oferta desportiva inclusiva no âmbito do Parque de Jogos 1º
de Maio.
Mas por outro lado, além dos protocolos estabelecidos, o Departamento de Desporto desenvolveu em vários
distritos, muitas vezes juntamente com as IL, ações para a comunidade numa aposta na intergeracionalidade (Jogos
Populares em Vila Real e Bragança, por exemplo) e na promoção de estilos de vida saudável (Corrida & Caminhada Vital
contra o AVC em Braga).
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ATIVIDADES IL 2019
Distrito
Viseu

Vila Real e Bragança

Porto
Setúbal
Braga
Braga
Braga
Beja

Atividade

Participantes

Nº de Espetadores (aprox.): 2000
Aventura e o Popular no Desporto
Nº de Participantes: 550
Nº de CCD/Grupos (grupos, associações, coletivos, etc.): 8
Nº de Espetadores (aprox.): 500
Encontro de Jogos Populares
Nº de Participantes: 200
Nº de CCD/Grupos (grupos, associações, coletivos, etc.): 6
Nº de Espetadores (aprox.): 200
Encontro Nacional de Boccia Senior
Nº de Participantes: 620
Nº de CCD/Grupos (grupos, associações, coletivos, etc.): 48
Nº de Espetadores (aprox.): 800
14º Corrida da Liberdade
Nº de Participantes: 650
Nº de Espetadores (aprox.): milhares
42ª Corrida S. Silvestre - Braga
Nº de Participantes: 3500
Nº de Espetadores (aprox.): 2500
Corrida & Caminhada Vital contra o AVC
Nº de Participantes: 700
Nº de Espetadores (aprox.): 10000
Corrida de São João 2019
Nº de Participantes: 2300
Nº de Espetadores (aprox.): 120
Torneio Aberto de Basquetebol
Nº de Participantes: 65; Outros: 13;
Nº de CCD/Grupos (grupos, associações, coletivos, etc.): 1 CCD + 2 Grupos

EIXO FORMATIVO-RECREATIVO
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 em conjunto com a IL o Pavilhão da Covilhã, mantendo um papel
monitorizador relativamente às restantes instalações desportivas protocoladas.

Uma Viagem no Parque… 2019
Pela terceira vez, a Fundação INATEL organizou um evento totalmente destinado às crianças. “Uma Viagem no
Parque…” consistiu num dia de variadas atividades desportivas, propostas às escolas da Área Metropolitana de Lisboa
que vieram passar um dia no “estádio dentro da cidade”.
Apesar dos adiamentos sucessivos devido ao mau tempo registado na data inicial do evento, “Uma Viagem no
Parque…” realizou-se no dia 24 de maio 2019. Todos os que aceitaram o desafio puderam partilhar diversas atividades
desportivas e inclusivas. Teve como principal objetivo o divertimento e brincadeira das crianças, mas acima de tudo a
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promoção da atividade física regular para um crescimento saudável. Todas as atividades são de cariz lúdico e desportivo numa viagem que se espera única e cheias de aventuras.
Participaram escolas do 1º ciclo de ensino de Oeiras, Baixa da Banheira, Alhandra, Santa Iria da Azóia, Terrugem e
Lisboa, com cerca de 1 000 alunos.

POPular
Do teatro à dança, da música à etnografia, o PoPular – INATEL na Rua pretende divulgar em todo o país as práticas
culturais tradicionais, aliando a tradição popular a novas abordagens artísticas, percorrendo todo o país. Esta iniciativa
do Departamento da Cultura da Fundação INATEL, contou com a colaboração do Departamento do Desporto através
da dinamização de atividades desportivas e lúdicas, tais como: jogos tradicionais, floorball, slackline, entre outras. Estas
atividades decorriam em paralelo com a restante programação, promovendo a marca INATEL junto dos mais novos,
mas também acolhendo grupos de entidades de cariz social (idosos, deficientes, jovens, etc.).

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 2019 estiveram inscritos neste projeto 220 alunos.

Alunos Desporto Laboral TOTAL

2018
127

2019
220

Var.
93
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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.
No que respeita a ações pontuais e de promoção do projeto, realizou-se as ações seguintes:
“Semana da Dança na SGMF - Secretaria Geral do Ministério das Finanças”, que consistiu na disponibilização de um
conjunto de aulas na área da dança, entre os dias 29 de abril e 3 de maio: Afro dance, Danças Tradicionais Europeias e
Zumba, foram algumas das aulas realizadas. Contou com a participação de cerca de 50 pessoas.
Em novembro, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF em Lisboa abriu as suas portas a uma
ação de promoção da saúde e da atividade física regular, integrada na semana ICNF+. Esta ação consiste em promover
hábitos regulares de atividade física e saúde em várias áreas. A Fundação INATEL esteve presente promovendo as atividades do Projeto Desporto Laboral envolvendo Yoga, Pilates, Chi. 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 ano de 2019 revelou-se atípico para o Parque de Jogos.
A um primeiro semestre de atividade regular com indicadores de frequência de atividades regulares e eventos
realizados.
O segundo semestre inicia-se com o encerramento antecipado do Complexo de Piscinas visando o mais célere
início da intervenção, mas tal não ocorreu e, consequentemente, sucedeu-se o adiamento sucessivo do reinício das
atividades de fitness, de água e receção dos alunos das escolas que frequentam o Parque.
As atividades de fitness no Complexo de Piscinas foram retomadas em outubro, e as atividades aquáticas reiniciaram-se apenas a 1 de dezembro.
A utilização do Complexo pelas escolas teve início apenas em janeiro de 2020.
Neste contexto apenas se pode reafirmar que se tratou de um ano atípico e que tratando-se de uma infraestrutura
que serve clientes num meio geográfico onde a concorrência é crescente e com instalações novas, tudo deverá ser
feito para se mitigar os efeitos resultantes da perda de Beneficiários fidelizados.
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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 apresenta, atualmente:
Parque de Jogos 1º de Maio

2018

2019

Inscritos/alunos nas suas atividades regulares e protocoladas

2 000

1 255

Entradas por dia (alunos, acompanhantes/familiares, escolas, atletas do Campeonato Inatel - valor aproximado)

1 600

1 500

A época desportiva 2018/2019 e 2019/2020, 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 misão da Fundação INATEL e que se mantiveram durante o ano civil 2019.
Utilizações de Responsabilidade Social
Inscritos/alunos nas suas atividades regulares

10

Entradas para utilização de espaços verdes e instalações

25

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.
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EIXO SOCIAL-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:

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

Alugueres/Ocupações

8.342

Participantes

79.611

Pista de atletismo, Pavilhão, Piscina de
25 mts
Campos de Ténis, de Padel e de
Minigolfe

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
e mais recentemente as aulas da entidade formadora no ambito dos Profissionais de Fitness, a Manz.
Escolas
Total entradas - acumuladas (semanal)

2018

2019

1 600

2 288

55

Fundação INATEL

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).
Atividades de Cartão

Desporto Sénior e Saúde e Bem
Estar

2018

2019
Anual

Média
Mensal

Anual

920

9 660

613

6 747

1 040

10 920

756

7 938

Média
Mensal

Nº total de horas aulas

Nº de mensalidades
pagas/praticantes

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

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 Benificiários que
decorrente de patologias, acidentes ou outros ficam privados totalmente ou parcialmente da sua mobilidade.
Grupos Especiais

2018

2019

Total de praticantes (mensais)

168

120

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

2018

2019

Eixo Formativo e Recreativo

Média
Mensal

Anual

Média
Mensal

Anual

Nº total de horas aulas

157

628

91

821

Nº de mensalidades
pagas/praticantes

755

7 928

621

6 520

Escola de Natação
Escola de Futebol
Escola de Ténis
Escola de Padel
Escola de Taekwondo
Escola de Judo
Escola de Koryu Token

Na área recreativa e de ocupação dos tempos livres realizou-se o Programa de “Férias Desportivas” por momento
da interrupção letiva da Páscoa, que contou com 257 crianças inscritas.
Férias Desportivas

2019

Páscoa/verão

257

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 tem vindo a 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 mantêm-se a integração das 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:
- 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
- Desporto Escolar
- Campeonato Nacional Natação (Master e Pré Master)
- Record Challenge Park / Grupo Cofina;
- Jogos da Associação de Futebol de Lisboa;
- 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;
- Dia Quenn Elizabeth (open-day do final do ano letivo);
- Jogos dos campeonatos do quadro competitivo da Fundação Inatel;
- Diversas Ações pontuais de Grupos;
- Dia do colaborador da Allianz;
- Finais das Olisipíadas – CML;
- Torneio de futebol Inter casas de acolhimento da SCM;
- Arraial de Santo António – JF Alvalade
- Desafio Sénior – JF Alvalade
- Feira Alternativa 2019
Eventos Desportivos e Culturais

2018

2019

Total participantes e Visitantes

65 496

62 006
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APOIO À ADMINISTRAÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS
O GAARP - Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas, ao longo de 2019, deu continuidade aos projetos em curso e abraçou novos projetos e desafios em novas áreas.
O GAARP agregou, durante o ano de 2019, as seguintes áreas: Relações Internacionais e Institucionais, - na
qual se enquadra o CIOFF-, Apoio ao Conselho de Administração, Candidaturas e Gestão de Projetos, Design
Gráfico e Multimédia, Comunicação e Divulgação (Plataformas Digitais e Jornal “Tempo Livre”), Promoção
e Eventos, Coordenação das Unidades Orgânicas Locais, Formação - Academia INATEL e Centro Qualifica,
Associados, Proteção de Dados e Expediente.

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 nacional e internacional.
Neste sentido, ao longo de 2019, manteve-se o foco no trabalho em parceria, em especial com as organizações da
economia social presentes em território nacional. Para tal, o GAARP levou 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;
• Desenvolver parcerias com organizações desportivas amadoras;
• Desenvolver projetos de cooperação com os PALOP que promovam a coesão e o bem-estar social.
O GAARP, ao longo de 2019, consolidou a parceria com as Comunidades Intermunicipais, as Confederações Sindicais e com todo o conjunto de entidades públicas e privadas que atuam no setor do turismo em Portugal.
Esteve também presente em 2 grupos de trabalho, constituídos pelo Centro Português das Fundações, do qual
faz parte a Fundação INATEL, nomeadamente nas áreas social e cultural. Estes grupos de trabalho têm como objetivo
encontrar sinergias para uma intervenção conjunta, não só para a visibilidade do trabalho fundacional como para
rentabilizar recursos em projetos conjuntos.
Ainda, no âmbito do trabalho conjunto entre várias entidades, a Fundação INATEL, representada pelo GAARP, fez
parte de um grupo coordenado pela CCDR LVT, no âmbito da Estratégia 2030 da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Este
grupo, constituído por um conjunto de entidades da economia social reuniu,- com o objetivo de discutir e contribuir
para a elaboração de um documento consolidado-, com as principais áreas de intervenção estratégica e linhas de ação
para o envelhecimento ativo, saudável e socialmente inclusivo.
A Fundação INATEL, enquanto entidade integrada no consórcio “Termas do Centro e Aldeias Históricas de Portugal”, promovido no âmbito do Programa PROVERE, acompanhou também a evolução das atividades do programa
bem como esteve 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. Neste contexto, destaca-se o papel que a Fundação INATEL tem tido,
ao longo dos anos, procurando aproximar-se, cada vez mais, dos diversos Municípios do País. Exemplo disso, são as
diversas iniciativas locais que se têm realizado com as Câmaras Municipais, nomeadamente, de Gaia, do Porto, de Gondomar e Penafiel, com iniciativas como a comemoração do Dia Mundial do Teatro, a Festa da Criança, o Dia da Mãe, a
Animação de Coretos, entre outras.
Em 2019, a Fundação INATEL foi, novamente, a parceira principal da Câmara Municipal de Sines no Festival Músicas
do Mundo 2019, que se realizou entre 18 e 27 de julho, com a presença de um Palco INATEL e a organização de um
vasto conjunto de atividades. Toda a preparação, organização e articulação com os parceiros e fornecedores, deste
grande evento, foi realizada, pelo GAARP, ao longo do primeiro semestre.
A relação de proximidade com a Câmara Municipal de Lisboa mantém-se também, sendo prova disso mesmo a
colaboração em diversas iniciativas realizadas no Parque de Jogos 1º de Maio e a colaboração da Fundação INATEL no
evento “Noivas de Santo António”.
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A Junta de Freguesia de Alvalade é já uma parceira antiga da Fundação, que todos os anos é reforçada com iniciativas conjuntas, nomeadamente, o Arraial de Santo António, realizado no Parque de Jogos 1º de Maio, em junho.
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.
CIOFF
O CIOFF® (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) é uma organização mundial
que envolve mais de 102 países em todo o Mundo. Em Portugal, a Associação CIOFF® Portugal integra mais de 50
membros, entre efetivos, associados e honorários e 12 festivais internacionais, certificados, que são visualizados por
milhares de pessoas em território nacional.
De 1992 a 2010, a Fundação INATEL, foi representante do CIOFF em Portugal. Em 2010 foi criada a Associação
CIOFF® Portugal, entidade autónoma, acolhendo nos seus órgãos sociais os organizadores dos Festivais CIOFF®. A
Fundação INATEL permanece ligada ao CIOFF®, presidindo este organismo desde a sua constituição. No âmbito das
suas competências é responsável por assegurar a representação de Portugal junto do CIOFF® Internacional, assegurar
a qualidade dos festivais certificados, promover a solidariedade entre os seus membros, preservar e divulgar a arte e a
cultura tradicional portuguesa, promover o intercâmbio e a paz entre os povos.
O CIOFF® é parceiro oficial da UNESCO, acreditado pelo Comité de Património Cultural Imaterial, tendo como missão a salvaguarda, a promoção e a difusão da cultura tradicional e do folclore do mundo.
A Associação CIOFF® Portugal representa a Secção Nacional do CIOFF® em Portugal, que por sua vez integra o
Setor da Europa do Sul, do CIOFF® Internacional. Em 2019, este coletivo foi composto por 57 membros (13 efetivos, 41
associados e 3 honorários), sendo que fazem parte: 47 Associações, 51 Festivais (33 Internacionais e 18 Nacionais) e 64
Grupos de Folclore.
Em 2019, foram várias as iniciativas em que a Fundação INATEL participou, designadamente:
• Festivais:
Folk Cantanhede; FestiMaiorca - Festival Internacional de Folclore de Maiorca; Danças do Mundo - Festival Internacional de Folclore nas Terras da Feira;
Festival Internacional de Folclore Rio; FOLKMONÇÃO - Festival Internacional de Folclore; MIF - Mostra Internacional
de Folclore de Montemor; Fest’ In Folk Corredoura; FOLK AZORES®; Festival Celestino Graça - A Festa das Artes e das
Tradições Populares do Mundo.
• Reuniões Nacionais:
3 Assembleias Gerais, 5 Reuniões da Direção do CIOFF; 3 Reuniões da Direção com a Comissão Técnica; 1
Reunião da Direção com a Comissão Técnica e Membros Observadores; 1 Reunião da Direção com a Comissão
Técnica e Membros Efetivos; 5 Visitas Técnicas a Festivais Candidatos ao CIOFF;
• Gala CIOFF®, realizou – se no dia 11 de maio, na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido por todos os organizadores de Festivais Internacionais de Folclore
CIOFF® em Portugal.
Tratou-se de um espetáculo produzido pela Associação CIOFF® Portugal, com a colaboração da Fundação INATEL
e da Federação do Folclore Português, no qual os festivais internacionais de folclore, membros do CIOFF®, tiveram a
oportunidade de apresentar um vídeo promocional do seu evento, bem como, algumas danças de folclore interpretadas por um grupo folclórico. Encontraram-se, também, presentes, os municípios, onde estão sediados cada um destes
festivais, tendo-lhes sido incumbida a missão de apresentação dos festivais que representavam.
Esta atividade contou com a presença de cerca de 400 elementos de grupos de folclore, que compõe os festivais
efetivos em Portugal.
• Reuniões Internacionais:
Reunião do Setor da Europa do Sul, realizada em Bitola, na Macedónia do Norte, de 16 a 20 de maio;

APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Um dos objetivos do GAARP é assessorar o Conselho de Administração e os restantes Órgãos Sociais da Fundação
no cumprimento da sua missão. Neste sentido, este departamento assegurou as seguintes atividades:
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• Apoiar os membros do Conselho de Administração na prossecução da sua missão;
• Preparar a agenda com a tutela e os 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;
• 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, e garanta a unidade e a 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;
• Mapear processos e elaborar manuais de procedimento, 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 mantém uma estreita colaboração com as diversas áreas da Fundação INATEL, procurando fomentar e
consolidar a estrutura organizacional da Fundação e, com isso, fortalecer a organização.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de Comunicação da Fundação INATEL é uma unidade de apoio técnico no domínio da comunicação,
relações públicas e protocolo, cabendo-lhe desenvolver ações de apoio à divulgação de atividades e gerir os instrumentos que contribuam para a formação da imagem institucional da Fundação. Desta forma, assegura a coerência
informativa da comunicação externa, das diversas áreas de intervenção, dirigida a um diversificado público-alvo.
A área de Comunicação mantém um serviço transversal com o objetivo de apoiar a comunicação de todos os
setores da instituição - turismo, hotelaria, desporto, cultura, formação, INATEL Locais, etc. - partilhando os valores e
missão comuns à organização de forma coesa e harmonizada na sua comunicação externa e interna.
Assim, à Assessoria de Comunicação, compete designadamente:
• Gerir e articular os canais de comunicação da Fundação, designadamente no âmbito das relações com os media
e redes sociais;
• Elaborar e enviar press release;
• Elaborar e enviar informação e comunicados internos;
• Acompanhar jornalistas em atividades da Fundação;
• Acompanhar colaboradores da Fundação INATEL para reportagens (televisão, rádios e jornais, etc.);
• Divulgar as atividades da Fundação, particularmente a sua produção de iniciativas e eventos nas diversas áreas
de intervenção;
• Assegurar a organização e o apoio logístico à realização de atos solenes e atividades protocolares promovidos
pelo Conselho de Administração da Fundação;
• Gerir o mail e o mailing do GAARP, incluindo a base de dados e o envio de convites relativos a iniciativas da Fundação;
• Promover e salvaguardar a identidade e imagem da Fundação, assegurando a harmonização dessa imagem de
todos os setores da instituição;
• Proceder à conceção de textos (promocionais e/ou convites) em coordenação com os Serviços Design, Multimédia e Marketing;
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• Produzir conteúdos para publicações diversas;
• Organizar a receção a convidados oficiais da Fundação nos eventos;
• Apoiar na realização, organização e produção de iniciativas promocionais e de eventos;
• Monitorizar notícias da Fundação;
• Colaborar com o Jornal Tempo Livre;
• Negociar publicidade;
• Angariar parceiros estratégicos para a divulgação e apoio de eventos (Ex. spots promocionais TV e rádio, patrocínios, etc.);
• Desenvolver e auxiliar outras atividades que, no domínio da sua atuação, lhe sejam cometidas.
O ano de 2019, na vertente da Comunicação, ficou marcado por um extenso programa de atividades da Fundação
INATEL, tendo incluído eventos de toda a ordem, nomeadamente, espetáculos, concertos, exposições, conferências,
inaugurações e novas iniciativas que alcançaram grande projeção mediática e notoriedade elevada junto do público
e da comunicação social.
Em 2019, a Fundação INATEL foi mencionada em 4731 artigos.
A maioria destas referências, nos meios de comunicação social, aconteceram em órgãos da imprensa nacional e
regional.
Com 2 680 referências, a internet (online media) continua a ser claramente superior aos restantes media. A atenção da imprensa continua a ter um peso considerável na notoriedade da Fundação INATEL, com 1997 menções,
seguindo-se a TV com 40 menções.

CANDIDATURAS E GESTÃO DE PROJETOS
O GAARP tem investido na procura ativa de oportunidades de financiamento, com o objetivo de, por um lado
colocar em prática ideias e projetos já pensados, por outro, continuar a financiar aquilo que é a sua missão.
Em 2019 foram publicados diversos avisos de abertura de concursos, sobretudo no âmbito do Portugal 2020, os
quais foram trabalhados e reencaminhados para as Direções de Serviço que poderiam ter interesse em desenvolver
ideias nesse âmbito.
Foram, também, estabelecidos contactos para a constituição de parcerias e protocolos no sentido de criar sinergias ao nível das candidaturas.
Desta forma, a Fundação INATEL predispôs-se a elaborar, submeter e implementar candidaturas em conjunto com
outras entidades, com o objetivo de enriquecer o seu campo de ação, aportando mais know how através de outras
equipas e de outras formas de atuação, destacando-se três candidaturas apresentadas:
• No âmbito de um consórcio de 20 entidades, das quais a Fundação INATEL, liderada pela Universidade Nova de
Lisboa, em cooperação com a CCDR LVT. Esta candidatura, da área metropolitana de Lisboa a Centro de Referência
do EIP AHA - Lisbon_AHA, pretende que Lisboa seja uma região reconhecida pelo trabalho das diversas entidades
relativamente ao envelhecimento ativo e saudável.
• Aos prémios BPI “La Caixa”, um projeto a desenvolver em dois bairros de Lisboa, mais vulneráveis socialmente,
na área da música e teatro, com o objetivo de levar artes performativas a jovens e idosos que residem em zonas mais
isoladas socialmente e com uma população com menos recursos financeiros. A candidatura teve o apoio da Junta de
Freguesia de Campolide assim como, do grupo comunitário dos dois bairros em causa, embora não seja uma candidatura em parceria.
• No âmbito do Portugal Inovação Social, em parceria com o Jornal Público e a Câmara Municipal de Gaia, foi apresentada uma candidatura com o objetivo de promover a literacia digital nos mais velhos e, desta forma, contribuir para
a diminuição de desinformação e fenómenos como as Fake News.
Entretanto, no decurso da implementação do programa INATEL 55+.pt, com início em 2018, foram submetidas
três candidaturas ao Aviso Nº. POISE-38-2019-10, uma para a zona Norte, outra para a zona Centro e uma terceira para
a zona Alentejo. Este é um programa a decorrer em épocas de baixa sazonalidade, por todo o País, cujo objetivo é
o de promover o envelhecimento ativo e saudável de pessoas com 55 ou mais anos, através de atividades turísticas,
culturais, gastronómicas e formativas.
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DESIGN GRÁFICO E MULTIMÉDIA
A área do Design Gráfico e Multimédia integra a estrutura orgânica do GAARP, tendo como principal atividade
apresentar a Fundação INATEL como marca, divulgando a sua missão e comunicando visualmente a sua atividade
através do vídeo, fotografia e design gráfico.
Esta comunicação visual, interna e externa, apresenta a Fundação INATEL e espelha o tipo de trabalho realizado
e o seu posicionamento nas suas áreas de missão nomeadamente, no âmbito da intervenção social, da cultura, do
desporto e do turismo social.
Tratando-se de uma instituição a caminho dos 85 anos de idade, o trabalho desenvolvido tem sempre como
premissa preservar a identidade da Fundação junto do seu público alvo, mantendo e melhorando o seu reconhecimento, mas em paralelo inovar através de outras estratégias de comunicação visual com o objetivo de alcançar novos
públicos.
Resumindo, a estratégia comunicacional no design gráfico e na multimédia teve como propósito manter a credibilidade, utilizando a retrospetiva e a reinvenção da tradição como estratégias de garantia de excelência, apostando, em
simultâneo, numa linguagem contemporânea e em novas tendências adaptadas à realidade da Fundação e do País.
Os media tradicionais - canais que não possuem muita interatividade ou possibilidade de segmentação aprofundada, como jornais, revistas, televisão e rádio -, partilham, assim, destaque com os media digitais, no seio dos quais as
redes socais mantém um lugar de privilégio na estratégia comunicacional da Fundação INATEL.
Design Gráfico
A comunicação visual é uma importante estratégia através da qual a Fundação INATEL comunica a sua missão.
São cores, imagens, fontes e elementos gráficos, como ilustrações ou fotografias que, isolados ou em conjunto,
posicionam a Fundação junto do público alvo.
No decorrer de 2019, foram-se desenvolvendo materiais gráficos de divulgação e estacionário para difusão das
iniciativas promovidas pelo GAARP, pelas INATEL Locais, pelos departamentos de Turismo, Hotelaria, Desporto, Cultura,
Inovação Social, pelo Parque de Jogos 1ª de Maio e pela Academia INATEL:
Departamento/Unidade
Fundação INATEL
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Trabalhos
Realizados

Atividades, Iniciativas
e Eventos

GAARP

Lonas, Flyers, Brochuras Institucionais, Desdobráveis, Rollups,
Popups,

Ciclo Mundos (Lisboa, Évora, Grândola, Porto) – Festival Músicas do
Mundo (Palco INATEL, Lounge Azul,
Lounge Amarelo) Aniversário INATEL,
Festival Mundos, CIOFF Portugal, Feiras Várias, eventos comemorativos em
INATEL Locais (IL)

DST

Cartazes, Brochuras, Campanha
de Promoções e outros materiais
gráficos

- Brochura e Catálogo Nacional e
Internacional Primavera / Verão,
Outono/Inverno 19 - INATEL 55+.pt
- INATEL Primavera, INATEL Outono,
Termalismo e Bem Estar - Cartazes de
Montra - Estacionário Turismo Regular
- Estacionário INATEL 55+.pt, Grande
Festa de Natal, Encontro Luso Brasileiro, Brochuras OITS em FR e EN

DSH

Cartazes, Mupis, Desdobráveis
Campanha de Promoções e
outros materiais gráficos

- Diretórios das Unidades de
Alojamento,
- Brochura Comercial 2019, Catálogo
de preços 2020 – Estacionário Hotéis
– Promoções várias anuais (Dia dos
Namorados, Carnaval, Dia da Mulher,
Páscoa, Natal, Fim de Ano, etc.)
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Departamento/Unidade
Fundação INATEL

Trabalhos
Realizados

Atividades, Iniciativas
e Eventos

DSISS

Brochuras, Cartazes e Folhetos
de divulgação, programas de
sala, Monofolhas, Rollups, painéis
expositivos

- Desafios 2030 – Ciclo de Conferências,
- Aldeia dos Sonhos – Portugal no
Coração – Gala Social – Dia Internacional Direitos Humanos

Desporto

Cartazes de atividades e campeonatos desportivos, flyers, Rollups

- Taça de Futebol INATEL – Campeonatos Distritais - Miróbriga - Santiago
Trail Night Run

Cultura

Folhetos, Cartazes, Mupis, Lonas,
X-banners, desdobráveis

- Poesia em... - Popular INATEL na Rua Salão Piolho – Concurso de Acordeão
- Concurso de composição de Sopros
– Para lá do Marão...

Flyers, cartazes e lonas

Qualifica, cursos formativos, lonas de
promoção dos cursos

Parque de Jogos 1º Maio

Horários e cartazes promocionais,
proposta para renovação de imagem dos espaços, Mupis

Aulas diversas, atividades do parque
de jogos

INATEL Locais

Cartazes, flyers, X-banners, renovação de interiores e montras

Atividades diversas anuais, renovação imagem no interior de algumas
lojas

Academia INATEL

Desta forma promoveu-se a atividade e missão da Fundação através de cartazes A3, cartazes de montra, flyers,
desdobráveis, páginas de publicidade em jornais e revistas e banners em sites e newsletters, através da parceria mensal
com o portal Estrelas e Ouriços, roll-ups, mupis, popUps, outdoors, stands de feiras, vouchers, documentos institucionais,
diretórios de hotéis, peças de estacionário, peças de merchandising, etc., bem como, procedeu-se à produção gráfica
do Relatório e Contas 2018 e Plano de Atividades 2020.
Realça-se a contínua adaptação gráfica de todos os formulários da Fundação INATEL às normas RGPD.
Multimédia
Vídeo
O vídeo manteve-se como uma das ferramentas de comunicação digital mais utilizadas em 2019, premissa que
vem sido consolidada ao longo dos anos transatos, com o aparecimento e upgrade de várias apps, que permitem ao
utilizador uma maior autonomia na produção dos seus filmes.
Com a capacidade de alcançar um maior número de pessoas, este é um dos media mais eficazes para afirmar a
identidade da Fundação INATEL, divulgar os seus produtos e serviços e aumentar a sua credibilidade e visibilidade
junto do público.
Assim, e indo ao encontro das tendências comunicacionais, os diretos e os vídeos institucionais passaram a
ser o conteúdo mais visto da página da Fundação INATEL com um total de 461,4 mil minutos visualizados em
600 vídeos (diretos incluídos).
Os vídeos com mais interação em 2019 foram:
• CCD Centro Cultural Lordelense em Vila Real com 13 mil visualizações, 49 partilhas e 24 000 contas alcançadas
https://business.facebook.com/inatel.portugal/videos/485529945398182/
• Festival GEADA - Miranda do Douro A abertura das Adegas com 12 mil visualizações, 79 partilhas e 20 000
contas alcançadas
https://facebook.com/inatel.portugal/videos/700040520521501/

63

Fundação INATEL

• Sorteio da Fase Final Nacional da Liga de Futebol 11 e Final 4 da Liga de Futsal - Fundação INATEL
2018/2019 com 6 mil visualizações, 35 partilhas e 12 000 contas alcançadas
https://business.facebook.com/inatel.portugal/videos/2030874630555430/
A Fundação INATEL tem apostado muito na produção vídeo com atualização constante do material e know-how
dos seus técnicos.
O trabalho desenvolvido passou por vídeos da apresentação, institucionais, de reportagem, de registo e para
arquivo. Realizaram-se, ainda, spots de divulgação das diferentes atividades da Fundação, assim como, o fornecimento
de conteúdos vídeo INATEL aos media, como suporte de comunicação e complemento de apoio, por ocasião da presença da Fundação em programas televisivos e em reportagens, gerando visibilidade à promoção dos seus serviços
e atividades.
Como principais trabalhos realça-se o vídeo de apresentação da Fundação INATEL, feito para o lançamento
da sua página de Instagram, em abril de 2019, onde a INATEL acompanhou as novas tendências de divulgação, adaptando-as à sua realidade através de uma linguagem jovem, moderna e dinâmica, sem deixar de misturar elementos
tradicionais, num claro exemplo da estratégia, já descrita, de reinvenção da tradição através de uma linguagem contemporânea. Realça-se também os filmes institucionais concretizados para acompanhar o representante da Fundação
INATEL na viagem à China, no âmbito do Turismo Social, assim como os institucionais, feitos para as comemorações
dos 75 anos da INATEL Leiria ou ainda as várias entrevistas feitas, por ocasião da Gala Social INATEL, aos premiados, e
que implicaram deslocações da equipa, de norte a sul do país.
Tipologias de Filmes realizados e produzidos em 2018 e 2019

Tipologia de videos realizados
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14
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O aumento de filmes institucionais e promocionais, comprova a crescente atividade da Fundação INATEL a nível
nacional e internacional, o aumento da sua presença em palestras e a maior interligação com outros projetos, seus
convergentes. Este aumento acabou por justificar a aquisição de um novo recurso na equipa.
De seguida apresenta-se a lista de todos os trabalhos de vídeo realizados em 2019 e que resultou num total de 153
filmes realizados e produzidos pela equipa multimédia e de comunicação. Deste número foram excluídos os diretos
para o Facebook.
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Fotografia
De forma a permitir que a Fundação INTEL se adapte à dinâmica do mundo digital, através da divulgação fotográfica, procurou-se ligar as pessoas à Fundação, disponibilizando de imediato os registos fotográficos nas iniciativas e
eventos da Fundação, tanto no Facebook como no Instagram. Manteve-se o mural e o feed atualizados e minimizou-se
o delay temporal entre o evento e a publicação das fotos, com o objetivo de contagiar e interagir com o público. São
disso exemplo os 189 álbuns disponibilizados nas redes sociais, durante 2019, de forma a enquadrar e testemunhar as
iniciativas das várias áreas da missão da Fundação INATEL: Cultura, Desporto, IL, Turismo, Hotelaria, Inovação Social e
Sustentabilidade, Parque de Jogos 1º de Maio, Eventos GAARP, Teatro da Trindade INATEL, etc.:

As fotografias foram utilizadas para diferentes fins. Com o objetivo editorial para o Jornal Tempo Livre (Ciclo Mundos, Poesia em...), para enriquecer e atualizar o banco de imagens relativo às Unidades de Alojamento INATEL, o que
permitiu o registo das Unidades de Alojamento da Fundação INATEL com melhor avaliação BOOKING (Flores, Porto
Santo, Manteigas, Piódão, Albufeira...). Foram igualmente, disponibilizadas para trabalhos gráficos promocionais das
áreas de missão da Fundação em papel, pelo que se apostou na recolha fotográfica com grande resolução, e na disponibilização do material nas redes sociais, newsletters e site.
PLATAFORMAS DIGITAIS
A área das Plataformas Digitais, da responsabilidade do GAARP, teve 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 os conteúdos da comunicação aos associados INATEL, em cooperação com 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.
SITE
No decorrer de 2019, o site da Fundação INATEL foi diariamente atualizado em função das atividades e serviços a
decorrer na Fundação e promovidos pela mesma em todo o País, em articulação 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 em 2019, o site teve um registo de 701 895
visitas, o que corresponde a uma média de 1927 acessos diários.
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FACEBOOK
A rede social com uma maior performance, e responsável pelo maior engagement da Fundação INATEL com o seu
público alvo, é o Facebook com um grande aumento de páginas relacionadas e uma interação com mais de 60 000
contas – a página da Fundação INATEL tem atualmente 63 300 seguidores.
Em 2016 a página de Facebook da Fundação INATEL foi reformulada com a criação de uma página única. Em 2019,
o conceito de única página tornou-se ainda mais presente na rotina da Fundação INATEL, o que acabou por despoletar
a entrada de uma nova pessoa para a comunicação.
Desta forma, a página de facebook da Fundação INATEL é um reflexo da sua missão e tornou-se, em 2019, com 600
vídeos publicados e uma média de 100 post por mês (fotografias de eventos, campanhas, fotos de capa, e divulgação
de eventos) 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 461.400 minutos visualizados , interação com mais de 57 000 contas/páginas,
num total de 850.600 visualizações do vídeo nos primeiros segundos quando partilhados.
Desporto, cultura e turismo foram os temas dos vídeos com mais visualização e interação.
Os filmes com maior número de visualizações orgânicas (sem investimento monetário), foram:
• Com 31 000 pessoas alcançadas. 6.000 minutos de visualizações. 504 reações (entre comentários e partilhas).
LIVE final da taça de futebol INATEL.
• Com mais de 24 000 visualizações. 10.000 minutos visualizados. 609 reações (entre partilhas e comentários).
- LIVE com CDD – Lordelense.
• Com 20 000 pessoas de alcance. 12.000 minutos visualizados. 746 reações (entre partilhas e comentários)
– LIVE Festival Geada.
• Com mais de 15 000 pessoas de alcance. 8.994 minutos visualizados. 468 reações – LIVE CCD Casa do Concelho de Castro Daire.
• Com mais de 12 000 visualizações. 5.239 minutos visualizados. 274 reações (entre cometários e partilhas) - LIVE
Sorteio de Futebol
Foram criados/partilhados 111 eventos de atividades INATEL e/ou atividades onde a Fundação INATEL marcou
presença. Tendo-se verificado um alcance de mais 249.000 pessoas, com 15.500 respostas aos eventos e 900 cliques
para compra de bilhetes online.
O público das redes sociais da Fundação INATEL é maioritariamente feminino (59%) e a faixa etária que predomina
no facebook da INATEL: dos 35 aos 45 anos. Portugal, Brasil e França são os países que mais se envolvem e participam
na página.
O Messenger da Fundação esteve em contacto com 2 250 contactos, sendo que as mensagens obtiveram respostas num curto espaço de tempo.
A 1 de janeiro de 2019 a página da Fundação tinha 55 979 seguidores e no dia 31 de dezembro de 2019 verificouse o número de 60 988 seguidores.
N.º seguidores Facebook
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Durante o ano de 2019 registaram-se 5 009 novos seguidores, um decréscimo de 17,3 % relativamente a 2018, ano
durante o qual captamos 6 062 novos seguidores.
Evolução N.º Novos Seguidores
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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.
INSTAGRAM
Em 2019, a Fundação lançou a sua página de Instagram.
Tendo em conta que o lema da Fundação INATEL é da «tradição à modernidade», a criação da página de Instagram
teve o objetivo de chegar a público mais novo com conteúdos mais dinâmicos e até divertidos. Desta forma, foi desenvolvido um vídeo promocional que foi o primeiro conteúdo a ser partilhado onde se deu a conhecer o novo lema da
Fundação, assim como as caras que fazem a divulgação dos conteúdos.
O Instagram tem como objetivo dar a conhecer as iniciativas de forma mais imediata através dos Insta Stories e os
restantes conteúdos no feed. Foi feita a alteração de perfil, para ficar público e aberto a todos os perfis, com o objetivo
também de chegar a mais pessoas e conseguir ter acesso às estatísticas das fotos, Stories e resultados das publicações.
O ano terminou com 1 750 seguidores e 276 publicações.
Como já foi referido anteriormente, um dos objetivos da conta de Instagram é contar aquilo que se passa no
momento e, por isso, houve a tentativa de haver pelo menos um conteúdo por dia a ser partilhado no feed, assim
como nos Stories. Destaca-se como ponto forte uma maior partilha e interação com o público.
À semelhança das publicações feitas no Facebook, o desporto e a cultura são as áreas mais apreciadas. As publicações de turismo obtiveram bons resultados chegando quase às 100 reações. São exemplo as publicações sobre as
Unidades de Alojamento da Fundação INATEL e as sugestões de viagens.
Um aspeto a destacar, na análise do Instagram, prende-se com o número de gostos, que não difere substancialmente de publicação para publicação, o que poderá dizer que o público é fixo e identifica-se com os conteúdos.
Uma das ferramentas que o Instagram dispõe são os lives (diretos), à semelhança do Facebook. É, no entanto, uma
ferramenta que poderá ser ainda mais explorada.
NEWSLETTER
A Newsletter é um instrumento privilegiado, de contacto com os associados e outros subscritores, na divulgação
da Fundação INATEL e promoção da sua missão. Em 2019, contabilizaram-se 104 envios de newsletters.
Em 2019, a Fundação contou com um total de 46 000 utilizadores com consentimentos confirmados.
JORNAL TEMPO LIVRE
O Jornal Tempo Livre, com um grafismo renovado e esteticamente atrativo (com capas de ilustradores e colaboradores portugueses de reconhecido mérito), é uma aposta na promoção e na divulgação dos serviços e atividades da
Fundação INATEL. Distribuído, por correio, a todos os associados, com uma média de 115 000 exemplares por edição.
Em 2019 manteve-se a inserção de anúncios pagos no jornal.
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O Jornal Tempo Livre, com periodicidade bimestral, teve as seguintes 6 edições:
• 3ª série, nº15, Jan-Fev 2019 -> Tema de capa: “Turismo: Um Luxo ou um Direito?”
• 3ª série, nº16, Mar-Abr 2019 -> Tema de capa: “Mediterrâneo: Migrações e Integração Cultural”
• 3ª série, nº17, Mai-Jun 2019 -> Tema de capa: “Costa Alentejana: Turismo e Cultura”
• 3ª série, nº18, Jul-Ago 2019 -> Tema de capa: “Igualdade e Cidadania”
• 3ª série, nº19, Set-Out 2019 -> Tema de capa: “Povos e Cultura: o reencontro”
• 3ª série, nº20, Nov-Dez 2019 -> Tema de capa: “Combate à Pobreza”
PROMOÇÃO E EVENTOS
Com o intuito de dar visibilidade e ativar a marca INATEL, o GAARP assumiu a organização e promoção dos eventos
transversais às diversas áreas de atividade e que se coadunam com a marca e missão da Fundação INATEL. A equipa, a
trabalhar na promoção e eventos, apoia logisticamente e/ou disponibiliza merchandising, para a realização de outras
iniciativas externas e internas, entre os quais se destaca:
Eventos Institucionais
• Assinatura do Protocolo Acordo de Quadro na Sede - 14 janeiro
• Lançamento do Festival Músicas do Mundo no Teatro da Trindade – 11 de junho
Apoios a Feiras das IL
• IL Porto – Expo Qualifa - realizada na Exponor no Porto de 28 fevereiro a 03 de março
• IL Coimbra - Feira do Queijo de Tábua realizada em Tábua de 09 a 10 março
• IL Coimbra – Feira Cultural de 29 de maio a 11 de junho
• IL Beja - 36ª Ovibeja – em Beja de 24 a 28 de abril
• IL Guarda - Feira Ibérica do Turismo na Guarda de 02 a 05 maio
• IL Leiria – Run Leiria – 4 de maio
• IL Santarém - Festival da Biodiversidade Alcanena de 18 a 22 maio
• IL Santarém – Ficor de 30 maio a 02 junho
• IL Santarém - Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo (Santarém)
realizada de 08 a 16 junho
• IL Setúbal - Corrida da Liberdade - Junta de Freguesia de S. Sebastião em 25 de abril
• IL Setúbal - PIMEL - Feira do Turismo e Atividades Económicas em Alcácer do Sal em 22 junho
• FIGAIA – Apoio às bandas Lura e Bia Ferreira
• Gloria Mundos – Apoio à Academia na organização do Festival
• XXIV Congresso da ANMP- Montagem e desmontagem do Stand e apoio no mesmo durante os 2 dias do congresso
Apoios concedidos
• FESAHT - Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Hotelaria e Turismo de Portugal – realizado no
Porto a 24 e 25 de janeiro
• XXV Encontro Convívio de Colecionadores Nacionais e Estrangeiros e Feiras de Trocas, realizado em Manteigas a
16 de março
• Casamentos de Santo António evento realizado em Lisboa a 13 junho
• Programa da RTP “Há Volta “- Realizado durante a Volta a Portugal 2019
• Apoio 12º Congresso da CGTTP - realizado a 23 e 24 novembro
• Patrocínio XXIV CONGRESSO da ANMP - realizado em Vila Real nos dias 29 e 30 de novembro
• Casa Pia - oferta de 3 experiências aos formandos da Casa Pia, que em 2019 realizaram formação em contexto de
trabalho na Fundação INATEL
Feiras e Eventos
A Fundação marcou presença e angariou novos associados nas seguintes feiras e eventos:
• Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL, realizada na FIL de 13 a 17 março -160 associados
• 36ª Volta ao Alentejo realizada de 20 a 24 de março - 19 associados
• Futurália realizada na FIL de 3 a 6 de abril – 3 associados
• 3º Night Running - Santiago do Cacém a 13 de abril – 4 associados
• Campeonato da Europa UIMABP Aquabike 2019 de 03 a 05 maio – 1 associado
• BTT no campo de tiro de Alcochete, 28 abril – 0 associados
• IL Leiria - Feira Maio realizada em Leiria de 30 de abril a 26 maio – 32 associados
• Record Challange Day - Parque de Jogos 1º Maio - 11 maio - 11 associados
• Feira Internacional da Máscara Ibérica, realizada em Belém de 16 a 19 de maio – 20 associados
• Open Day - Parque de Jogos 1º Maio - 18 maio - 7 associados
• Arraial de Santo António - Parque de Jogos 7 a 16 junho – 2 associados
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• Festival Escolhas – 5 a 7 de julho – 1 associado
• Feira alternativa 2019, realizado no Parque de Jogos 1º de Maio de 6 a 8 de setembro – 50 associados
• Miróbriga Trail Run 2019, realizado em Santiago do Cacém a 13 e 14 de setembro - 11 Associados
• Fólio – realizado em Óbidos de 10 a 20 de outubro – 5 associados
Total de novos associados obtidos com presença em Feiras - 326 associados.
Ciclo Mundos 2019 – Concertos no Teatro da Trindade INATEL
A parceria entre a Fundação INATEL e a Câmara Municipal de Sines, potenciou a promoção da marca INATEL junto
de público diversificado, sobretudo com o apoio ao FMM Sines - Festival Músicas do Mundo.
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 transcultural, procedeu à operacionalização e produção dos concertos
Ciclo Mundos 2019, 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 o seu respeito pela tradição cultural popular
portuguesa e internacional.
Neste âmbito e no ano de 2019, foram produzidos 14 concertos no Teatro da Trindade INATEL, a saber:
• Marie Boine e Recanto, a 26 fevereiro, com uma taxa de ocupação de 63,8%;
• Trio Joubran e o Gajo, a 19 março, com uma taxa de ocupação de 87%;
• Ladysmith Black Mambazo e Marta Pereira da Costa, a 23 de abril, com uma taxa de ocupação de 82,8%;
• Sofiane Saidi & Mazalda e Realejo, a 30 abril, com uma taxa de ocupação de 55,9%;
• Beatriz Nunes e Magano, a 14 maio, com uma taxa de ocupação de 35,8%;
• Refugees for the Refugees e URZE de Lume, a 28 maio, com uma taxa de ocupação de 66%;
• El Niño de Elche e Blick Bassy, a 11 junho, com uma taxa de ocupação de 65,4%;
• Amadou & Mariam e Toques do Caramulo, a 12 junho, com uma taxa de ocupação de 99,6%;
• António Chainho e Rao Kyao e Uxia, a 16 de julho, com uma taxa de ocupação de 90%;
• Leyla McCalla e Tó Trips, a 15 de outubro, com uma taxa de ocupação de 47%
• Melingo e Galandum Galundaina, a 29 de outubro, com uma taxa de ocupação de 23%;
• Muzsikás e Lula Pena, a 19 de novembro, com uma taxa de ocupação de 18%;
• Capicua, a 17 de dezembro, a com uma taxa de ocupação de 78%
A realização dos concertos implicou o contacto com as produtoras, 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.
ASSOCIADOS INATEL
Associados individuais
Sendo o universo dos associados uma parte importante do património da Fundação INATEL, tem sido uma preocupação permanente a manutenção e captação de novos associados, primando pelo profissionalismo no atendimento, na informação clara prestada ao associado e na manutenção dos níveis de qualidade de forma a que o associado, consumidor dos nossos serviços e das vantagens inerentes às parcerias INATEL, reconheçam a mais valia em
estabelecer um elo de fidelização à Fundação.
É importante fazer a distinção entre dois tipos de associados individuais:
• 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 benefícios da Fundação INATEL, mas pode ainda vir a
liquidar a totalidade das quotas em atraso e retomar a sua condição normal de associado;
• Associado atualizado, o associado que tem o pagamento da quota atualizado.
Tendo em consideração esta terminologia, definiu-se que, em 2019, os associados que não tivessem (pelo menos)
a quota paga de 2017, seriam eliminados, de acordo com os termos estatutários em vigor.
Analisando o período 2017 – 2019, verifica-se uma tendência de diminuição do número de associados, como se
pode verificar no quadro e gráfico seguinte.
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Vinculo à Fundação

Condição Associado

2017

Individuais

Vinculados

Individuais

2019

161 263

158 713

2 194

2 196

2 221

124 707

119 433

115 675

1 579

1 583

1 752

CCD
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2018
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Quanto aos associados vinculados temos a seguinte evolução, em relação aos três últimos anos:
Associados Individuais Vinculados
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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. E, 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.
O próximo gráfico demonstra que, também nesta categoria, se regista uma diminuição de associados, na mesma
linha do que tem vindo a suceder.
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A distribuição geográfica dos associados concentra-se, sobretudo, no litoral, nomeadamente em Lisboa, Porto e
Setúbal, distritos estes que, em conjunto, representam mais de 60% dos associados com quotas pagas. É importante
salientar que o distrito de Lisboa atinge mais de 37% do total do número de associados atualizados.
Distribuição numérica dos associados atualizados à data de 31 de dezembro de 2019
Número de Associados Individuais Atualizados, por Distrito/Região Autónoma
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No que se refere à evolução de novas inscrições de associados individuais, verifica-se que, em 2019, se inscreveram
mais 1 717 novos associados que em período homólogo.
No gráfico que se segue verifica-se um aumento no número de novas inscrições, contrariando a descida do ano
anterior:
Novos Associados Individuais
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Campanhas nacionais 2019 “SEJA ASSOCIADO”
Das 6 348 novas inscrições concretizadas em feiras e eventos, 3 571 foram realizadas através das campanhas nacionais temáticas com oferta de brinde e isenção de taxa de inscrição, no 2º semestre de 2019.
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Novos Associados em Campanhas "Seja Associado"
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CCD
Em 2019, verificou-se que o número de novos CCD cuja inscrição foi aceite, foi de 160 associações, um número
superior aos anos transatos, conforme se apresenta no quadro seguinte:
ACUMULADO ANO - CCD

Novas Inscrições

2016

2017

2018

2019

104

117

153

160

Em relação aos atuais CCD inscritos podemos considerar que o universo dos nossos associados coletivos será de
2 221.
ACUMULADO ANO - CCD
Condição

2016

2017

2018

2019

Vinculados

2 409

2 194

2 196

2 221

Atualizados

1 688

1 579

1 583

1 752

Para além disso, referimos que os CCD com a quota de 2019 liquidada, atingiram o quantitativo de 1 752 associações no ativo, número este que iremos, daqui para a frente, considerar como de associados coletivos atualizados.
Quanto ao número de 2 221 associações passará a ser o universo dos CCD vinculados, isto é, os CCD que, apesar
de não terem ainda pago a quota relativa ao ano de 2019, ainda o poderão fazer sem perder a sua relação com a Fundação INATEL.
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Quanto à sua distribuição geográfica, podemos apresentar o seguinte quadro em termos percentuais, indicativo
da dispersão geográfica dos CCD ao longo do País, em 31 de dezembro do ano em análise, sendo que Lisboa regista
a maior predominância de inscrições de CCD atualizados:

Número de associados coletivos atualizados, por Distrito/Região Autónoma
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Parcerias
A Fundação INATEL tem três tipos de parcerias (distribuídas por 915 protocolos):
• Parcerias de rede – empresas que oferecem descontos aos associados;
• Parcerias institucionais – acordos com instituições, que conferem descontos na adesão à qualidade de associado
INATEL ou na utilização dos serviços;
• Parcerias comerciais – acordos com empresas, com as mesmas vantagens das parcerias institucionais.
Considerando que a passagem da gestão de parcerias para este núcleo foi efetuada em junho de 2018, o gráfico
abaixo, que indica o número de novos protocolos celebrados em 2018 e 2019.
Protocolos por tipo celebrados até 2018 e em 2019
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As novas propostas de parceria são recebidas, através de formulário disponibilizado no site, endereçadas para o
email parcerias@inatel.pt ou por contactos dinamizados pelas INATEL Locais.
Na sequência da verificação das parcerias de Rede, efetuada o ano passado, através de contacto direto, por telefone e email, foi editado e distribuído o Guia de Vantagens para Associados INATEL, tendo sido enviado para todas as
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instalações INATEL e em particular para os nossos associados e parceiros, com uma representação nacional de parceiros que proporcionam vantagens em bens e/ou serviços iguais ou superiores a 15% de desconto.
No que concerne aos protocolos de rede, por ramo de atividade, destaca-se a Saúde e Bem-Estar com 344 parcerias.
Parcerias por área
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Para melhor perceção da abrangência das parcerias a nível nacional, apresentam-se, por distrito, no gráfico abaixo,
os dados relativos à representatividade de parcerias que efetuam descontos aos associados INATEL.
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Ressalva-se que neste gráfico não foram incluídas a parceria com a Galp e a Saúde Prime, considerando a sua
dimensão e abrangência geográfica, comparativamente às restantes parcerias.
A nível da divulgação dos novos parceiros, sempre que existem novas parcerias, a informação é publicada em
Comunicação Interna, no site e intranet.
A base de dados existente, continua a ser atualizada, incluindo os protocolos realizados por outras direções, permitindo uma leitura total dos Protocolos existentes.
PROTEÇÃO DE DADOS
O GAARP assumiu a área da Proteção de Dados e a aplicação do seu Regulamento tendo, para tal, realizado, 2019,
as seguintes atividades:
• Revisão de documentos para a normalização e integração na Fundação dos métodos para a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados;
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• Dinamização das temáticas da Proteção de Dados junto dos departamentos e unidades locais da Fundação;
• Cooperação 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 pelo DPO;
• Tratamento e acompanhamento de solicitações no âmbito da Proteção de Dados para acesso ou oposição aos
dados existentes na Fundação;
• Inserção e tratamento das fichas de consentimentos para comunicação e marketing, com origem nos pontos de
atendimento: INATEL Locais, Unidades de Alojamento, Parques de Jogos, 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;
• Revisão e adaptação dos conteúdos de fichas e formulários para recolha de dados pessoais;
• Revisão e estruturação da informação dos protocolos e parcerias INATEL, em conjunto com a DSSI e o NEA.
ARQUIVO E EXPEDIENTE
Compete a este serviço a gestão da entrada e saída de correspondência, de material de escritório da Sede, dos
contratos continuados de prestações de serviços com empresas de limpeza e vigilância e segurança, de desinfestação
contra pragas animais e dos serviços de correio, bem como, a gestão do pessoal auxiliar administrativo em serviço na
sede e apoio ao GAARP e Conselho de Administração.
Relativamente ao serviço realizado pela área arquivo a evolução nos últimos três anos foi a seguinte:
Tipo de Serviço

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Entradas de Correio

21 701

22 755

24 307

Saídas de Correio

4 712

5 289

5 303

Pré-Registos de Faturas, NC e ND
Totais

11 987

14 427

16 098

38 400

42 471

45 708

No que se refere à evolução de tratamento de toda a documentação na Sede, o processo de separação de documentos, classificação, digitalização, registo em QuidGest, e devido encaminhamento interno, nestes últimos 3 anos,
tem sido estável com uma tendência crescente de fluxo de informação em formato papel.
No que concerne à área do economato manteve-se a regularidade do funcionamento dos serviços, dando-se
cabal resposta às solicitações: gestão de economato, inventário e stock de material de escritório. Manteve-se o princípio de armazenar na sede o material menos volumoso, mantendo-se ainda no Armazém da Póvoa, por dificuldades
de espaço na sede, o material com maior volume.
ACADEMIA INATEL
A Fundação INATEL implementou a 1 de março de 2014 o projeto Academia INATEL, o qual foi criado com o intuito
de desenvolver formação externa de caráter profissional, ou com valia acrescida nas áreas de intervenção da INATEL,
designadamente da Cultura (Artesanato e Artes do espetáculo), do Turismo (Turismo e lazer e Hotelaria e restauração),
do Desporto e da Informática na ótica do utilizador. Esta intenção assentou também no conhecimento que a Fundação foi adquirindo, ao longo de 80 anos de atividade, bem como na sua experiência ao nível formativo, visto que já
desenvolvia formação informal, sobretudo nas áreas da Cultura e do Desporto.
Cinco anos volvidos após a sua criação, a Academia INATEL, presentemente sob a tutela do Gabinete de Apoio à
Administração e Relações Públicas (GAARP), tem como objetivo principal organizar e implementar percursos formativos ou ações de formação em diversas áreas e em diferentes níveis. Em estreita cooperação com a Direção de Serviços
de Recursos Humanos, compete-lhe ainda a implementação do Plano de Formação Interna da Fundação.
Em 2017, 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 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:
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Área Certificação de Formação

Certificação Inicial

212 - Artes do Espetáculo
215 - Artesanato
482 - Informática na ótica do utilizador
811 - Hotelaria e restauração
812 - Turismo e lazer
813 - Desporto
080 - Alfabetização
213 - Audiovisuais e produção dos media

Ampliação

341 - Comércio
342 - Marketing e publicidade
345 - Gestão e administração
346 - Secretariado e trabalho administrativo
481 - Ciências informáticas
781 - Serviços de apoio a crianças e jovens
762 - Trabalho social e orientação

Formação Externa
Inerente à sua missão, a Academia tem prosseguido com as atividades de organização, implementação e gestão
da formação levadas a cabo pela Fundação. Desta forma, deu-se seguimento à organização de ações de formações,
essencialmente nas áreas de educação e de formação 212 - Artes do Espetáculo, 215 - Artesanato, 213 - Audiovisuais e produção dos media, sendo que, no decorrer de 2019, iniciaram-se, ou deram-se continuidade (uma vez os
planos de formação serem elaborados numa lógica bianual), a 46 ações, num total de 1 874 horas de formação,
para um número global de 582 formandos e um volume de formação de 22 955 horas.
Considerando a abrangência nacional da atividade formativa, a Academia articula a sua atuação com as 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 INATEL locais, foram realizadas 113 ações de
formação, em nove cidades do Continente e Ilhas, nas áreas de educação/formação para as quais a Fundação INATEL
detém certificação, num total de 5 180 horas, abrangendo um universo de 1 068 formandos, com um volume
total de formação de 55 102 horas.
Comparativamente com o período homólogo, a Academia Lisboa abriu mais 9 ações de formação, aumentando
assim o nº de formandos (de 433 para 582), tendo incrementado o nº de horas de formação em mais 317 horas, atingindo, em 2019, um volume de formação de 22 955 horas (mais 8 116 horas que em 2018). Relativamente às INATEL
locais, verifica-se um decréscimo do nº de ações de formação implementadas: Angra do Heroísmo com menos 2
ações, Beja, quando comparado com 2018, não desenvolveu formação, Évora regista menos 1 ação de formação,
Ponta Delgada menos 3 ações e a Academia Porto regista um decréscimo de 16 ações de formação e, por conseguinte,
uma redução do nº de formandos (-113) e do seu volume de formação (-1 504 horas). No cômputo geral, verifica-se um
decréscimo de 11 ações de formação, menos 80 formandos e menos 917 horas de formação.
Importa ainda referir que, decorrente dos percursos formativos em Artes do Espetáculo (Academia Lisboa), foram
realizadas apresentações públicas do resultado final dos trabalhos realizados pelos formadores e pelos formandos.
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Nº. de
apresentações

Nº. de
participantes

Interpretação Criativa / “Uma Cabeça Decepada”

6

300

Laboratório de Criação Teatral / “Efigénia”

3

150

Teatro para Crianças

1

50

9

450

Ação de formação / trabalho final

TOTAL
Realizado 2018
Formação Externa
ACADEMIA Lisboa

Nº. de
formandos

Nº. de ações

Realizado 2019

Nº horas
formação

Volume de
formação

Nº. de
formandos

Nº. de ações

Nº horas
formação

37

433

1 557

14 839

46

582

1 874

22 955

INATEL Angra do Heroísmo

4

32

89

2 848

2

20

59

535

INATEL Beja

1

6

12

72

0

0

0

0

15

139

105

14 595

16

177

841

13 311

INATEL Braga
INATEL Évora

6

39

149

5 818

5

64

175

4 262

INATEL Faro

2

25

103

2 575

2

32

142

2 304
294

INATEL Leiria

0

0

0

0

1

8

47

INATEL Ponta Delgada

5

45

212

9 540

2

20

96

858

98

826

3 881

34 004

82

713

3 730

32 500

INATEL Santarém

1

16

10

160

1

15

38

570

INATEL Viseu

1

9

20

180

2

19

52

468

170

1 570

6 138

84 631

159

1 650

7 054

78 057

INATEL Porto

TOTAL

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 é desenvolvido pela Academia desde 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, 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.
A primeira fase deste programa decorreu entre abril e junho de 2018, a segunda fase nos meses compreendidos
entre setembro e dezembro de 2018; a terceira fase entre setembro e dezembro de 2019.
Assim, foram realizados em 2019 (terceira fase do programa), 304 workshops, em 14 Unidades de Alojamento, num
total de 1 120 horas, abrangendo um universo de 14 955 participantes.
Comparativamente com o período homólogo, designadamente com a primeira e segunda fase do programa, as
quais envolveram 50 Unidades de Alojamento, verifica-se um decréscimo de 45 workshops, não obstante o aumento
do número de participantes (+410) e de horas de formação (+30).
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INATEL 55+.pt

Realizado 2018
Nº. de
formandos

Nº. de ações

Realizado 2019
Nº horas
formação

Nº. de
formandos

Nº. de ações

Nº horas
formação

Abril

19

583

46

0

0

0

Maio / junho

98

2 383

228

0

0

0

Setembro

60

2 927

163

8

391

19

Outubro

88

4 308

300

106

5 215

343

Novembro

80

4 144

336

138

6 777

549

Dezembro

4

200

18

52

2 572

210

349

14 545

1 091

304

14 955

1 120

TOTAL

Formação Interna
O desenvolvimento das atividades de formação, levadas a cabo pela Academia em 2019, contaram ainda com
ações de formação interna, com o objetivo de ir ao encontro do Plano Interno de Formação. Desta forma, foram
realizadas ações no âmbito do Código de Contratação Pública - Casos Práticos, da Língua Inglesa - Conversação, dos
Seguros de assistência em viagem, das Reservas de Hotelaria e e@sport, da Faturação Eletrónica, da Segurança contra
Incêndios em Edifícios e Medidas de Autoproteção, do Software de Gestão de Bibliotecas e Arquivos. Realizaram-se
assim 23 ações de formação, para um total de 299 colaboradores, num total de 168 horas e um volume de
formação de 4 784 horas.
Comparativamente a 2018, realizaram-se mais 9 ações de formação, abrangendo mais 29 trabalhadores da Fundação, tendo o volume de formação total aumentado em 690 horas.
Formações Práticas em Contexto de Trabalho / Estágios Curriculares
A Academia tem sido o elemento de interligação entre os estabelecimentos escolares e/ou entidades formadoras
e as diversas áreas departamentais e IL da Fundação INATEL para a integração de alunos/formandos em FPCT - Formação Prática em Contexto de Trabalho ou estágios curriculares. Todo o trabalho passa por assegurar o preenchimento
de documentação e redação da informação necessária interna para que as FCPT/Estágios possam ser desenvolvidos.
Em 2019 foram acolhidos um total de 88 formandos (+30 formandos comparativamente a 2018). As diversas FPCT ou
estágios curriculares foram desenvolvidos nos diversos serviços centrais da Fundação, nas Unidades de Alojamento,
na Academia INATEL e nas INATEL Locais. 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.
Eventos na Academia
A Academia acolheu ainda alguns eventos e iniciativas de várias naturezas. Assim, no decorrer de 2019 foram
acolhidas as reuniões de Conselho Consultivo e Geral da Fundação INATEL (abril e dezembro), os eventos Record Challenge Park, em parceria com o Parque de Jogos 1º de Maio (maio), Olissipíadas, uma organização da Câmara Municipal
de Lisboa, igualmente em parceria com o Parque de Jogos 1º de Maio (junho), bem como a Feira Alternativa (setembro), também uma parceria com o Parque de Jogos 1º de Maio.

QUALIFICA PORTO
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 abandono 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 necessidade 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 2019, foram várias as atividades desenvolvidas pela equipa do Centro Qualifica da Fundação
INATEL.
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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, nomeadamente com empresas, Ordem da Lapa e do Carmo.
• Estabelecimento de parceria com 3 novas entidades, no âmbito da atuação do centro.
A atividade da equipa técnico-pedagógica centrou-se no seguinte:
• Continuidade aos processos de RVCC Escolar, em regime de itinerância, já iniciados na Santa Casa da Misericórdia
de Vila Nova de Gaia (polo de Gulpilhares) e Início de novos processos RVCC (nível básico e secundário), no polo da
Madalena.
• Continuidade dos processos RVCC (básico e secundário), já iniciados com adultos encaminhados pela SAOM
(Serviços de Assistência Organizações de Maria) e Início de novos processos RVCC (nível básico).
• Início de processos de RVCC (básico e secundário), com candidatos encaminhados pela casa abrigo - “Porto de
Abrigo”.
• 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, Turisforma, Dual, Do It Better e Estrategor.
• Encaminhamento de adultos ao abrigo do decreto lei 357.
• Conceção de recursos pedagógico-didáticos de apoio ao processo de RVCC escolar e profissional.
• Inserção de registos em 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 2019, inscreveram-se 295 adultos, dividindo-se por RVCC Escolar, RVCC Profissional e
outras modalidades. Foram, no total, certificados 21 adultos.

INATEL LOCAIS
Nas atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2019 nas INATEL Locais (IL), houve um reforço na continuidade
de atividades propostas nos anos anteriores, por local ou em parceria com outros distritos. Existiu ainda, uma ampliação de propostas para as áreas da Cultura, Desporto, Turismo, Intervenção Social e GAARP (Ações Descentralizadas).
A criação de novas parcerias e fortalecimento das ligações locais e regionais, particularmente com CCD INATEL,
Autarquias e outras organizações/entidades da sociedade onde se inserem no território com apoio na divulgação da
Fundação, apresentando a INATEL como entidade dinamizadora local e regional, apoiando a economia local com a
sua participação em provas desportivas, feiras, campeonatos, encontros e outras atividades que divulguem a Fundação e/ou estimulem a comercialização dos nossos produtos.
Uma forte aposta na promoção das atividades de tempo livre e lazer, dos jovens, dos trabalhadores e dos seniores,
contribuindo para o bem-estar integral e o desenvolvimento pessoal de cada um, bem como para a inclusão social
de todos cidadãos, bem como na implementação e promoção de atividade formativa nas mais diversas áreas, nos
espaços INATEL.
Na área comercial, e tendo como critério as viagens vendidas nas IL, registaram-se mais 21%, comparativamente
ao mesmo período do ano anterior. Face aos objetivos anuais em termos acumulados, verifica-se uma execução de
123%. Referente ao programa INATEL 55+.pt, viajaram 6 575 passageiros. Relativamente à Hotelaria INATEL, no acumulado ao período 1 156 reservas, equivalente a 3 755 noites, face aos objetivos verifica-se uma execução de 85%.
A nível de novos associados individuais verificou-se um acréscimo de 1 023 novos associados, verificando-se, por
isso, uma execução de 85% face aos objetivos anuais. Nos coletivos verificou-se menos 2 novos associados de centros
de cultura e desporto e verificou-se uma execução dos objetivos de 45%. No âmbito do plano INATEL SAÚDE prime,
em termos acumulados e comparativamente ao mesmo período do ano anterior, verificou-se uma diminuição de 30
estados “em vigor”.
Em 2019, foram aprovadas um conjunto de atividades para cada INATEL Local.
Foram aprovadas 291 atividades nas seguintes áreas: Cultura, 37% Feiras e Eventos (GAARP), 24%, do Turismo, 16%,
Desporto, 14%, e DSISS, 9%.
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Atividades IL Aprovadas - 2019

TURISMO
16%
CULTURA
37%
FEIRAS EVENTOS
24%

DSISS
9%

DESPORTO
14%

Das 291 atividades propostas realizaram-se 206, ou seja, a taxa de execução física foi de 71%.
As áreas da Cultura e do Desporto atingiram taxas de execução acima dos 80%, seguido das Feiras e Eventos acima
dos 70%. O Turismo obteve resultados mais baixos, com uma execução de 29%.

Taxa de Execução Fisica por Departamento
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DSISS
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De seguida apresenta-se um balanço da atividade, em 2019, elaborado por cada INATEL Local.
Angra Heroísmo
Na área desportiva realizou-se uma prova de Futebol de 7 - Campeonato e Taça, com 5 equipas, entre novembro
de 2018 e maio de 2019. Prosseguiram as atividades aquáticas com classes AMA 1, AMA 2 e Iniciação às Técnicas de
Natação e outra de Adaptação ao Meio Aquático, com uma média de 12 alunos em AMA 1, 9 em AMA 2 e 15 em ITN.
Na área da cultura a época natalícia com um Concerto no Teatro Angrense, no dia 30 de novembro, protagonizado
por um Grupo Coral e por uma Banda Filarmónica, CCD INATEL. O Concerto contou com uma grande afluência de
público. No domínio da formação apostou-se em 3 cursos (2 de Costura; 1 de Língua Inglesa) de grande sucesso. A IL
esteve presente numa feira de atividades económicas, em maio, ocasião privilegiada para o contato com o público e
promoção da Fundação, angariaram-se 39 novos associados. O ano encerrou com uma campanha, de âmbito nacional, de angariação de bens destinados a uma instituição de solidariedade social.

81

Fundação INATEL

Aveiro
No setor do Turismo, cumpriu-se com os objetivos propostos apresentado um aumento de 24% em relação ao
período homólogo, movimentando um número significativo de pessoas no Programa INATEL 55+.pt. No setor de
associados individuais o desempenho foi mais fraco, mas nos associados coletivos a execução foi mantida.
No setor da Cultura todas as propostas aprovadas realizaram-se fortalecendo as ligações locais entre CCD e autarquias. O I Encontro de Bandas (em colaboração com a Câmara de Aveiro) foi um evento que marcou fortemente pela
característica cultural do Distrito.
Em dezembro foi realizado um grande concerto de Natal, atividade inter-regional, envolvendo a itinerância de
CCD entre Aveiro, Coimbra e Viseu.
No Desporto mantivemos o número de equipas inscritas no Futebol de 11 e na Pesca Desportiva, as finais foram
eventos de grande impacto, cerca de 1 200 pessoas na Final da Liga, e conseguimos estreitar os laços com a AFA no
sentido de futuramente podermos conseguir uma maior colaboração nomeadamente junta à arbitragem.
Beja
Focou-se na continuidade e no reforço das parcerias com entidades oficiais e particulares, destacando na Cultura
Encontro de Grupos Corais, o Cante ao Menino, a Ovibeja, Patrimónios do Sul e Sons ao Sul e Musica Tradicional
Portuguesa (estes últimos em parceria com Évora e Portalegre); no Desporto, o futebol com as suas Taça da Liga, a
Taça Fundação INATEL e a Supertaça, bem como o BTT por Terras de Mato na Cabeça Gorda, o Tiro com Armas de Ar
Comprimido a 10 metros e o Basquetebol como modalidade promotora nas camadas mais jovens; muito importante
e a merecer a atenção da IL a todos os imigrantes que se instalam nesta região, pelo Social, promovemos o Interculturalidades em Odemira, numa mistura de culturas, sabores e conhecimentos.
A IL de Beja, aposta sempre, na reserva em Unidades de Alojamento INATEL e os números são bem mais satisfatórios em quantidades de noites vendidas, no programa INATEL 55+.pt e no Turismo Social os números também
satisfatórios.
Braga
Realizou-se um conjunto de atividades abrangentes à missão da fundação INATEL, das quais se destaca atividades de âmbito Cultural: O IV Encontro Nacional de Tocadores de Cavaquinho, com a participação de 34 grupos de
tocadores de cavaquinho e 548 tocadores, oriundos de diversos pontos do país. Um verdadeiro hino ao Cavaquinho,
à sua história à cultura, uma maratona musical. Encontro de Grupos Etnográficos, onde o folclore foi rei, o Braga Fado,
o Encontro de Coros, o Teatro de Outono. O apoio ao desfile de Gigantones e Cabeçudos oriundos de varias regiões
do território e também da nossa vizinha de Espanha e o festival do “Bira ao Samba”, um festival de arte que funde as
culturas portuguesas e brasileiras.
Em prol da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida, estiveram as atividades desportivas com a prática regular
da atividade física, mediante as classes de ginástica que movimentaram aproximadamente 450 pessoas, com a ginástica de manutenção, pilates, judo, Karaté, ballet. Classes estas direcionadas para todas as faixas etárias. O apoio dado
aos CCD que participaram no campeonato Futebol 11, do qual se consagrou pelo campeão nacional pelo segundo
ano consecutivo, o CRIF e campeão mundial no CSIT.
Na Formação e ocupação dos tempos livres, a INATEL Local de Braga, prosseguiu ainda com as ações de formação
nas áreas de Artesanato, Artes do Espetáculo, Audiovisuais e Produção dos Mídia, Ciências Informáticas.
A envolvência da IL de Braga nas áreas da hotelaria e do Turismo e na área social, foi relevante. Em suma todo o
trabalho levado a cabo ao longo de 2019, teve uma grande envolvência com os nossos CCD, parcerias com entidades
municipais e juntas de freguesia, que sempre nos apoiaram nas solicitações que lhes colocámos.
Bragança
De acordo com as pretensões e disponibilidade das autarquias e dos CCD parceiros nas mesmas e da própria INATEL, realizaram-se diversas atividades nas áreas de missão da Fundação INATEL. Da cultura ao desporto, dos eventos ao
social, fomos ao encontro das populações com a divulgação da cultura popular, das tradições, da etnografia e folclore,
do teatro, do desporto amador e para todos, com atividades de sucesso e que tiveram impacto positivo, tanto na
população, como nas entidades que se aliaram à INATEL para a sua realização.
De salientar as atividades de cariz social, “Concertos de Natal” e as atividades culturais “Festival de Artes”, “Encontro
de Grupos de Cantares Tradicionais” e “Dia Nacional das Bandas Filarmónicas”, assim como o “Encontro de Jogos Popu-
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lares/Tradicionais”, na vertente desportiva, que nos trouxeram mais concelhos, parceiros de realização e mais CCD,
levando a Fundação INATEL cada vez mais longe, principalmente a localidades onde estava completamente ignorada,
como é o caso de Freixo de Espada à Cinta.
Castelo Branco e Covilhã
Foram concretizadas pelas IL da Covilhã e de Castelo Branco quase a totalidade de atividades e eventos que abarcaram todo o espectro das valências da Fundação INATEL.
Desde a colaboração com Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, passando pelos Lares da Santa Casa da
Misericórdia e outras IPPSS, sempre em estreita colaboração com os nossos CCD, a INATEL cumpriu durante o passado
ano, no Distrito de Castelo Branco, um Plano de Atividades pleno de sinergias e de elevada índole cultural, social e
desportiva, dignificando em todas elas, o nome da Instituição que representamos e afirmando o seu legado junto dos
nossos associados e demais populações.
Coimbra
As atividades realizadas foram norteadas por eixos estratégicos de necessidade de resposta a desafios do tempo
atual, e de inovação na programação que permitisse acompanhar as comunidades locais na extensão do território do
distrito.
Por um lado, a mudança de instalações recomendou que fossem desenvolvidas iniciativas de apoio à divulgação
dessa mesma mudança, permitindo um contributo de visitação ao novo espaço da IL Coimbra. Assim, neste âmbito,
elencamos o Chá das 5, as conversas sobre Saúde, a exposição sobre a Crise Académica de 1969, ou a Gala do Desporto, aberta a todas as coletividades de todas as modalidades em ambiente de fair play. Ainda no que concerne aos
desafios do momento, assinalando os 30 anos do prémio Camões, realizámos a partir das montras da baixa de Coimbra uma extensa exposição alusiva a Miguel Torga.
Por outro lado, a programação acrescentou diversidade e inovação para atender à captação de novos públicos,
fundindo o popular com o contemporâneo, como o Cinema ao Luar e o Jazz ao Luar, levado a espaços abertos, na
sua maioria, a praias fluviais e aldeias do xisto. Foram programados eventos que permitiram a circulação em todo o
território, como forma de o dar a conhecer, ou a vinda de grupos de diversos concelhos à sede do distrito – como o
ciclo de órgão de tubos – ou o ciclo de teatro. Mas também levámos a cultura coimbrã a Lisboa, ao Teatro da Trindade,
através das Canções da Liberdade, tendo lotado o recinto. A presença em feiras e certames possibilitou uma ativação
da marca INATEL.
Évora
Continuou a intensificar esforços numa aproximação aos seus beneficiários associados, entidades, instituições e
comunidade no geral, designadamente através da representação em feiras e eventos e no incremento de atividades
regionais de âmbito cultural, desportivo, social, bem como, através do reforço da oferta formativa ao nível da Academia INATEL. Assim, em 2019 registou-se a participação na Feira de S. João, em Évora, com a presença em Stand Institucional, realização de um Encontro e Mostra Etnográfica e a Apresentação do Grupo de Cavaquinhos da Academia
INATEL.
As atividades culturais, desportivas e socias desenvolvidas procuram uma abrangência geográfica, alcançando
anualmente concelhos diversificados e estabelecendo relações de proximidade com populações locais, valorizando
o trabalho desenvolvido pelos CCD filiados na Instituição. Destacam-se: o Ciclo de Teatro, Encontro de Música Tradicional e Popular, a iniciava “Sons ao Sul” – Encontro de Bandas Filarmónicas, os Serões de 5ª Feira à Noite, os Serões
de Cinema, Concerto de Natal e a Competição de Futebol de 11 e o Campeonato de Tiro ao Alvo, bem como a Caminha Solidária INATEL Évora. Incrementou-se a oferta formativa no âmbito da Academia INATEL, designadamente de
índole artístico e profundamente ligado à promoção da cultura tradicional e popular, de que são exemplo os dois
Cursos Artísticos de Instrumentos Tracionais, com a participação de 20 formandos, bem como na área do lazer, saúde
e bem-estar, destacando-se a Classe de Ginástica. A Galeria INATEL Évora manteve um calendário regular em 2019,
totalizando 11 Exposições.
Faro
As atividades direcionadas para a Região do Algarve, foram propostas de índole cultural, que suscitaram uma
grande aceitação por parte do público em geral, nomeadamente, Música (Dia Nacional das Bandas Filarmónicas –
Tavira), Folclore (1º Encontro Etnográfico e de Folclore INATEL Faro – Rancho Típico Sambrasense), esta atividades em
particular foi elaborada no sentido de se tornar um evento âncora para a época baixa em S. Brás de Alportel, em que a
Fundação INATEL contou com a parceria do CCD, Camara Municipal e Junta de Freguesia local, e exposição de Pintura,
resultante dos trabalhos dos alunos, associados, do Percurso Formativo em atividades nas instalações do INATEL Local
(Club Farense – Faro).
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Os referidos eventos foram realizados em diferentes locais para que não houvesse excessiva centralização, ideia
que prevalece. No conjunto dos eventos, podemos dizer quer a participação do público ultrapassou o milhar de espetadores e visitantes.
Funchal
Foi dado grande foco na inovação, promovendo atividades direcionadas para os jovens, trabalhadores e toda a
população em geral, dirigindo-as para diversas localidades da Ilha.
No desenrolar das atividades foi feita uma forte aposta, na divulgação da marca INATEL, destacamos a atividade de
Cine INATEL, que durante 3 dias, atraiu residentes e forasteiros ao Funchal, para assistirem à exibição dos filmes e usufruírem de sessões de cinema ao ar livre. No desenrolar dos 3 dias, foram criados contatos importantes com parceiros,
entre os quais destacamos os CCD locais, entidades públicas e privadas abrangidas no evento.
Para além da versatilidade e da qualidade deste evento, foi recriado no Jardim da Ajuda um espaço de cinema ao
ar livre com total conforto, contando com a parceria da Junta de Freguesia de São Martinho e Câmara Municipal do
Funchal. Ressalvamos que, as atividades do dia da família e da criança foram cruciais para a missão da Fundação, como
entidade social com um papel preponderante no local onde está inserida, que em muito contribui para a preservação
do património imaterial e das tradições.
Guarda
As atividades propostas foram realizadas na sua totalidade e entre o dia 02 e 05 de maio 2019 realizou-se na Guarda
a FIT – Feira Ibérica de Turismo. A participação da Fundação INATEL é manifestamente crucial dada a proximidade com
o público e, vincando a sua presença institucional na promoção da imagem.
Na área da cultura, levámos a efetivo mais um concerto – Concerto de Cordas - em colaboração com um CCD
e em parceria com o Município de Celorico da Beira. Um evento dedicado ao conhecimento da música, mas fundamentalmente à realização num concelho do interior. Um interior onde a cultura e a música são agraciados de forma
intimista e personalizada.
Na área social, desenvolveu-se um “Passeio de Campo”, proporcionando ao público em geral não só a prática desportiva, mas um conjunto de premissas que estavam articuladas a esta atividade. Em particular a funcionalidade cognitiva e corporal, a socialização, o reviver. No decorrer da atividade foi-se apanhando a rainha das plantas, a URTIGA.
Conjugou-se sabedoria e aprendizagem ligada a este meio. No final, a preparação das URTIGAS e a sua degustação.
Ficou o agradecimento de todos à Fundação INATEL pela iniciativa e salvaguarda das vivências e riquezas locais.
Fortaleceu-se e projetou-se ainda ao longo do ano de 2019 a proximidade local/institucional na realização “Popular na Rua”. Atividade realizada no Município de Seia, em parceria com o Município que nos permitiu comunicar e
divulgar a marca INATEL, onde a Fundação dinamizou atividades tradicionais desenvolvidas pelos CCD, agrupada à
atividade, a comemoração do aniversário INATEL.
O festejo na IL do dia de São Martinho, associado à apresentação de novas viagens Outono/Inverno, é já uma
prática acarinhada pelo público.
Horta
A participação na Feira ExpoMar, como é habitual no mês de agosto, é a maior que se realiza na ilha do Faial e está
integrada nos Festejos da cidade, os resultados têm sido muito positivos.
As Noites de Verão da Fundação INATEL CCD Fest 2019, um Festival que consiste num conjunto de 16 atuações
protagonizadas por grupos Folclóricos, Filarmónicas e grupos de Cantares, abrangeu as ilhas do Faial e Pico, tendo
envolvido cerca de 600 músicos e 3 000 espetadores, um evento com muita projeção para as ilhas do Pico e Faial.
Realça-se ainda o Festival Interage a convite do Instituto Segurança Social dos Açores (ISSA) onde os resultados
foram satisfatórios na realização de novos associados e marcou-se presença com marca INATEL.
A apresentação dos Catálogos Outono Inverno/Nacional e Internacional em simultâneo com o dia de São Martinho contou com a participação de alguns associados, tendo sido mais um convívio simpático.
Leiria
A INATEL Leiria comemorou em 2019 o 75º aniversário e, todo o seu plano de atividades foi pensado para tornar
este ano, num ano marcante para a nossa Instituição. Apostou-se em efetuar um plano de atividades o mais alargado

84

Relatório e Contas 2019

possível pelo território do distrito de Leiria, deixando a nossa marca no maior número de concelhos possível e em
particular, nos territórios de baixa densidade populacional, onde o acesso à cultura, ao desporto e ao turismo social,
ainda é uma carência.
O ambicioso plano de atividades culminou com dois eventos marcantes. O Concerto Comemorativo 75 anos
INATEL Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, espetáculo que esgotou e, que proporcionou a todos os presentes um Concerto inolvidável, dado pelo CCD Filarmónica Artística Pombalense, que brilhantemente acompanhou o Tenor Carlos
Guilherme. A Gala 75 Anos INATEL Leiria prestou reconhecimento público de Personalidades, Entidades e Instituições
ligadas à nossa Fundação nos 75 anos de história vividos em Leiria. O reconhecimento foi efetuado a autarquias,
personalidades da cultura, desporto, das artes e da área social. Todos os homenageados receberam uma Escultura
desenvolvida, exclusivamente, para o 75º aniversário da Fundação em Leiria. Todo o processo de desenvolvimento da
escultura, deu origem a uma exposição.
No âmbito do Desporto consolidámos o nosso Campeonato de Futebol, passando a ter 13 equipas a participantes
e, mantivemos dois CCD a participar nos nossos Campeonatos de Tiro que já decorre há 23 anos.
Lisboa – Alvalade
Ao longo do ano de 2019 a IL de Alvalade levou a cabo várias atividades em vários pontos da cidade e distrito, bem
como no Parque de Jogos 1º Maio, que permitiram o fortalecimento das relações com os agentes locais, entidades
públicas, CCD e a população local.
Destacando-se a participação em feiras e eventos nas diversas áreas da Fundação INATEL que foi constante, o que
permitiu a angariação de novos associados e a divulgação dos serviços da Fundação INATEL.
Lisboa – Rossio e Trindade
A presença das IL Rossio e Trindade, pela sua especificidade, centra-se essencialmente a nível institucional e
comercial. Promover e divulgar todas as áreas da Fundação INATEL é uma aposta essencial para o crescimento da
marca INATEL, seja a nível regional ou nacional.
Nos eventos “BTL – FIL Lisboa” (13 a 17/03); “Arraial Sto. Antonio – Parque Jogos 1º Maio” (07 as 16/06) e “FMM –
Sines” (18 a 27/07), organizados pelo GAARP, o objetivo da participação das IL é apoiar e assegurar o atendimento no
espaço da Fundação, sendo uma oportunidade de captar novos associados, dar a conhecer as Unidades de Alojamento INATEL e viagens INATEL Turismo, a programação cultural, os eventos desportivos e a oferta na área de formação. Estas iniciativas são o reconhecimento e afirmação da Fundação, numa ótica de reforçar e aumentar as vendas dos
nossos serviços, cumprindo com os objetivos delineados.
Em relação ao 84º aniversário da Fundação, foi realizada uma Campanha de novos associados de 01 a 30 junho
e no 10º aniversário da IL Rossio realizou-se uma campanha de viagens de 08 a 13 julho, que serviu de impulso para
aumentar as vendas das viagens INATEL e dos operadores externos, numa época de grande afluência de clientes. A
iniciativa realizada no dia de “S. Martinho”, serviu para um convívio com os nossos clientes, dar a conhecer a nova brochura de viagens “Outono/Inverno” e na partilha de experiencias em viagens realizadas e de sugestões para futuros
programas.
Ponta Delgada
As áreas da Cultura, Formação, Turismo, ações promocionais e angariação de novos associados, constituíram o
cerne da atividade.
Na área da cultura realizaram-se seis Leituras Dramatizadas de obras vencedoras dos Concursos INATEL Teatro/
Novos Textos e assinalou-se o Dia Mundial da Música, a 19 de outubro, com um concerto recebido pelo Teatro Ribeiragrandense e protagonizado por uma Banda Filarmónica, CCD INATEL.
No domínio da formação aconteceram 4 cursos (1 de Culinária e 3 de Língua Inglesa).
A IL esteve presente numa Feira, em maio, ocasião privilegiada para o contato com o público e promoção da
Fundação.
Apresentou-se o Catálogo de Viagens Outono/Inverno, iniciativa que contou com a presença de 30 associados,
numa ótica de divulgação, convívio e dinamização do espaço.
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O ano encerrou com uma campanha, de âmbito nacional, de angariação de bens destinados a uma instituição de
solidariedade social.
Portalegre
Não obstante as limitações em termos de recursos técnicos a IL Portalegre, com algum esforço e dedicação, desenvolveu ao longo do ano todas as atividades que haviam sido planeadas nas áreas da Cultura, Desporto (organização
Campeonatos Nacionais de Tiro em Ponte de Sor), Social, Eventos e Feiras, Turismo, entre outras.
O bom relacionamento existente com Câmaras Municipais, CCD, Juntas de Freguesia e comunicação social local
possibilitaram que o trabalho tivesse espelhado resultados positivos, destacando os melhoramentos realizados no
quintal adjunto às nossas instalações, que possibilitaram o acesso de associados e população em geral, uma aposta
direcionada para o futuro.
Porto – Bonjardim, Sta. Catarina e Ramalde
O aumento da receita foi transversal a todas as áreas de intervenção da Fundação INATEL. No Turismo, tivemos um
aumento de 60%; nos associados, um aumento de cerca de 10%; na Academia e Formação, de 100 %; no Desporto,
cerca de 10% e nos Grandes Eventos, enquanto fornecedores de serviços, 250%. Este último foi, sem dúvida, o que
registou um maior aumento. Trata-se de uma nova área de intervenção explorada que pelo sucesso e diferenciação
dos serviços prestados, tem conseguido conquistar os parceiros.
O ano foi marcado por vários acontecimentos, destacando-se a inauguração das novas instalações da Academia/
Qualifica Porto, equipadas com os melhores materiais e equipamentos, que proporcionam excelentes condições de
aprendizagem aos seus utentes.
Nos eventos culturais, destacamos os 20 Anos do Cinema Fora do Sitio, um evento de sucesso, com largas centenas de espetadores, tendo iniciado e encerrado, nesta edição, com um concerto de uma banda filarmónica, que
interpretou vários temas de bandas sonoras de diversos filmes.
Na Área Cultural, destacamos os eventos Nacionais, realizados no Distrito. Os concertos do FIGAIA, com músicos
do Ciclo Mundos - Bia Ferreira e Lura, concertos com lotação completamente esgotada, no Auditório Municipal de
Gaia. Também em Gaia, numa coorganização com a Federação Portuguesa de Folclore e o Município de Vila Nova de
Gaia, estivemos presentes no Desfile do Traje, que reuniu cerca de 1 000 figurantes, e teve uma plateia de milhares de
espetadores nas margens do Rio Douro, na Ribeira de Vila Nova de Gaia.
Aconteceram mais dois eventos de relevância, realizados pelo Departamento de Cultura - o Popular na Rua e o
Salão Piolho, ambos realizados em parceria com o Município do Porto e com um enorme sucesso, o que levou já ao
seu reagendamento, para o ano de 2020.
Na área do Desporto, mantemos vincado o nosso foco na vertente competitiva, mantendo as modalidades de
Futebol com um quadro competitivo de 24 equipas, de basquetebol de 9 equipas, futsal de 12 equipas, voleibol de 5
equipas, ténis de mesa 32 atletas e Pesca desportiva com 72 pescadores.
No desporto, continuamos a apostar no Desporto Social, através do projeto Boccia Sénior, que tem tido enorme
sucesso junto dos Municípios, sendo já parceiros nesta coorganização os Municípios de Paredes, Penafiel, Porto, Vila
Nova de Gaia, Gondomar, Maia, Amarante, Famalicão, Baião e Lousada.
Começamos a adotar uma política que nos distingue enquanto fornecedores de serviços. Os excelentes resultados obtidos, bem como o reconhecimento por parte dos nossos parceiros, fazem com que mantenhamos esta política/estratégia de intervenção. Fornecemos serviços para o Município de Vila Nova de Gaia - Dia da Mãe e Eco-Famílas,
para o Município do Porto – Aquaporto, Festa da Criança, Cinema Fora do Sitio e Inauguração do Parque Oriental do
Porto e para o Município de Gondomar - Cinema Fora do Sitio, um balanço muito positivo.
Santarém
Desenvolveu diversas iniciativas envolvendo as várias áreas de missão da Fundação INATEL, nos concelhos de
Abrantes, Alcanena, Almeirim, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Ourém, Santarém e Tomar.
Na área Cultural, concretizou-se uma programação abrangente visando a Poesia, o Teatro, a Etnografia e Folclore,
a Música Lírica e Polifónica e as Bandas Filarmónicas. Na área Social, realizou-se a 2ª edição do projeto Entre Idades, o
qual proporcionou interação Intergeracional assente na Música Popular Portuguesa, em sete Instituições de Solidarie-
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dade Social. No campo Desportivo operacionalizou-se a Liga de Futebol INATEL onde, na época 2018-2019, participaram 45 CCD e mais de 1 000 agentes desportivos.
Participámos em eventos de relevância local que permitiram comunicar a marca INATEL como o “Festival da Biodiversidade”, o “Festival Internacional da Cortiça” e a “Feira Nacional de Agricultura” e Iniciámos a ação formativa com
uma UFCD na área da fotografia digital, deixando outras três em linha de concretização.”
Setúbal
A IL Setúbal levou a cabo as suas atividades propostas nas áreas da Cultura, Desporto, Feiras e Eventos, Turismo e
Intervenção Social.
Estas atividades tiveram como principal objetivo, intensificar as parcerias junto dos CCD e Entidades locais, nomeadamente, Encontro de Bandas Filarmónicas em Setúbal; AMATEATRO – Mostra de Teatro Amador; 14ª Corrida da Liberdade, Feira da PIMEL, INATEL Solidária, indo sempre ao encontro da missão da Fundação INATEL.
No âmbito do Turismo, realizaram-se 2 atividades para apresentação da programação de viagens, o que permitiu
nestas e também nas outras atividades, uma forte divulgação da marca INATEL para a captação de novos associados
promovendo, assim, as várias áreas da Fundação.
Uma nova aposta surgiu ao longo do ano na cedência de espaços, para organização de eventos culturais, desportivos e sociais com os mais diversos parceiros Câmaras Municipais, Cruz Vermelha, Segurança Social, CCD, entre outros,
numa ótica de parceria/apoio e dinamização do território.
Viana do Castelo
Cumpriu-se com os objetivos propostos no setor de Turismo e conseguiu um bom desempenho no cumprimento
dos objetivos de novos associados individuais e coletivos.
No âmbito cultural, foi realizada mais uma edição do ENTRE MARGENS – Encontro de Tocadores (em colaboração
com o Município de Caminha) e da Praça do Cavaquinho (com o apoio do Município de Viana do Castelo). No último
mês do ano foi realizado um grande concerto de Natal em coorganização com o CCD Associação Musical de Vila Nova
de Anha.
Na área desportiva conseguimos, passados 3 anos, voltar a ter uma liga de futebol de 11 composto apenas por
equipas do distrito de Viana do Castelo.
Vila Real
Procurou-se ir ao encontro das populações com a divulgação da cultura popular, das tradições, da etnografia e
folclore, do teatro, do desporto, com atividades de sucesso e que fazem parte da missão INATEL, que tiveram impacto
positivo, tanto na população local, como nas entidades (autarquias e CCD), parceiras na sua realização.
De salientar as atividades culturais, “Dia Mundial do Teatro”, que já é um marco no distrito e que todos os anos contempla diferentes grupos de teatro amador, atividade onde os CCD têm a oportunidade de apresentar as peças ensaiadas especificamente para esta data, a “Mostra e Desfile Etnográfico”, que contemplou os CCD da vertente folclore e
etnografia, o “Outono Musical”, que foi ao encontro dos CCD que integram a vertente de Bombos e Zés Pereiras, Cantares Tradicionais e Música Variada, assim como os Jogos Tradicionais, o Torneio Interdistrital de Tiro ao Alvo e o Torneio
Interdistrital de Futebol de 11, na vertente desportiva, muito participadas pela população, CCD e entidades locais.
Viseu
Destaca-se um significativo acréscimo e de massificação das atividades culturais, desportivas, sociais e de ações de
ativação de marca, entre parcerias com as Entidades locais e as Associações filiadas, realizaram-se cerca de 17 atividades no distrito, de grande sucesso e rigor perante a missão da Fundação. Realçar também a fidelização e a angariação
de cerca de uma centena de novos Associados nestas jornadas.
A área do Turismo também esteve bem presente, um bom desempenho nas vendas de turismo Nacional e Internacional, incluído grupos fechados para Instituições /Municípios, indo sem dúvida, de encontro às metas e objetivos
propostos inicialmente. A inclusão do programa INATEL 55+.pt, permitiu também que esta Unidade Local abrisse
novos horizontes e cativasse novos públicos, um balanço muito positivo e participativo dos utentes deste distrito.
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ASSESORIA JURÍDICA E AUDITORIA
A estrutura do DAJA é composta por duas áreas – Jurídica e Contencioso e Auditoria dirigidas por uma Diretora de
Departamento e um Coordenador de Núcleo de 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.
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A documentação produzida pela Assessoria Jurídica e de contencioso em 2019 decorre da atividade de apoio
jurídico ao Conselho de Administração e demais unidades orgânicas da Fundação, composta designadamente, por
informações de serviço, elaboração de pareceres de natureza técnico-jurídica, minutas de contratos e protocolos, respostas a advogados e solicitadores, relatórios de decisão final dos processos disciplinares e de averiguações, inquéritos
prévios, informações com propostas de exercício da ação disciplinar, notas de culpa, ofícios, requerimentos, respostas
aos tribunais (contestações, alegações de recursos), respostas a diversos serviços da administração direta e indireta,
respostas aos stakeholders bem como toda a atividade de representação da Fundação INATEL em juízo e defesa extrajudicial dos interesses da Fundação INATEL e promover, sempre que necessário, a composição amigável de conflitos
extrajudiciais, de acordo com as orientações do Conselho de Administração.
A atividade de Assessoria Jurídica tem vindo a ser classificada, para efeito de relato, em três categorias, conforme
ilustra o gráfico supra, abrangendo a categoria de Cobranças (194 processos), as inúmeras diligências com vista à recuperação de créditos junto de terceiros. Segue-se, por ordem quantitativa a categoria de “Outros” (104 processos) e por
fim os Processos Judiciais (45). Há a salientar um crescimento, em quantidade, de 92% dos processos de Cobranças e
de 309% dos judiciais , face a 2018.
Tipologia de Ações
Outros 1,9%

Criminais 3,8%
Contraordenações
11,5%

Pareceres 54,8%

Laborais 27,9%

Classificando a tipologia de ações “Outros”, conforme ilustra o gráfico supra, estas repartem-se fundamentalmente
entre Pareceres (54,8%), ações laborais (27,9%), processos de contraordenação promovidos no âmbito das visitas inspetivas em maior número por parte da ACT, ASAE e Seg. Social (11,5%), ações criminais (3,8%) e outras ações judiciais
(1,9%)
Por último, importa salientar o envolvimento do DAJA no processo de negociação coletiva, com todos os representantes das organizações sindicais dos trabalhadores da Fundação INATEL, que culminou com a assinatura do
Acordo de Empresa, publicado, no Boletim do Trabalho e Emprego nº 6 de 15 de fevereiro de 2019.
Nesta sequência o DAJA, em articulação com a DSRH, encontra-se em fase de implementação do novo instrumento jurídico para a Fundação INATEL – Acordo de Empresa.

AUDITORIA
Missão e atribuições
A missão da Auditoria Interna é a 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.
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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.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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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. Este último consiste no controlo dos procedimentos efetuados pelos Serviços, no tratamento das reclamações efetuadas nos livros de reclamação da Fundação INATEL.
No exercício de 2019 foram realizadas onze ações de auditoria. O gráfico ilustra ainda que seis destas ações, decorreram de pedidos extraplano.
As Unidades Orgânicas envolvidas nas ações realizadas na Sede foram o Departamento de Cultura e o Departamento de Hotelaria, Turismo e Inovação Social, composto por dois “Follow Up” à DS Turismo e ao levantamento dos
manuais de procedimentos da DS Hotelaria. As restantes ações realizaram-se nas Unidade de Alojamento do Luso,
Castelo de Vide e Graciosa, nas INATEL Locais de Bragança e Vila Real, na Unidade Autónoma do Teatro da Trindade e
no Posto de Abastecimento de Oeiras.
Os “Follow Up” realizados, decorreram de ações transitadas do plano de auditoria de 2018.
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Documentação Técnica Produzida
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O Núcleo de Auditoria produziu um conjunto de pareceres, em resposta a pedidos do Senhor Presidente da Fundação INATEL, 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 a atualização do imobilizado e dos bens não etiquetáveis do
Departamento, o processo, em articulação com o Centro de Documentação, de identificação, seleção, classificação e
transferência de arquivo da Auditoria para o armazém da Póvoa de Santo Adrião, o levantamento dos livros e publicações afetos ao DAJA e a participação no projeto do DAJA de elaboração de uma proposta de regulamento para os
Parques de Campismo da Fundação INATEL.

91

Fundação INATEL

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
No âmbito das competências atribuídas à Direção de Planeamento e Estratégia (DSPE), e tendo presente as linhas
orientadoras do plano de atividades traçadas para 2019, bem como as diretrizes emanadas pelo Conselho de Administração da Fundação, apresenta-se sucintamente a atividade desenvolvida no decorrer deste ano:
• Elaboração da estrutura do documento estatutário da prestação de contas anual Relatório e Contas de 2018
(Parte I Consolidação/Análise de relatórios de atividades das áreas de intervenção e Parte II – Conceção da demonstração de contas na vertente orçamental e setorial);
• Reporting mensal ao Conselho de Administração (CA), através da monitorização síntese assente em dashboard,
que permite uma análise rápida do ponto de situação dos principais drivers das atividades desenvolvidas pela Fundação;
• Elaboração de relatório trimestral – trata-se de um relato mais extenso, no âmbito da monitorização do orçamento e evolução face ao período homólogo, suportado com indicadores de atividade. Este documento incluí também a informação síntese de monitorização do orçamento, da responsabilidade das áreas de intervenção, efetuandose a análise de desvios e justificação dos mesmos, assim como propostas de medidas corretivas a implementar (se
aplicável). 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;
• Prestação de informação ao Conselho Fiscal, em matérias de orçamento e de monitorização da atividade da
Fundação;
• Preparação e report ao CA do dossier de ajustamentos orçamentais de 2019, conforme propostas dos diversos
serviços da Fundação;
• Preparação e edição do documento Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos 2020. 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;
• No âmbito da atuação desta direção, foi prestado apoio técnico às áreas de intervenção, bem como aos órgãos
de gestão da Fundação;
• Tendo presente o estipulado no diploma da Lei do Orçamento para 2019, no seu artigo 61º Lei 71/2018, esta
direção foi indigitada para efetuar a coordenação dos trabalhos inerentes às aquisições de serviços, ao abrigo deste
artigo. Efetuando assim a receção e análise dos pedidos internos e externos, e a respetiva consulta junto dos serviços
partilhados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e organismos ou entidades da Administração
Pública (Secretarias Gerais);
• Apoio na análise dos pedidos de contratação de recursos humanos provenientes da DSH;
• No âmbito do novo Quadro de Referência Estratégica Nacional Portugal 2020, e em articulação com o GAARP
e a DSI, procedeu-se ao acompanhamento dos projetos sinalizados no que respeita à requalificação de instalações e
equipamentos da Fundação). Procedeu também a análise síntese de avisos neste âmbito (eventual enquadramento
da Fundação). Tendo-se concretizado uma candidatura em abril, no âmbito do FEDER, relativa à 2ª fase de Implementação – Palácio do Barrocal de Évora, em articulação com a DSI e a IL de Évora. Esta candidatura foi admitida, encontrando-se na fase de análise pela entidade CCDR Alentejo.
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RECURSOS HUMANOS
O presente Relatório de Atividades tem como principal objetivo, apresentar a atividade desenvolvida por esta
Direção de Serviços de Recursos Humanos, durante o ano de 2019.
A este propósito, importa referir que no ano de 2019, e após dois anos de reuniões com as estruturas sindicais,
realizou-se a assinatura do Acordo de Empresa para a Fundação INATEL, no dia 14 de janeiro, tendo ficado consensualizado um Acordo com o mesmo texto, que entrou em vigor no dia 20 de fevereiro, conforme publicação no Boletim
de Trabalho e Emprego n.º 6, de 15 de fevereiro de 2019, Acordo esse que serve desde essa data, de suporte jurídico
a um conjunto interdisciplinar de matérias, e visa a regulação das relações de trabalho, no alinhamento dos objetivos
estratégicos estabelecidos pelo Conselho de Administração.
Com entrada em vigor do citado normativo interno, foi feita a sua apresentação a todos os Diretores, e foi criado
um conjunto de medidas com vista à sua implementação, decorrentes da reorganização de alguns grupos profissionais, por motivo de extinção, agregação ou renomeação das referidas categorias, respeitando sempre a adequação
entre o conteúdo funcional dos postos de trabalho e as capacidades e aptidões dos trabalhadores, do pagamento de
trabalho noturno, da atribuição de subsídio de turno, etc.
Foi produzido um conjunto de Pareceres e realizado o 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
Direção, a solicitação do Conselho de Administração.
Tal como no ano anterior, e em conformidade com os objetivos definidos, deu-se continuidade à implementação
do Sistema Informático nos equipamentos da Fundação INATEL, com vista à uniformização do Portal do Colaborador,
contribuindo para uma gestão mais ajustada da assiduidade e pontualidade, bem como a respetiva formação aos
trabalhadores para operar com o citado sistema.
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
molde à Fundação poder beneficiar das mesmas. Neste âmbito e por forma a aceder às medidas, esta Direção de
Serviços realiza a submissão e gestão de candidaturas a vários programas, designadamente de estágios profissionais
cofinanciados.
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 Seleção 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.
Tendo a Fundação INATEL um universo tão vasto de trabalhadores, e sendo o Relatório de Atividades um instrumento de gestão que procura evidenciar os vários recursos utilizados e os fatores que contribuíram para os resultados
em função dos objetivos estabelecidos, consubstanciando uma análise essencial para a reflexão da organização no
sentido da sua maximização, esta Direção de Serviços de Recursos Humanos estruturou algumas análises, com base
em indicadores concretos e objetivos, por forma a obter uma melhor caracterização e compreensão da realidade atual.
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Dados Gerais
Em comparação com 2018 e considerando todos os trabalhadores (ativos e inativos), com vínculo à Fundação INATEL em dezembro de 2019, independentemente da natureza jurídica do contrato, verifica-se que ocorreram algumas
variações, nomeadamente: mais 34 trabalhadores contratados a termo e menos 41 trabalhadores do Quadro.
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Órgãos
Estatutários
(2018: 48) 50

Contratado a termo
(2018: 176) 210

Quadro (2018: 777)
736

Reformado c/ complemento
(2018: 414) 407

Comissão de Serviço
(2018: 14) 14

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 que se vem verificando desde
2016. O número médio de contratações a termo subiu ligeiramente em relação ao ano transato.
Evolução Anual do N.º Médio de Trabalhadores por Vínculo
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Quanto à evolução mensal do número de trabalhadores por vínculo, verifica-se o habitual acréscimo do
número de trabalhadores contratados a termo resolutivo na época alta de Verão, que coincide 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 um contrato sem termo
em dezembro de 2019.

Trabalhadores Contratados Sem Termo (Dez. 2019)
Suspenso 6
Cedência 6

Sem Termo 623

Lic. s/ Ret. 5
Pré‐reforma 32
Sem Termo/Nomeado 64

Em comparação com o mesmo período de 2018, verificou-se uma grande diminuição do número de trabalhadores do quadro que passou de 777 para 736. Esta variação justifica-se pelas 60 saídas do quadro (44 passagens à
reforma, 12 denúncias de contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador, 3 despedimentos e 1 morte) e pelas 19
integrações de trabalhadores no quadro.
Evolução do N.º de Trabalhadores Sem Termo
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Em termos médios, o número de trabalhadores do quadro tem vindo a diminuir uma vez que, a partir de 2015,
ocorreram 69 integrações no quadro, contra 177 saídas.
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TRABALHADORES COM CONTRATO A TERMO RESOLUTIVO
No gráfico abaixo, 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 2019. Em comparação com o período
homólogo do ano transato, verifica-se o aumento do número de trabalhadores contratados a termo certo (+ 25 pessoas) e dos contratados a termo incerto (+ 9 pessoas).
Trabalhadores Contratados a Termo (Dez. 2019)

Termo Certo 195

Termo Incerto 15

Em 2019, o número médio de contratações (233) subiu ligeiramente em relação a 2018 (226) e, consequentemente,
o número de dias de trabalho passou de 76 133, em 2018, para 79 495, sofrendo um aumento de 3 362 dias.
Evolução N.º de Dias de Trabalho e N.º Médio de Contratações a Termo
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MEDIDAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No âmbito das medidas de emprego, foram desenvolvidos durante o ano de 2019, seis estágios profissionais cofinanciados pelo IEFP procedentes de candidaturas aprovadas quer no próprio ano de 2019, quer no ano anterior. Estes
seis estágios profissionais (sendo um deles de inserção) encontram-se representados, por local de realização, no gráfico abaixo.
Importa referir que 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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Dos estágios prosseguidos durante o ano de 2019, apenas um transitou para 2020, tendo os restantes sido já encerrados em 2019, foram contratados dois estagiários.

Estágios Profissionais em Execução em 2019
GAARP

1

IL Porto

1

1

Arquivo
Histórico /
Évora

2

IL Covilhã

1
Estágios Profissionais

Estágios de Inserção

PIRÂMIDE ETÁRIA
No gráfico abaixo, foram considerados todos os trabalhadores do quadro vinculados à Fundação INATEL em
dezembro de 2019 e verifica-se que a média de idades se manteve nos 49,9 anos, invertendo a tendência de subida
que se verificava desde 2015. Esta situação explica-se pela entrada para o quadro de 19 trabalhadores mais jovens e
pela reforma de 44 trabalhadores mais velhos.

Evolução da Média de Idades
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Quanto à Pirâmide Etária, acentuou-se a diferença na distribuição dos trabalhadores por género: 37,6 % são
homens e 62,4% mulheres. Nos próximos 4 anos, 21% dos trabalhadores reunirão condições para ingressar na reforma.
Atualmente, 50% dos trabalhadores têm mais de 50 anos de idade. Apenas 9% têm abaixo dos 35 anos.
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Pirâmide Etária

Homens 277
65 ou +

16

60 ‐ 64

Mulheres 459

17

48

71
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36
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68

31
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40 ‐ 44

47
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89
59
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23
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22
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6

18 ‐ 24

2

1

Até 18

0

0

11

PIRÂMIDE DE ANTIGUIDADE
No que concerne à Pirâmide de Antiguidade, relativamente aos trabalhadores do quadro vinculados à Fundação INATEL em dezembro de 2019, constata-se o elevado número de trabalhadores do género feminino na faixa dos
20 aos 30 anos (37%) e dos trabalhadores com uma antiguidade superior a 40 anos (6,4%). Da mesma forma, 54% dos
trabalhadores tem uma antiguidade superior a 20 anos e apenas 12% até aos 5 anos.
Em relação a 2018, a principal variação verificou-se na antiguidade entre 15 e 20 anos que passou de 91 trabalhadores para 62 e entre os 20 e 25 anos que passou de 100 para 124 trabalhadores. De igual forma, os trabalhadores com
antiguidade superior a 40 anos diminuíram (-24).
Os trabalhadores que saíram do quadro por reforma detinham uma antiguidade média de 39,1 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 20,4 para 20,1 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 2019, e verifica-se que o nível médio de escolaridade foi de 10,6 anos, subindo ligeiramente
em relação o ano transato, confirmando a tendência que se vem verificando desde 2013.
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Esta alteração deveu-se à diminuição do número de trabalhadores abaixo do 12.º ano, passando de 481 para 461,
constituindo estes a maior variação ocorrida durante o ano. A par destes, aumentou o número de trabalhadores acima
do 12.º ano de escolaridade passando de 490 para 503.
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Cerca de 43% dos trabalhadores tem um nível de escolaridade até ao 9.º ano, sendo de 19% a taxa de escolarização
até ao 4.º ano. Os graus mais elevados, a partir da Licenciatura, representam 26% do total de trabalhadores.
Escolaridade dos Trabalhadores (Dez.2019)
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INDICADORES DE TEMPO DE TRABALHO
Absentismo
Em 2019 registaram-se 16.813 dias de ausência, verificando-se um aumento de 2.770 dias em relação ao ano
transato. Consequentemente, a taxa de absentismo subiu para 6,9%.

Evolução da Taxa de Absentismo
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A doença continuou a ser a primeira causa de absentismo (10.792 dias), tendo diminuído o seu peso relativo (64%),
apesar do aumento dos dias de ausência por esse motivo (+1.575 dias).
A par destas, as principais subidas verificaram-se nas seguintes causas de ausências: Assistência à família (+514
dias), Greve (+183 dias), Falta Justificada (+180 dias) e Falta Injustificada (+158 dias).

Ausências

Doença (total)
64,19%

Baixa hospitalar
1,65%

Ac. trabalho
5,54%

Falta Justificada
4,67%

F. injustificada
2,33%

Lic. Parental
8,20%

Suspensão
0,79%
Exame escolar
0,48%
Ass. à Família
5,25%

Greve
1,20%

Nojo
1,58%

Lic. Casamento
0,76%

Cam. Eleitoral
0,47%
Ac. Sindical
2,92%

Em relação a 2018, as principais descidas verificaram-se nas seguintes causas de ausências: Licença Parental (-230
dias) e Acidente de Trabalho (-99 dias), tendo essas sido, aliás, as únicas diminuições.
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2018

132

391

72

234

Suspensão

F. injustificada

368

Exame escolar

Ass. à Família

Cam. Eleitoral 0

Ac. Sindical

Lic. Casamento

Greve

Nojo

Lic. Parental

Falta Justificada

Baixa hospitalar

Doença (total)

Ac. trabalho

18

53

79

80

882

491

75

161

459

1608

605

144

9217

1030

201

128

265

1 378

785

277

10 792

931

Evolução do Nº. de Dias de Ausência

2019

TRABALHO SUPLEMENTAR
O trabalho suplementar registou um aumento relativamente ao ano de 2018, com mais 495 horas, tendo
aumentado o peso do trabalho em dia útil (+485 horas), em dia de descanso complementar (+193 horas) e em dia
feriado (+37,5 horas). O trabalho suplementar prestado em dia de descanso obrigatório foi o único que diminuiu em
relação ao ano transato (-221,2 horas).
Evolução do Nº. Total de Horas de Trabalho Suplementar
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Evolução do Nº. de Horas de Trabalho Suplementar
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Feriados

Distribuição do Trabalho Suplementar por unidade orgânica:
Local

Dias Úteis

Desc. Compl.

Desc. Obrig.

Feriados

5,50

849,34

74,00

0,00

Inatel Locais

3,50

244,00

24,00

0,00

Sede

Parque Jogos 1.º de Maio

401,50

821,50

563,00

91,50

Teatro da Trindade

198,07

275,82

21,00

0,00

Unidades Hoteleiras

788,25

937,50

343,50

0,00

1 396,82

3 128,16

1 025,50

91,50

Total

TRABALHO NOTURNO
Com a entrada em vigor do Acordo de Empresa, a 20.02.2019, o trabalho noturno passou a ser retribuído com um
acréscimo de 25%, no período compreendido entre as 20h00 e as 24h00 e 40% entre as 24h00 e as 07h00. Assim, foram
remuneradas 74.534,75 horas de trabalho noturno, 55.970,70 a 25% e 18.564,05 a 40%.
Nº. de Horas de Trabalho Noturno
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SUBSÍDIO DE TURNO
O Acordo de Empresa veio também estabelecer o pagamento de um subsídio aos trabalhadores que praticam
um horário de trabalho por turnos, correspondente a 20% da retribuição base auferida pelos mesmos. Em 2019, este
subsídio foi atribuído a 30% do total dos trabalhadores das unidades orgânicas presentes no gráfico abaixo, correspondendo a 145 pessoas.
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RECRUTAMENTO E SELECÇÃO
Em 2019, a DSRH conduziu 4 processos de Recrutamento e Seleção externos, para colmatar 6 vagas e nenhum
recrutamento interno.
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As vagas existentes (6) foram distribuídas pela DS Financeiros (2), pela DS de Instalações (1) e pela DS de Património
Compras e Logística (2 para o Núcleo de Património e 1 para as Compras) tendo as mesmas sido preenchidas exceto
uma vaga no Núcleo de Património, por falta de candidatos com o perfil adequado.
Os processos de recrutamento externos ocorreram para colmatar vagas na carreira de Técnico-Adjunto (1), Técnico
(3) e na carreira de Técnico Superior (2).
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ATIVIDADE FORMATIVA
Os dados que se apresentam a seguir, expõem a atividade desenvolvida no âmbito da formação profissional no
decurso do ano de 2019. Importa referir, que estes resultados dependem do esforço conjugado quer da DSRH, no
âmbito da realização dos Planos de Formação e da sua monitorização como, maioritariamente, da sua operacionalização pela Academia INATEL.
Abaixo, apresenta-se um gráfico com a súmula do histórico dos últimos três anos, em matéria de participações em
ações de formação e de volume de formação. No que concerne ao volume de formação, trata-se de um indicador adequado e o mais importante para estimar as horas utilizadas em formação nas organizações e resulta da multiplicação
da carga horária dos cursos pelo número de participantes.
Como pode verificar-se, com ligeiras subidas, o volume de formação nos últimos três anos manteve-se relativamente estável, embora com uma ligeira e constante subida. Quanto ao número de participantes, embora se tenha
verificado um decréscimo do número de participações no ano de 2018, de cerca de 53% dessa grandeza, tendo por
referência ao ano anterior, em 2019 regista-se um acréscimo de cerca de 97%, tendo por referência o ano de 2018.
Verifica-se ainda que, tendo em consideração o número médio anual de trabalhadores, as ações de formação
desenvolvidas no ano de 2019 representam uma taxa de cobertura em ações de formação de 46% do universo de trabalhadores. No entanto, se tivermos em consideração o cálculo das horas ocupadas em formação, estas representam
cerca de 13% das horas de formação contínua que a lei estatui.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS/ INTRA EMPRESA
No ano transato, os trabalhadores que frequentaram ações de formação profissional, distribuíram-se por várias
tipologias de formação.
Como pode verificar-se, pela leitura conjugada dos dois gráficos que se apresentam a seguir, apenas 18 trabalhadores frequentaram formação externamente. Em geral trata-se de formação em áreas especializadas e destinadas
a um número reduzido de trabalhadores, que é ministrada por entidades formadores diversas, tais como empresas,
associações ou mesmo universidades. Os trabalhadores que participaram nestes cursos externos tiveram uma média
de 22H de formação profissional certificada.
No ano de 2019 também se realizaram um conjunto de cursos intraempresa, estes tiveram um especial enfoque,
nas áreas das medidas de Autoproteção e da Higiene e Segurança. Participaram neste conjunto de cursos 149 trabalhadores, num volume total de 1046H de formação e uma média de aproximadamente 7h cada. A vantagem deste
tipo de formação é que os conteúdos programáticos dos cursos são estruturados e construídos à medida das necessidades dos serviços, realizando-se por empresas formadoras certificadas, nas nossas instalações, nas datas e horários
mais convenientes aos nossos serviços.
A formação interna foi a modalidade formativa que beneficiou um maior número de participantes, foram 286
participações para um volume total de 2455H. Além de um curso sobre contratação pública numa vertente prática, no
qual participaram 25 trabalhadores, os restantes cursos foram sobretudo vocacionados para a área da informática na
ótica do utilizador e na sua maioria transversais às áreas de negócio da Fundação, versando os seguros de assistência
em viagens, as licenças desportivas, as reservas hoteleiras e a faturação eletrónica.
Finalmente importa também mencionar que 7 trabalhadores-estudantes utilizaram um total de 460H no conjunto
de faltas justificadas, sem perda de retribuição para prestação de provas de avaliação, no âmbito dos cursos que se
encontravam a frequentar.
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O gráfico abaixo apresenta o número médio de horas por tipo de formação. Como se verifica, a média de horas
utilizada ao abrigo do estatuto de trabalhador-estudante foi a mais alta com 80H/ participante. Seguida da formação
externa com uma média de 22H, e a seguir da formação interna, com uma média de 9H e, finalmente, da formação
intraempresa com uma média de 7H.
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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,
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urina tipo II e eletrocardiograma) 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 2019, foram realizados 648 exames médicos, demonstrando-se no gráfico infra a respetiva distribuição por género e grupo etário:
Saúde no Trabalho - Exames Médicos por Género e Grupo Etário
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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):
Saúde no Trabalho - Tipo de Exame Médico
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A maioria dos trabalhadores examinados (96%) 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.
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Em 2019 pretendeu-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido em anos anteriores, não obstante a preparação
e lançamento no 2º semestre de um concurso público para aquisição de serviços de segurança e saúde no trabalho
para o continente e regiões autónomas. Este procedimento culminou na manutenção da empresa que já prestava
serviços no continente, estendendo agora a sua ação às ilhas, exceto na valência da saúde no trabalho, em que se
mantiveram os anteriores prestadores, quer na Madeira, quer nos Açores.
Conforme acima referido e dando continuidade às atividades desenvolvidas em matéria de segurança no trabalho,
foram realizadas visitas a diversos estabelecimentos da INATEL, para verificação das condições de trabalho existentes.
Assim, foram auditadas as seguintes unidades: IL de Alvalade, Beja, Covilhã (incluindo pavilhão desportivo), Évora, Faro,
Rossio, Santarém, Setúbal, Viana Castelo; Hotéis de Albufeira, Caparica, Cerveira, Entre-Os-Rios, Flores, Foz Arelho, Luso,
Oeiras, Piódão; Parques Campismo do Cabedelo e da Caparica; Academias INATEL Lisboa e Porto, Armazém Póvoa,
Espaço Mouraria, P. J. 1º Maio, Sede e Teatro Trindade.
Após cada visita, a empresa elaborou o respetivo relatório de avaliação de riscos, com sugestões de intervenção
que se pretende 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.
Sinistralidade Laboral
Em 2019 ocorreram 46 acidentes de trabalho (AT), menos 13 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:
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Em 2019, manteve-se a tendência de diminuição do número de sinistros verificada no ano anterior, depois de um
aumento súbito da sinistralidade em 2017. O total de dias de trabalho perdidos por AT também diminuiu relativamente
a 2018, com menos 52 dias perdidos.
Apesar da diminuição do número total de ocorrências e de cerca de 33% dos sinistros não ter originado incapacidade para o trabalho ou ter gerado ausências inferiores a 3 dias, verificou-se ainda assim um ligeiro incremento da
gravidade dos acidentes face ao ano anterior, designadamente com o aumento de 14 para 17 dias perdidos em média
por acidente.
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Acidentes de Trabalho por Local do Acidente

No trajecto casa‐
trabalho 16
Nas instalações
(interior edificio)
27

No exterior (em
serviço) 3

Relativamente ao local de ocorrência do AT, a maioria dos episódios ocorreram nas instalações da INATEL. Ainda
assim, é de notar que uma percentagem bastante significativa dos sinistros (41%) verificou-se fora das instalações,
designadamente no trajeto de ou para casa, ou em serviço.
De facto, a análise mais detalhada das ocorrências fora do posto de trabalho habitual, permite concluir que os
acidentes no exterior contribuiram com 52% do total de dias perdidos por AT.
O tipo de acidente mais frequente manteve-se a deslocação a pé, com ou sem queda. Outros sinistros recorrentes
foram os movimentos em esforço e o contacto com objetos cortantes (ex. faca de cozinha).
Os estabelecimentos onde ocorreram mais acidentes foram a Sede (18 AT) e as UA Foz do Arelho (4 AT), com um
total de 440 e 95 de trabalho perdidos, respetivamente. Em Albufeira, PJ 1º Maio e Oeiras registaram-se 3 sinistros por
unidade.
O gráfico seguinte representa a evolução da taxa de frequência e de gravidade dos acidentes de trabalho na
INATEL no período de 2014 a 2019. 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.
Evolução da Taxa de Frequência e Gravidade do Acidente
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Analisando a evolução dos indicadores de sinistralidade, verifica-se que as taxas de frequência e gravidade diminuíram para valores semelhantes a 2014-15. A taxa de frequência foi o indicador que reduziu de forma mais significativa, atento a diminuição acentuada do número de sinistros. Todavia, a gravidade dos acidentes não reduziu na mesma
proporção, registando-se inclusive um ligeiro aumento 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 2019 o que se segue:

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
No domínio da fiscalidade consolidou-se a analise e tratamento dos ficheiros SAFT dando-se cumprimento ás
exigências legais em matéria de reporte à AT. Foram assim tratados 580 ficheiros dos quais para 3% houve a exigência
de uma analise mais detalhada devido à sua complexidade.
Foi efetuado o acompanhamento da inspeção tributária que a Fundação INATEL foi alvo relativamente aos anos de
2015 e 2016 em sede IVA e IRC. A mesma foi concluída sem correções aos valores declarados.
No ano de 2019 verificou-se um crescimento na receção de processos referentes a penhoras sobre rendimentos
de terceiros, necessitando de um maior acompanhamento, analise e resposta à autoridade tributária e solicitadores.
Com o desenvolvimento de novos projetos da Fundação INATEL, este núcleo viu crescer o numero 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.
Participou-se na implementação do novo sistema informático para os balneários termais de Entre-os-Rios e Manteigas e colaborou-se na implementação do novo sistema de vendas para as atividades de formação e desporto em
algumas unidades locais.
Analise em parceria com o núcleo de tesouraria de futuras centralizações, encerramento e abertura de contas.
Durante o ano de 2019 foi centralizada mais uma Unidade de Alojamento e o Teatro da Trindade.
Durante o ano de 2019 este núcleo conferiu 2 660 folhas de caixas rececionadas dos diversos locais com vista a
garantir a conformidade dos processos de receita e despesa por estes registados
Acompanhamento do programa INATEL 55+.pt, implicando participação em reuniões, pareceres contabilísticos e
fiscais, bem como um acréscimo de documentação para conferência.
Foi iniciado o projeto faturação eletrónica com a implementação de uma entidade piloto. Este projeto visa dar
cumprimento a obrigações legais impostas sendo transversal à Fundação INATEL, 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. Este projeto terá um forte impacto em 2020.
Na gestão diária, foi garantido o cumprimento das obrigações fiscais, resposta a inquéritos a terceiros e fecho do
mês, permitindo a extração de dados e acesso à informação pelas áreas proporcionando uma analise atempada dos
dados.

NÚCLEO DE TESOURARIA
No domínio da centralização de pagamentos centralizou-se mais uma Unidade de Alojamento e o Teatro da Trindade. Em 2019 a tesouraria central efetuou 90% dos pagamentos totais da Fundação INATEL.
Foram efetuados pela tesouraria central um total de pagamentos de cerca de 45 milhões de euros, representando
um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.
Tendo em conta o objetivo de centralização, o ano foi de analise com vista a futuras centralizações.
Foram efetuamos reuniões com algumas instituições bancárias com vista a encontrar uma solução para identificação de transferências, essa solução foi encontrada com uma das instituições bancárias com que a Fundação INATEL
trabalha. Solução a analisar e implementar em 2020.
No referente à desmaterialização de comunicação de pagamentos a fornecedores via mail, conseguiu-se a estabilização, mantendo um rácio de 99%.
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Para fazer face as necessidades de gestão de pagamentos do Programa INATEL 55+.pt foram criadas novas contas
bancárias. Com a entrada em execução deste programa, verificou-se o crescimento de algumas tarefas, nomeadamente o pagamento de reembolsos. Durante o ano foram pagos 2 441. Este programa também se traduziu num
aumento de documentos tratados, bem como efetuar copias de todos os dossiers pagos no âmbito do mesmo para
efeitos dos pedidos de reembolso.
Com a consolidação do método de controlo das transferências bancárias de clientes rececionadas na conta principal da Fundação INATEL, foi garantido que as 17 322 transferências (mais cerca 3 000 que 2018), 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 2018 em cerca de 22 dias, com maior
incidência no curto prazo, justificado por documentos em trânsito para pagamento do Programa INATEL 55+.pt e a
acumulação de faturas por questões relacionadas com problemas informáticos verificados no último trimestre.
Em parceria com as diversas áreas envolvidas participou na implementação da faturação eletrónica de uma entidade piloto; este projeto é transversal à Fundação INATEL e terá o seu grande desenvolvimento em 2020.
Na gestão diária foi garantido a conformidade dos diversos meios de pagamento efetuados pela tesouraria, controlo de garantias bancárias, seguros, cauções, guias de depósito prestadas a favor da Fundação bem como das prestadas pela Fundação, controlo de aplicações financeiras.

111

Fundação INATEL

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI) é responsável por toda a infraestrutura, pelas comunicações e pela implementação e manutenção das soluções aplicacionais de Fundação INATEL.
Durante o ano de 2019 a DSSI efetuou projetos na prossecução do atingimento dos objetivos a que se comprometeu no seu plano de atividades, nomeadamente:
A assistência ao cliente interno
• em termos de infraestruturas e comunicações - tendo a preocupação da melhoria dos postos de trabalho e dos
servidores aplicacionais;
• em termos aplicacionais - disponibilizar as soluções de software adequadas às necessidades das diversas áreas da
Fundação INATEL, que permitam uma maior eficiência e eficácia e que forneçam informação de gestão que contribua
para a correta tomada de decisão;
A melhoria da experiência dos nossos associados e clientes.
Para o cumprimento do primeiro objetivo, em termos de infraestruturas e comunicações, foram efetuados os seguintes projetos:
Melhoria da instalação da rede na INATEL Local de Ponta Delgada.
Execução da 1ª fase do projeto de substituição de telefones que já estão descontinuados há bastante tempo.
Nesta primeira fase foram considerados 150 telefones.
Substituição de alguns Routers MPLS das Unidades de Alojamento, de modo a permitir maior segurança no acesso
a rede INATEL.
Substituição de alguns Routers MPLS das INATEL locais, para substituição de equipamento em fim de vida.
Aquisição de televisão e de serviços de televisão para o edifício dos funcionários da Unidade de Albufeira.
De modo a garantir a uniformização de utilização do domínio inatel.local, e a proporcionar melhores condições
de cópias de segurança, foi feita a migração, com melhorias nos computadores, nas Unidades de Alojamento de Santa
Maria da Feira, S. Pedro do Sul, Fornos de Algodres, Piódão, Entre-os-Rios e Luso, e nas INATEL Locais de Coimbra, Leiria,
Viseu, Porto, Santa Catarina, Ramalde, e Horta.
No projeto de instalação de sistemas de assiduidade, com recursos aos dados biométricos, foi iniciada a sua 2ª fase,
tendo sido instalados 28 relógios de ponto, tendo fica somente em falta a instalação do relógio de ponto na Unidade
de Alojamento de Porto Santo, visto necessitar de trabalhos de cablagem para colocar o relógio no local pretendido. A
recolha dos dados biométricos foi efetuada em todos os locais, ficando os equipamentos em funcionamento e todos
os trabalhadores ficaram em condições de registo de assiduidade.
Foram reparados e melhorados os computadores que apresentaram avarias.
Foram substituídas as baterias, que avariaram, nas diversas UPS, tendo ocorrido a substituição da própria UPS nas
situações de avaria total.
Para o cumprimento do primeiro objetivo, em termos aplicacionais, foram efetuados os seguintes projetos:
Desenvolvimento interno de uma aplicação para gestão de existências dos livros e outros materiais à responsabilidade do Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico, do departamento de Cultura.
Desenvolvimento interno de uma aplicação que irá permitir evitar a utilização dos serviços da INATEL por clientes
que tenham dívidas, através da possibilidade de consulta dos valores que estejam em dívida no momento de reserva
ou aquisição de novos serviços.
Esta aplicação ainda não foi disponibilizada e não dada formação aos diversos serviços.
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De acordo com o programa social de viagens – INATEL 55+.pt – foram efetuadas mais alterações ao software Optitravel para adaptação às especificidades das candidaturas.
Ainda para o programa INATEL 55+.pt, foi efetuado o desenvolvimento interno de uma aplicação para a geração
do algoritmo informático que permitirá o automatismo na seriação das candidaturas às vagas existentes em cada
viagem, segundo critérios de ordenação prévios à execução da seriação.
Foi terminada a centralização do newHotel das diversas Unidades de Alojamento no NewCentral, com o objetivo
de centralizar dados mestres de clientes e produtos, com exceção das Unidades de Albufeira e Foz do Arelho, cuja
centralização ocorreu em 2018.
Foi continuada a centralização do newPos de diversas Unidades de Alojamento, tendo sido centralizadas 11 Unidades de Alojamento durante o ano de 2019, ficando em falta somente a centralização de 4 Unidades de Alojamento.
Ocorreu o arranque do projeto de faturação eletrónica com o fornecedor piloto – Servisan. Previamente foram
efetuados testes aos desenvolvimentos realizados pelos fornecedores externos e foram realizadas ações de formação
envolvendo todos os locais da INATEL que efetuam compras em SAP.
Neste projeto foram registadas eletronicamente:
• 169 encomendas ao fornecedor;
• 190 faturas recebidas do fornecedor;
• 9 notas de crédito recebidas do fornecedor.
Foram disponibilizadas em produtivo as alterações efetuadas ao reporte estatístico de Hotelaria e executados
pequenos ajustes finais.
Foram solicitadas alterações no software de Gestão Documental para a sua utilização como repositório de Protocolos e integração destes com o Site Institucional. Até ao final de 2019 não foram colocadas as alterações em Produtivo.
De igual forma foi iniciada a preparação da utilização da Gestão Documental para repositório das Informações de
Serviço (IS), com o pressuposto de numa segunda fase ocorrer uma redução de circulação de papel através do registo
e reencaminhamento hierárquico das IS.
Durante o 1º semestre foi efetuada a atualização do SAP em termos de Unicode, pois para avançar para uma versão
mais atual do software era obrigatório efetuar primeiro esta conversão. Esta tarefa envolveu a necessidade de serem
realizados testes nos diversos componentes SAP utilizados, envolvendo os serviços da Contabilidade e Tesouraria, do
Património, dos Recursos Humanos, do Planeamento e Estratégia, e assegurando a DSSI os testes das áreas de compras, vendas e integração de sistema.
Relacionado com o software Optitravel, foram efetuados os últimos acertos relacionados com a mudança do fornecedor que cria os cartões de Associados – da BP para a GALP.
Foram igualmente efetuadas alterações a pedido da Direção de Serviços do Turismo, nomeadamente no que se
refere ao processo de integração de vendas (com criação de uma matriz de parametrização mais flexível), no AMADEOS (alteração de procedimento - Fatura IATA), processo de contratação de novos Seguros – atualização da parametrização e atualização das reservas ativas.
O Optitravel foi ainda objeto de alterações e melhorias relacionadas com o Regulamento Geral de Proteção de
Dados, em colaboração com o gabinete de proteção e dados, de modo a dar maior autonomia de registo e consulta
por parte dos postos de atendimento.
Foi implementado o módulo newSpa nas Unidades de Alojamento de Manteigas e de Entre-os-Rios. Este módulo
permite a gestão dos tratamentos termais destas Unidades de Alojamento e permite o intercâmbio de ficheiros com
o Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde, com vista ao recebimento das comparticipações
efetuadas aos utentes.
Para além dos projetos acima descritos foram efetuadas as seguintes atividades de caracter geral:
Foram efetuados os procedimentos de contratação de diversos contratos da responsabilidade da DSSI, com especial destaque, pelo trabalho e tempo envolvido, para os serviços de alojamento do Datacentre, os serviços de Dados
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Móveis, a aquisição de software de Gestão de Arquivo Histórico e Biblioteca, o upgrade de comunicações unificadas
e a TV Cabo.
Foram instalados os computadores e os telefones necessários para os novos trabalhadores, e atribuído o acesso às
soluções aplicacionais necessárias, sendo efetuadas as atribuições de perfis correspondentes.
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 efetuados testes de intrusão nos sites disponíveis (site corporativo. site de reservas de hotelaria e site de
reserva de viagens) e foram efetuadas as respetivas melhorias.
A DSSI desempenhou ainda todas as atividades de apoio ao utilizador quer ao nível das infraestruturas, quer ao
nível das aplicações, tendo sido resolvidos, no primeiro semestre de 2019, 1571 pedidos de assistência através da criação de ticket, com a seguinte distribuição:
Nº de Tickets Resolvidos

612
959

Sistemas e Comunicações

Software

Foram igualmente resolvidos os pedidos de assistência efetuados através de telefone ou de email.
A DSSI apoiou a Direção de Serviços Financeiros na análise das situações que foram surgindo ao longo do ano e
nas quais foi necessário um conhecimento técnico aplicacional mais aprofundado, e colaborou na extração de dados
necessários para apoio a atividades de fecho de exercício.
A DSSI deu formação em sala, ou formação on-job, sempre que solicitada, tendo ocorrido um enfoque na área de
Associados.
A DSSI assegurou os desenvolvimentos necessários, nas diversas soluções aplicacionais existentes na Fundação
INATEL, e assegurou a correção dos erros reportados (quer com origem na má utilização das aplicações por parte dos
utilizadores, quer com origem em erros aplicacionais da responsabilidade dos fornecedores). Garantiu ainda as alterações necessárias, sempre que solicitadas pelos serviços responsáveis, de modo ao cumprimento das obrigações legais.
Foram realizadas as atividades
• Diárias - de integração das vendas dos vários sistemas aplicacionais em SAP, e integração de Clientes e Fornecedores;
• Foram efetuadas as integrações das Compras sempre que solicitadas pela Contabilidade;
• Mensais - abertura do mês em SAP MM (compras), e a criação e validação de todos os ficheiros SAFT para posterior disponibilização à Direção de Serviços Financeiros;
O segundo objetivo da DSSI é a melhoria da experiência dos nossos associados e clientes, e neste âmbito
foram efetuados os seguintes projetos:
Instalação da rede e das comunicações no novo espaço da Academia do Porto. Entrega e instalação de 20 novos
computadores e monitores.
Instalação da rede e das comunicações novo espaço da IL Coimbra.
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Instalação de internet sem fios na Unidade de Alojamento da Costa da Caparica em todos os edifícios (Quartos,
Salas de reuniões, Restaurante e Bar).
Melhoria da instalação da internet sem fios na Unidade de Alojamento de Cerveira.
Melhoria da instalação da internet sem fios no Edifício da Praia, na Unidade de Alojamento de Albufeira.
Estudo e análise de mercado de soluções para substituição da TV Corporativa existente nas Unidades de Alojamento. Proposta de aquisição a aguardar aprovação superior.
Decorrente do contrato de TV Cabo com a empresa MEO - Serviços de comunicações e multimédia, S.A., foram
efetuadas melhorias na Unidade de Alojamento de Manteigas, no Parque de Jogos 1º de Maio e na Sede da INATEL.
Aquisição de televisão e de serviços de televisão para a IL Portalegre.
Executou-se o projeto de alteração do atendimento automático na Sede da INATEL, em todas as IL e o projeto de
instalação de atendimento nas Unidades de Alojamento que têm comunicações VOIP.
Foram definidos os textos para o atendimento e a gravação da música de espera.
Neste projeto ficaram de fora 7 Unidades de Alojamento visto ainda não terem comunicações através de VOIP.
Foi desenvolvida e colocada em produtivo a possibilidade das INATEL Locais poderem efetuar reservas de Unidades de Alojamento através do portal de reservas online.
Em termos de reservas online (quer feitas no site quer feitas nas INATEL Locais) foi abandonada a opção de utilização de allotments e foi parametrizada a opção de disponibilização total dos quartos livres nas diversas Unidades de
Alojamento.
A DSSI participou na BTL, com a instalação dos equipamentos informáticos e com apoio presencial para resolução
de eventuais problemas.
Incidente Informático
No dia 19 de setembro de 2019 ocorreu um ataque informático através de um ransomware – Buran V – que encriptou 51 dos 107 servidores existentes na Fundação INATEL.
Devido a este incidente foi necessário intervir em todos os postos de trabalho (cerca de 700), de modo a garantir
que não tinham qualquer agente infecioso, e foram objeto de atualização das versões do Windows e do antivírus, e
validação da parametrização de segurança dos mesmos.
Em alguns postos de trabalho houve necessidade de intervenção presencial, com a respetiva formatação e instalação de novo com melhores condições de performance.
Os servidores que foram infetados tiveram que ser criados de novo, sendo necessário efetuar a instalação do sistema operativo, e de todas as aplicações, tendo a recuperação dos dados sido efetuada a partir dos backups existentes.
Em alguns dos sistemas foi necessário a recuperação manual de alguns dados, de modo a não existir perda de
informação, visto que os backups recuperados foram anteriores à data do ataque. A DSSI parametrizou todos os sistemas necessários e ajudou quer na definição dos procedimentos, quer, em alguns casos, na recuperação propriamente
dita.
Tratou-se de um período muito difícil em que todos os trabalhadores da DSSI estiveram totalmente empenhados
na recuperação de todos os sistemas no mais curto espaço de tempo.
Os sistemas foram recuperados o mais rapidamente possível, tendo sido encontradas, em alguns casos, soluções
alternativas temporárias, como tenha sido o caso dos e-mails, pois infelizmente foi dos sistemas mais difíceis de recuperar e que demorou mais tempo.
Nesta fase foram igualmente reforçados os mecanismos de realização de backups, com aquisição de uma solução
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para a realização dos backups numa plataforma externa e com um fornecedor diferente, dos backups realizados ao
abrigo do contrato do Datacenter.
Nesta fase foi igualmente alterada a área de gravação das pastas de partilha da Sede de modo a apresentar melhores níveis de segurança.
Foi verificada e garantida a existência de cópias em disco (shadow copies), com a retenção de 1 mês, de todas as
pastas de partilha de todos os locais, permitindo que os utilizadores possam efetuar a recuperação de ficheiros, que
por algum motivo sejam eliminados.
Neste período, que durou cerca de 2 meses, não houve desenvolvimento dos projetos que estavam previstos,
sendo as principais preocupações a recuperação do normal funcionamento da atividade da Fundação INATEL e o
apoio aos colegas, numa fase que coincidiu com a 2ª fase do programa INATEL 55+.pt e com o início das competições
do desporto coletivo.
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REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES
O Plano de Atividades levado a cabo pela Direção de Serviços e Instalações no ano de 2019 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, 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:
INATEL LOCAIS:
INATEL Local de Beja, foi efetuada a requalificação das fachadas do edifício, foram tratados e devidamente
impermeabilizados os paramentos e terraços exteriores do imponente edifício, bem como dignificados espaços interiores para melhorar as condições de acolhimento de quem nos procura, ou seja, foram tratados pavimentos e pintadas paredes interiores nas salas onde diariamente têm lugar as atividades nucleares da missão da Fundação INATEL;
INATEL Local de Braga, foram efetuadas várias conservações, com o objetivo de manter a traça e o charme
do edifício, nomeadamente, o tratamento de fachadas, restauro dos tetos e requalificação parcial espaços
interiores onde decorrem diariamente atividades formativas e desportivas. Seguindo a estratégia ambiental da
Fundação INATEL, numa primeira fase, foram substituídos parte dos equipamentos de iluminação.
INATEL Local do Porto, onde se pretende alargar a oferta, o contentamento e procura dos nossos utentes. Nestes
termos, teve lugar a abertura de novos espaços para formação e desenvolvimento das atividades desportivas e culturais, num novo local acolhedor, alegre e moderno.
UNIDADES DE ALOJAMENTO:
A aquisição de um empreendimento na Costa Vicentina, mais concretamente em Porto Covo, teve a sua concretização em maio, estando em curso o desenvolvimento do projeto de adequação do empreendimento às necessidades
identificadas e aos objetivos que se procuram ali concretizar, ou seja, a abertura de uma nova Unidade de Alojamento
junto ao mar, que possa complementar a oferta já existente e que possa vir a acolher todos os que amam aquela zona
de Portugal.
Na Unidade de Alojamento de Albufeira levou-se a cabo a requalificação geral do edifício do pessoal, que
visa dotar o edifício de melhores condições de funcionamento e acolhimento para os colaboradores. De uma forma
genérica substituíram-se os vãos exteriores de madeira com vidro simples por caixilhos em alumínio com vidro duplo,
dotaram-se todos os quartos de climatização, uma rede estruturada de voz, criou-se um espaço de convívio e lavandaria e substituiu-se o mobiliário.
Na Unidade de Alojamento da Caparica destaca-se a substituição dos equipamentos de ar condicionado no
salão de eventos e no Bar/restaurante por outros eficientes, menos poluidores e de baixos consumos.
Na Unidade de Alojamento de Castelo de Vide foi dada continuação ao projeto de revitalização, com melhoria
da eficiência energética e aumento do conforto no edifício Jardim. Nestes termos, foi substituída toda a iluminação
dos quartos e bar por equipamentos mais eficientes e do ponto de vista da exploração mais económicos.
Na Unidade de Alojamento de Vila Nova de Cerveira a prioridade de investimento foi na 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.
Na Unidade de Alojamento da Foz do Arelho, tiveram lugar trabalhos que visam a continua e sustentada
modernização dos edifícios e espaços de lazer na ótica de se ir ao encontro das expetativas de quem procura uma
unidade moderna, foi dada continuidade à instalação de portas acústicas, com controlo de acessos eletrónico nos
quartos.
Na Unidade de Alojamento do Luso, levou-se a cabo a substituição da cobertura no edifício principal, e está
em curso o projeto de demolição do edifício devoluto denominado por “hotel Serra” e construção de um parque de
estacionamento proporcionando aos utentes um novo acesso ao hotel em condições de segurança, conforto e de
fácil mobilidade.
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Na Unidade de Alojamento de Manteigas, foi desenvolvido um projeto de requalificação da Casa do Pastor cuja
implementação se desenvolveu durante os primeiros meses do ano, dotando a Unidade de Alojamento de uma maior
oferta de unidades de alojamento com a dignidade, conforto e segurança.
Na Unidade de Alojamento de Oeiras, a melhoria das condições de acesso à piscina e bar, bem como a substituição integral do pavimento e iluminação da cozinha, melhorando as condições de funcionamento e higienização
daquele espaço, constituíram a prioridade de investimento, continua a preparação de requalificação de cinquenta e
sete apartamentos assim como um estudo de mitigar o ruido e aumentar o conforto na banda encostada à marginal.
BALNEÁRIOS TERMAIS
Em Manteigas, numa perspetiva de conjunto e de rentabilização dos recursos existentes, nomeadamente a alta
temperatura da água termal naquele local, está em curso um estudo de viabilidade económica de aproveitamento da
energia geotérmica, para climatização do edifício de forma eficiente e com recurso a uma fonte limpa de energia, no
edifício termal foram substituídos os vãos de madeira e ferro com vidro simples por nova caixilharia de alumínio com
corte térmico e vidro duplo que proporcionarão um significativo aumento do conforto térmico no interior do edifício
e poupanças energéticas.
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 continua melhoria das condições para a prática desportiva. No edifício da piscina foi elaborado um projeto e lançado o concurso público para a renovação dos restantes
balneários de apoio às piscinas e zona de receção. A obra foi desenvolvida no período de encerramento das atividades
e do edifício, ou seja, durante agosto e setembro.
No pavilhão, foi terminada e empreitada de reformulação da zona de acolhimento e a criação de uma sala multiusos.
ACADEMIA
Finalizou-se o projeto de arquitetura para criação de um auditório ao ar livre, que se encontra em aprovação nas
entidades competentes.
Foi feita uma reorganização da equipa da Direção de Serviços de Instalações com a criação de uma área de atuação preferencial ao nível da manutenção / conservação e reparação dos edifícios e equipamentos que implemente os
procedimentos necessários;
Pretende-se assim continuar no próximo ano:
• Acentuar a recuperação do Património Edificado através de intervenções inclusivas, na ótica do Universalismo,
sempre que possível com recurso a materiais amigos do ambiente, tendo por objetivos a modernização dos edifícios
espaços envolventes, a valorização do referido património e uma melhoria dos serviços e satisfação dos clientes INATEL;
• A adequação das Unidades de Alojamento, Unidade Locais, Instalações Desportivas e Culturais à legislação em
vigor, principalmente no que respeita a matéria de segurança e acessibilidades;
• A melhoria dos desempenhos energéticos e eficiência dos edifícios através da substituição de equipamentos e/
ou recurso à instalação de mais painéis fotovoltaicos e solares;
• Iniciar o projeto de procedimentos que proporcionem a manutenção dos imóveis e/ou equipamentos no seu
estado original com caráter preventivo, mantendo-se o património edificado em bom estado de conservação e utilização;
• Cumprir a diretiva sobre a implementação de procedimentos que proporcionem a rápida reposição do estado
funcional dos imóveis e/ou equipamentos com caráter corretivo, mantendo-se o património edificado em bom
estado de conservação e utilização;
• Implementar urgentemente um plano de intervenções de manutenção, a título preventivo, pois estas têm um
custo mais reduzido que as de caráter curativo e o impacto negativo e perturbação de funcionamento é bastante
menos significativo.
Durante o ano de 2020 irá ser iniciada a Obra da nova unidade de alojamento de Porto Covo assim como a construção do auditório ao ar livre, na academia de Lisboa, sita no Parque de Jogos 1º de Maio.
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COMPRAS, PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA
PATRIMÓNIO
A estrutura do Núcleo de Património encontra-se organizada em quatro áreas de gestão:
- Gestão do Património imóvel;
- Gestão de imobilizado móvel;
- Gestão de Seguros;
- Gestão de Frota.
Gestão do Património imóvel
No âmbito da gestão do património imóvel, o Núcleo de Património desenvolveu o seu trabalho continuado na
gestão de arrendamentos, cedências e protocolos, avaliação de imóveis, avaliação das necessidades de gestão de
recursos florestais, regularização e atualização dos registos prediais dos imóveis.
Considerando o universo de situações anómalas que ocorrem anualmente na gestão dos contratos, para além das
tarefas continuadas, foi dada particular ênfase a algumas irregularidades:
Unidade de Alojamento Albufeira | Restaurante - A Fundação é proprietária de um imóvel, contíguo ao Hotel
da Praia, composto por dois pisos e amplo espaço de esplanada, destinado à atividade de restauração e bebidas. O
espaço, localizado junto à estrada, carateriza-se por ser de fácil acessibilidade e excelente vista sobre o mar, com boa
vocação comercial, encontra-se arrendado desde 2010. No entanto, a sociedade que gere o espaço já mudou de
sócios e de gerente várias vezes. Ao longo das sucessivas gerências, ocorreram alterações estruturais de uso não autorizadas e suspeitas sobre eventual cedência parcial de posição contratual. Interpelada a empresa arrendatária, ainda
não se alcançarem consensos e soluções extrajudiciais, pelo que o processo continuará em 2020.
Unidade de Alojamento Albufeira | Terreno - No âmbito da execução do plano de urbanização da frente de
mar da cidade de Albufeira, levada a efeito pela sociedade Polis de Albufeira, a Fundação foi sujeita à expropriação
parcial de uma parcela de terreno com a área de 10.117 m², designada por “campo de futebol INATEL”, sito no Cerro da
Alagoa, em Albufeira. Tendo-se constatado que na parcela de terreno remanescente foram implantados, por terceiros,
três portões com acesso a propriedade privada e uma estrada alcatroada que dá acesso direto a todos os portões, a
Fundação INATEL tem vindo a procurar identificar a legitimidade das referidas operações urbanísticas, junto dos serviços da CMA, por forma a ser ressarcida dos danos patrimoniais que daí advêm.
INATEL Évora | Bar - O Palácio do Barrocal em Évora, onde são desenvolvidos os serviços e atividades da INATEL
Local, é propriedade da Fundação INATEL e dispõe de um espaço destinado a cafetaria e esplanada, arrendado a terceiros. O contrato foi resolvido e terminou antecipadamente em dezembro de 2019 por sucessivos incumprimentos
contratuais.
Unidade de Alojamento da Caparica | Complexo de piscinas e Teatro da Trindade | Bar – Espaços com cuja
exploração se encontra cedida a terceiros e que em 2019 foram alvo de inúmeras diligências de negociação, com vista
a se encontrarem soluções extrajudiciais.
Unidade de Alojamento de Santa Maria da Feira | Quinta do Castelo - Propriedade do Instituto da Segurança
Social, o imóvel encontra-se cedido à Fundação INATEL até 2040, sendo necessário regularizar contratualmente todas
as omissões do contrato de cedência de utilização celebrado em março de 1982, designadamente clarificar as implicações resultantes das obras de requalificação da Quinta do Castelo pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e
regularizar o incumprimento contratual decorrente do aditamento assinado em outubro de 2015, cujo fim previsto se
encontra em incumprimento.
Parque de Campismo | Caparica - A poucos metros de distância da praia, com 84.440m2 de terreno, é dotado
de uma zona comercial, com uma área bruta de 440m2, arrendado a terceiros, para o exercício da atividade de restauração e bebidas, sendo que em 2019 foi objeto de novo contrato de arrendamento, com processo de procura no
mercado de potenciais interessados.
Instalações Desportivas | Campo de futebol de Sanfins do Douro – Ultrapassado o risco de um eventual
processo de usucapião, mantém-se a necessidade de se regularizar o uso do terreno para fins desportivos, por parte
da Junta de Freguesia.
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Instalações Desportivas | antigo campo de futebol de Tolosa, concelho de Nisa – A Fundação é proprietária
de um terreno urbano com a área total de 4.470 m², destinado a campo de jogos, confrontando a Norte, Sul e Poente
com a Junta de Freguesia de Tolosa e a Nascente com caminho público. Este terreno vem sendo utilizado, quase de
forma exclusiva, pela Junta de Freguesia de Tolosa para a realização de eventos vários. Em 2019 foram retomados os
contactos com a edilidade e iniciado o processo burocrático para uma avaliação técnica, com vista à eventual transmissão onerosa da propriedade do terreno.
Instalações Desportivas | Campo de jogos de Tavira - A Fundação é proprietária de um terreno urbano com a
área total de 12.350 m², sito no lugar de Sítio do Pinheiro, concelho de Tavira, onde se encontra implantado um campo
de jogos. No dia 20 de maio de 1999, o então INATEL, I.P. celebrou com a Câmara Municipal de Tavira um protocolo,
através do qual lhe cedeu, a título gratuito e precário, a utilização do campo de jogos. A Câmara Municipal de Tavira
comprometeu-se, no âmbito do protocolo celebrado, a manter o campo de jogos em perfeito estado de limpeza e de
conservação, responsabilizando-se pelo equipamento nele existente, assim como a executar as obras de beneficiação
necessárias às boas condições de utilização do campo. Identificado o estado atual de degradação e abandono do
imóvel, foram iniciados os contactos com o Município, no sentido de se chegar a um acordo relativamente ao plano
de investimento e atividades a desenvolver pela Camara Municipal de Tavira, sujeito à celebração de novo protocolo.
Instalações Desportivas | Campo de jogos da Marmeleira - A Fundação INATEL é proprietária de um terreno
rústico com a área total de 8.000 m², sito no lugar de Goivo de Cima, concelho de Coimbra, onde se encontra implantado um antigo campo de futebol pelado, composto por balneários, casas de banho e zona de bar, que apresenta
um estado avançado de degradação e abandono. Este campo de futebol vem sendo utilizado pelo Centro Social
da Marmeleira, sem que exista qualquer documento válido que regule essa utilização, mas apenas uma declaração
emitida 2001, pelo então delegado de Coimbra, preconizando que o referido terreno se encontrava cedido a título
precário e gratuito ao Centro Social da Marmeleira, para a prática das suas atividades desportivas, documento que não
tem qualquer validade jurídica. A manifestação de vontade veiculada pelo próprio Centro Social de Marmeleira, em
que solicitaram a possibilidade da celebração de um protocolo entre ambas as entidades, para ali poderem continuar
a praticar atividades culturais e desportivas, sem quaisquer objetivos lucrativos, assumindo o compromisso de zelar
pela manutenção e preservação do espaço, foi interpretado pelo Núcleo de Património com uma oportunidade para
a regularização da inexistência de contrato ou protocolo que regule o uso do património da Fundação por terceiros. O
Núcleo de Património tem vindo a desenvolver diligências, com vista a concluir este processo.
Instalações Desportivas | Piscina de Angra do Heroísmo - No dia 12 de dezembro de 2013, a Fundação INATEL
celebrou um protocolo de colaboração com o Município de Angra do Heroísmo, cedendo, a título gratuito, a exploração e a gestão do Complexo de Piscinas, em Angra do Heroísmo, do qual a INATEL é proprietária, pelo prazo de 12
anos.
O Município de Angra do Heroísmo comprometeu-se, contratualmente, a investir em obras de remodelação e de
melhoria das condições de utilização do Complexo de Piscinas, assim como em obras de conservação e manutenção,
num prazo de 30 meses a contar da data da assinatura do Protocolo, o que até ao momento não foi integralmente
cumprido, facto comprovado pela analise minuciosa dos documentos comprovativos do investimento, enviados
pelos serviços do Município, muitos dos quais são apenas gastos inerentes à gestão normal do Complexo de Piscinas
que, segundo o referido protocolo, são da responsabilidade da entidade gestora, fazendo prever um processo de
negociação complexo e moroso.
Instalações Desportivas | Sede do Centro de Recreio Popular do Bairro da Calçada dos Mestres – Imóvel
propriedade da Fundação INATEL, com uma área total do de 1.488 m2 e uma área bruta de construção 519,90 m2, em
uso pelo antigo CCD desde a data da sua inauguração, em junho de 1957, com a sua situação patrimonial irregular,
designadamente por falta de documento que titule a cedência e a existência de algumas construções clandestinas.
O objetivo de regularizar estas situações de incumprimento manter-se-á em 2020, uma vez que se tratam de
situações complexas ainda por terminar.
O Núcleo de Património tem também como função dar suporte às INATEL Locais que se inserem em condomínios.
Em 2019, foi feito o acompanhamento técnico e jurídico a diferendos com as administrações de condomínio onde se
localizam as INATEL de Vila Real, Coimbra e Guarda, sendo de destacar:
INATEL Local Vila Real | Condomínio - A Fundação é proprietária de duas frações onde se encontram instalados
os serviços da INATEL Local daquela cidade. Há já alguns anos que as fachadas exteriores do edifício se encontram
bastante degradadas, o que tem provocado intensas infiltrações, extensas e profundas marcas de humidade e uma
permeabilidade generalizada das frações. Perante o avanço do estado de degradação, a obra de reparação da fachada
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tornou-se inadiável. Desde 2015 que a Fundação tem vindo a pressionar a Administração do Condomínio para realizar
a obra de reparação, sendo que mesma foi executada em 2019, processo que se encontra finalmente encerrado.
INATEL Local Coimbra | Condomínio - Inserida num edifício muito antigo, em estado de degradação avançado,
o condomínio demonstra sérias dificuldades de gestão e ao longo dos anos tem somado problemas, sem que os
mesmos sejam resolvidos. Concluída a requalificação da cobertura e o processo jurídico que definiu a imputação
dos custos aos diferentes condóminos, em 2019 a situação agravou-se com o encerramento imprevisto da empresa
de administração de condomínio. Com a mudança de instalações da INATEL de Coimbra, a urgência na resolução
dos problemas de falta de conservação torna-se relativa, mas não deixa de existir, pois a progressiva degradação da
fachada tem um impacto relevante na desvalorização do património local.
Foram também iniciados os processos para a mudança de instalações da INATEL de Aveiro e Covilhã, processos que terão a sua conclusão em 2020.
Em 2019 foi realizada a avaliação dos imóveis de Setúbal, Coimbra e Foz do Arelho, com o objetivo de estimar
o valor de mercado, considerando o seu uso e estado atual, conforme requisitos da Comissão do Mercado dos Valores
Mobiliários.
Em Setúbal, a Fundação é proprietária de um edifício com 2.793,81m2, composto por cave, r/chão, dois andares e
cobertura, inserido na zona ribeirinha, próximo do centro e zona histórica da cidade. Destinado a serviços e comércio,
com uma localização nobre, apresenta uma taxa de utilização muito baixa.
Em Coimbra, a Fundação INATEL é proprietária de duas frações autónomas, destinadas a escritórios, inseridas num
edifício sem elevador, localizado na baixa de Coimbra, em zona com bastante trafego de automóveis e de pessoas.
Ambas as frações encontram-se atualmente devolutas, sendo necessário definir-se um plano de investimento, recuperação e uso futuro para ambos os imóveis.
A Fundação é detentora de duas propriedades na Foz do Arelho, a Unidade de Alojamento, composta por vários
edifícios e logradouro. Uma segunda propriedade, composta por duas vivendas devolutas e logradouro. Genericamente, a Unidade de Alojamento encontra-se em bom ou muito bom estado de conservação, totalmente em uso
pela atividade de hotelaria. As vivendas, devolutas há mais de uma década, apresentam um estado de degradação
avançado, sendo necessário uma decisão sobre o seu futuro.
No âmbito da defesa de florestas contra incêndios, e tendo em consideração a grandeza, diversidade e dispersão do universo do património biológico da Fundação INATEL, foi realizada uma avaliação a nível nacional do estado
atual do povoamento dos terrenos e espaços verdes subjacentes às suas unidades de alojamento, campos desportivos
e unidades locais, ocupados com floresta, matos ou outras formações vegetais espontâneas, de forma a identificar
com detalhe o estado atual e o conjunto de ações florestais a realizar no imediato e no médio prazo, sem hipotecar as
situações de arvoredo com especial valor patrimonial, paisagístico e vegetação protegida. Em simultâneo, foram também identificadas as necessidades de realização de operações de controlo químico, fertilização, proteção individual
ou coletiva de plantas, por forma a garantir condições de segurança para os utentes e infraestruturas, em sintonia com
a conservação da natureza e biodiversidade.
O Núcleo de Património deu também suporte burocrático ao abate de espécies protegidas, que têm vindo a
ocorrer, designadamente em Entre-os-Rios.
O desenvolvimento dos processos mais complexos, e ainda pendentes, de registo do património imóvel da
Fundação, junto da AT e do IRN, teve a sua continuidade, sendo que em 2019 é de destacar a fase avançada em que
se encontra o processo de regularização do registo na conservatória da Unidade de Alojamento do Luso e a conclusão
do processo de recuperação de registos relativos à Unidade de Alojamento da Foz do Arelho.
Finalmente, como trabalhos extraordinários, foi dado suporte operacional e burocrático ao processo de alienação do antigo hotel da Infante Santo, suporte burocrático à constituição da propriedade horizontal do edifício do
Bonjardim e à aquisição de uma nova Unidade de Alojamento em Porto Covo, sujeita ainda a grandes intervenções.
Gestão de imobilizado móvel
O inventário de ativos fixos tangíveis e intangíveis da Fundação INATEL é constituído por um universo superior a
600 mil bens, relativamente ao qual a equipa do Núcleo de Património é responsável pelo registo e relato financeiro.
Em termos de trabalhos continuados, em 2019 foi realizado o cadastro de 2.653 novos ativos, onde se destaca
1.670 aquisições de equipamentos básicos e o inicio de 55 imobilizados em curso. Foi realizado o abate de 1.678 bens,
num total de 110 mil referências.
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O projeto de inventário a nível nacional, parte integrante do plano de atividades para 2019 previa a constituição
de uma nova equipa a partir de janeiro. O projeto de execução do inventário geral, com implementação do sistema
de etiquetagem RFID, sofreu um atraso, uma vez que a equipa apenas começou a ser constituída em dezembro de
2019. Assim, relativamente ao projeto de inventário, e em continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido
nos últimos anos, foi realizado o inventário de 16.885 bens/lotes não etiquetáveis, correspondente a uma quantidade
superior a 327 mil bens. Conforme definido em plano de atividades, foram introduzidas novas tipologias de bens, que
a partir de 2019 passarão a constar do plano anual de inventário de bens de imobilizado não etiquetáveis, onde é de
evidenciar os televisores e extintores.
Na classe dos ativos intangíveis, o inventário de software foi iniciado, mas não concluído.
A gestão de bens obsoletos teve a sua continuidade com o enfoque dado aos ativos localizados na unidade de
alojamento da Caparica, tendo-se iniciado o processo relativamente à unidade de alojamento da Foz do Arelho e que
prevê poder ser concluído em 2020.
Gestão de Seguros
Entre junho 2019 e maio de 2020, a Fundação tem em vigor 20 apólices, para seis ramos de seguro diferentes, com
um prémio total estimado superior a 600 mil euros.
O Núcleo de Património deu suporte à gestão orçamental, inventário de necessidades dos diferentes serviços, elaborou a componente técnica do procedimento de aquisição, agilizou todo a operação de implementação das novas
apólices junto dos diferentes serviços, assim como a definição e informação de procedimentos em caso de sinistro
e, sempre que necessário, procedeu a aquisições pontuais de novas coberturas. O Núcleo de Património executou
a gestão de sinistros património, frota e responsabilidade civil, em paralelo com o suporte aos serviços em todos os
temas inerentes à gestão dos seguros.
Gestão de Frota
A frota da Fundação INATEL é constituída por diferentes tipologias de viaturas. A título de tarefas continuadas, a
equipa do Núcleo de Património manteve o suporte à gestão das 40 viaturas, 54 cartões frota, 29 dispositivos de via
verde, 150 dias contratados para aluguer pontual e aproximadamente 900 reservas/ano de viaturas da Sede.
Dando cumprimento aos objetivos definidos no Plano de Atividades, em 2019 o Núcleo de Património realizou
uma avaliação global sobre o estado de conservação e uso das viaturas a nível nacional. A frota é geograficamente
dispersa, heterogénea, constituída por viaturas muito antigas.
Considerando o contexto atual, foi efetuada uma proposta de investimento para substituição de viaturas em
más condições de uso e de um manual de procedimentos, trabalho que terá a sua conclusão em 2020.

COMPRAS
Em 2019, a Direção de Património, Compras e Logística – Núcleo de Compras, adiante designada por DSPCL – NC,
aumentou novamente a sua atividade. Realizou mais procedimentos e mais pareceres jurídicos, comparativamente
com o ano anterior.
Relativamente ao trabalho desenvolvido, consolidou e reforçou a centralização dos procedimentos de aquisição
de bens e serviços, alargou a atividade às empreitadas e realizou todos os procedimentos requisitados pelos vários
departamentos.
No exercício de 2019 foram realizados 302 procedimentos para a aquisição de bens, serviços e empreitadas, o que
representa, face ao ano anterior, a um aumento superior a 18%.
Dos procedimentos de contratação concluídos, 171 dizem respeito à aquisição de serviços, 97 à aquisição de bens
e os restantes à contratação de empreitadas.
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Os procedimentos concluídos em 2019 foram requisitados pelos seguintes departamentos:

Pedidos de abertura de procedimento por departamento, em %
Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade

50,00%

Departamento de Desenvolvimento Organizacional

24,00%

Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas

19,50%

Bens e Serviços Partilhados *

4,00%

Parque de Jogos 1.º de Maio

1,50%

Departamento de Desporto

0,50%

Teatro da Trindade

0,50%

Departamento de Cultura

0,00%

* Conjunto de bens e serviços comuns aos vários departamentos
Na análise por valores dos contratos, conclui-se o seguinte:

Valores dos contratos por departamento, em %
Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade

68,00%

Departamento de Desenvolvimento Organizacional

17,50%

Bens e Serviços Partilhados *

9,20%

Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas

5,20%

Teatro da Trindade

0,05%

Parque de Jogos 1.º de Maio

0,03%

Departamento de Desporto

0,02%

Departamento de Cultura

0,00%

* Conjunto de bens e serviços comuns aos vários departamentos
Na análise por categoria de bem ou serviço, as percentagens são as seguintes:

Procedimentos de contratação por categoria, em %
Géneros alimentares e bebidas

21,70%

Serviços diversos

16,40%

Licenças de software, serviços de assistência técnica, comunicações e hardware

11,40%

Serviços de hotelaria e de restauração

9,30%

Serviços de transporte de passageiros, em autocarros, com motorista

7,10%

Monitores de desporto e formadores

5,30%

Serviços de animação musical

5,30%

Empreitadas

5,00%

Serviços de vigilância humana

5,00%

Equipamentos diversos

3,90%

Serviços de limpeza

3,20%

Produtos de higiene e limpeza

2,00%

Serviços de impressão em gráfica

1,10%

Serviços de trabalho temporário

1,10%

Material de escritório

0,70%
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Serviços de hotelaria e de restauração

9,30%

Serviços de transporte de passageiros, em autocarros, com motorista

7,10%

Monitores de desporto e formadores

5,30%

Serviços de animação musical

5,30%

Empreitadas

5,00%

Serviços de vigilância humana

5,00%

Equipamentos diversos
Procedimentos de contratação por categoria, em %

3,90%

Fundação INATEL

Serviços de
limpeza e bebidas
Géneros
alimentares

3,20%
21,70%

Produtos
de higiene e limpeza
Serviços diversos

2,00%
16,40%

Serviços de
em gráfica
Licenças
de impressão
software, serviços
de assistência técnica, comunicações e hardware

1,10%
11,40%

Serviços
Serviços de
de trabalho
hotelaria temporário
e de restauração

1,10%
9,30%

Material de
Serviços
de escritório
transporte de passageiros, em autocarros, com motorista

0,70%
7,10%

Cruzeiros
Douro e formadores
Monitoresno
deRio
desporto

0,70%
5,30%

Carteira de
tipos
de seguros e de serviços de corretagem
Serviços
de diversos
animação
musical

0,40%
5,30%

Serviços
de lavandaria
Empreitadas

0,40%
5,00%

Serviços de vigilância humana

5,00%

Considerando os valores dos contratos, por categoria de bem ou serviço, chega-se ao seguinte resultado:
Equipamentos diversos
Serviços de limpeza

3,90%

Valores dos contratos por categoria, em %

3,20%

Géneros
bebidas
Produtosalimentares
de higiene ee limpeza

37,14%
2,00%

Serviços de hotelaria
de restauração
impressãoe em
gráfica

12,28%
1,10%

Serviços de transporte
de passageiros, em autocarros, com motorista
trabalho temporário

10,42%
1,10%

Licenças
de escritório
software, serviços de assistência técnica, comunicações e hardware
Material de

5,69%
0,70%

Produtos
e limpeza
Cruzeiros de
no higiene
Rio Douro

5,37%
0,70%

Empreitadas
Carteira de diversos tipos de seguros e de serviços de corretagem

5,14%
0,40%

Serviços de vigilância
lavandariahumana

4,64%
0,40%

Carteira de diversos tipos de seguros e de serviços de corretagem

4,29%

Serviços diversos

3,81%

Serviços de limpeza

2,97%

Monitores de desporto e formadores

1,30%

Serviços de trabalho temporário

1,28%

Serviços de impressão em gráfica

1,12%

Serviços de lavandaria

1,09%

Cruzeiros no Rio Douro

1,05%

Equipamentos diversos

1,04%

Serviços de animação musical

1,01%

Material de escritório

0,36%

Por tipologia de procedimento, a distribuição é a seguinte:
Tipologia de procedimento de contratação utilizada, em quantidade e em %
Concursos Públicos (nacionais, internacionais e urgentes)

78

27,80%

1

0,40%

Consulta Prévia, em regime material

18

6,40%

Consulta Prévia, em regime normal

59

21,00%

Ajuste Direto, em regime normal

41

14,60%

Ajuste Direto, em regime material

84

29,90%

Concurso Limitado por Prévia Qualificação
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A DSPCL - NC procurou em cada processo e na medida do possível, atender aos prazos indicados pelos vários
departamentos, nos pedidos de abertura de procedimento, conseguiu prestar apoio jurídico aos procedimentos de
contratação de bens e serviços realizados pelas Direções de Serviços de Hotelaria, de Turismo e de Instalações, e pelas
INATEL Locais, pelo Teatro da Trindade, pelo Parque de Jogos 1.º de Maio e pelas Academias de Lisboa e do Porto.
A DSPCL - NC continuou também a publicar os anúncios dos procedimentos no Diário da República e no Jornal
Oficial da União Europeia e a registar as despesas no portal dedicado aos contratos públicos, bem como a apoiar os
diversos serviços na criação e gestão da base de dados de materiais e serviços em SAP MM. Integrou ainda o grupo
de trabalho do projeto piloto para a implementação das faturas eletrónicas a pagar e deu resposta aos pedidos de
preenchimento dos checklist’s, de documentação e de esclarecimentos relacionados com os reembolsos, no âmbito
do programa “INATEL 55+.pt”, requeridos pela Unidade de Gestão Operacional III do POISE.
A atuação da DSPCL – NC 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 concorrência.
O resultado deste trabalho deveu-se a todos os que trabalham na DSPCL – NC e a todos os colaboradores e serviços da Fundação, que de norte a sul estiveram envolvidos direta ou indiretamente nos procedimentos de aquisição
de bens, serviços e empreitadas, assim como às empresas fornecedoras, sem as quais não seria possível trabalhar, com
vista à racionalização e redução da despesa, com rigor e transparência.
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PROVEDOR DO BENEFICIÁRIO
No ano de 2019 chegaram ao Gabinete do Provedor reclamações, críticas construtivas, sugestões, desabafos, elogios e pedidos de informação, num total de 250 sendo a maioria por E-mail, mas também por carta, telefone e presenciais.
O facto das reservas de alojamento, disponibilizadas pela Fundação na área da hotelaria, poderem ser efetuadas
com mais de um ano de antecedência, continua a provocar grande contestação junto dos associados e utentes.
Grande parte das reclamações recebidas, referem-se ao INATEL de Oeiras, cuja degradação das instalações, deficiente limpeza dos quartos e falta de manutenção dos mesmos, tem provocado os mais variados constrangimentos
aos utilizadores deste espaço.
Também grande número de associados e utentes da piscina de Oeiras, manifestaram o seu desagrado por esta só
ter aberto no mês de julho.
Várias reclamações também foram recebidas devido à falta de qualidade nos serviços de restauração da Foz do
Arelho, Oeiras e Santa Maria da Feira.
Diversos associados e utentes referem a urgente necessidade de manutenção nas unidades de Santa Maria da
Feira, São Pedro do Sul e Porto Santo.
Na unidade de Albufeira, além de problemas com os elevadores, foi também referido por diversos utilizadores a
deficiente limpeza dos quartos.
No Parque de Campismo da Costa de Caparica é referido insistentemente pelos campistas a necessidade de requalificação dos arruamentos, iluminação, instalações sanitárias e Parque Infantil. Foi-nos também referido por diversas
vezes, a falta de cumprimento por muitos utentes do Regulamento Geral dos Parques de Campismo da Fundação
INATEL sem que daí advenha qualquer penalização para os infratores.
Nas viagens organizadas pelo Turismo INATEL, recebemos diversas queixas sobretudo no que respeita à preocupação com os itinerários, programação que não foi cumprida de acordo com o previsto e falta de condições nos
autocarros utilizados.
Continua o desagrado dos associados e utentes pelo facto de não ser permitida a presença de animais de estimação no Estádio 1º de Maio, nas diversas Unidades de Alojamento e nos Parques de Campismo da Fundação.
As edições do “Tempo Livre” continuam a chegar aos associados com um considerável atraso, inviabilizando por
vezes a participação dos mesmos em algumas das atividades publicitadas.
Diversos associados sugeriram-nos que as instalações do INATEL em Setúbal deviam ter uma utilização mais
proactiva não só devido ao espaço disponível, mas também à sua privilegiada localização.
É referida por diversos associados e utentes a grande dificuldade de contacto e demora no atendimento telefónico
não só nas unidades de alojamento como também em algumas lojas da Fundação.
Deve ser destacado o profissionalismo, competência e simpatia da grande maioria dos trabalhadores 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 2019, 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 connosco colaboraram, bem como ao Conselho de Administração que sempre nos apoiou.
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PERSPETIVAS PARA 2020
Nunca a economia se apresentou tão incerta como nos momentos que vivemos. As estimativas económicas, das
principais organizações internacionais, apresentam quer impactos macroeconómicos significativos este ano,
nunca vistos em Portugal há muitas décadas, e com grandes amplitudes entre os valores de recessão económica,
nalgumas com mais de dois dígitos de redução do crescimento.
Do ponto de vista cientifico, o conhecimento ainda não se apresenta consolidado, não se conhecendo, com rigor,
se a crise pandémica se agrava ou se minimiza no futuro.
A Fundação INATEL apanhou esta crise no âmago das suas atividades e missão, seja nas atividades turísticas, seja
em todos os eventos feitos em espaço público ou em interação social, por precaução cancelados.
Face à situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do novo coronavírus como pandemia, no dia 11 de
março de 2020, foi ativado o “Plano de Contingência – COVID 19” com a descrição das medidas para minimização do
risco de transmissão do vírus entre colaboradores, clientes, fornecedores e restantes agentes que se relacionam com a
Fundação INATEL, com vista a assegurar a continuidade dos serviços permitidos e o cumprimento das indicações das
entidades competentes.
Assim, e atendendo à crise pandémica decorrente do COVID-19, e as suas consequências sobre o Mundo e Portugal, no quadro de missão social, a Fundação INATEL foi chamada a reservar as suas unidades de alojamento para o
apoio que se revele necessário, de forma a conter os efeitos do COVID -19 e a ajudar a população, em articulação com
as autoridades de Proteção Civil e Saúde, no âmbito do Despacho n.º 3659-D, de 23 de março de 2020, do Ministério
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Simultaneamente, os seus trabalhadores foram equiparados, pela Portaria nº 82/2020, a todos os agentes de saúde
de apoio ao combate da disseminação do vírus e às pessoas infetadas.
Face a este enquadramento, em que a economia e a mobilidade internacional de pessoas parou, Portugal foi
igualmente a efetivar medidas de prevenção da Pandemia, decretadas pelo Governo e pelas Autoridades de Saúde
Publica, sendo a Fundação obrigada, durante alguns meses, a suspender a sua atividade e a reajustar o seu Plano de
Atividades para 2020.
Assim, é intenção dar continuidade ao Programa INATEL 55+.pt, com Apoio Governamental e do Fundo Social
Europeu, entretanto suspenso na época baixa do primeiro semestre. Na Hotelaria e Turismo, as reservas de hotéis
e viagens foram reagendadas e retomada a atividade, a partir do 2º semestre, em linha com as medidas de desconfinamento do País, prosseguindo assim o desenvolvimento de um turismo responsável e ambientalmente sustentável.
Gradualmente, a Fundação retomou também a participação ativa em projetos e reflexões sobre as grandes questões sociais e ambientais contemporâneas.
Relativamente às atividades desportivas, e no que respeita à prática competitiva, ao nível do desporto amador,
esta foi precocemente interrompida, encontrando prevista a sua abertura no segundo semestre, obviamente dependente das diretrizes para a sua abertura ao público das entidades reguladoras similares. Relativamente ao Parque de
Jogo 1º de Maio o Complexo de Piscinas e Pavilhão está a ser gradualmente desconfinado, tendo-se já iniciado as
atividades sem contacto físico ao ar livre, sendo o processo convergente com as estruturas públicas semelhantes na
cidade de Lisboa e as orientações de saúde pública.
Relativamente às atividades culturas, dada a sua natureza, a retoma será realizada progressiva e cautelosamente
feita a partir do 2º semestre, através de atividades maioritariamente em espaço público, ao ar livre. Poderão, num
contexto global, revestir-se de novas formas de apresentação que garantam inovadoramente algum distanciamento
social entre os seus beneficiários e as regras de segurança.
O Teatro da Trindade retomará a sua programação em setembro, em conformidade com as orientações decretadas pelas entidades competentes, no âmbito das medidas de prevenção da Pandemia COVID-19. Foram suspensos
espetáculos programados, prevendo a reposição, no tempo, do que foi suspenso.
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No que se refere às Unidades Locais, retomaram também já a sua atividade (18 de maio), divulgando os serviços da
Fundação, para com os associados e demais parceiros, seja nas áreas de hotelaria e viagens seja nas áreas das missões
culturais, associativas, desportivas e sociais, em conformidade com as linhas orientadoras do Conselho de Administração e com as medidas de prevenção da Pandemia COVID-19.
A atividade formativa, na sua generalidade, continuou a funcionar, através das modalidades de e-learning, embora
sendo muitos os impactos na Academia INATEL e no Centro Qualifica.
Em termos de infraestruturas, esta é uma das prioridades a modernização e alargamento de infraestruturas do
qual se realça a intervenção na nova unidade de Porto Covo e a modernização de Oeiras e Entre-os-Rios. Perspetivam-se também requalificações em algumas unidades, nomeadamente, Luso, Parque de Campismo da Costa da Caparica,
Balneário Termal de Manteigas, Évora, Parque de Jogos 1º de Maio, Teatro da Trindade, entre outras intervenções e
aquisições de equipamentos diversos, contudo a ser monitorizadas face à dimensão dos impactos financeiros da crise
Covid-19 nas receitas da Fundação.
Assinala-se ainda a comemoração dos 84 anos da Fundação INATEL, instituição que prevalece fortemente enraizada na sociedade, pelo papel importante que desempenha na economia social, no âmbito da sua missão. Ao longo
do ano que se segue a data do nascimento da Fundação, 13 de junho de 1935, serão desenvolvidos vários eventos,
que demonstram o papel desta instituição ao longo de três séculos, do qual se destaca uma retrospetiva em filme, em
colaboração com a RTP, e um livro evocativo dos 60 anos do Parque de Jogos Primeiro de Maio.
Face ao atual enquadramento e salvaguardando a segurança de todos, tendo sido já certificada com o selo Save&Clean, do Turismo de Portugal, a Fundação INATEL deseja contribuir, juntamente com quem nos procura, para disseminar lazer aos ativos trabalhadores e pensionistas e a todos os que buscam encontrar o melhor de Portugal, assim como
ajudar a ativar as associações culturais e desportivas nossas parceiras, ajudando a a recuperar a economia nacional e
a economia dos territórios.
Por último, num cenário conservador, e de acordo com a informação que dispomos, com dados de execução
nos primeiros meses do ano, perspetiva-se, desde já, um impacto negativo no resultado líquido da Fundação para o
exercício de 2020, na ordem dos 8 milhões de Euros, em resultado da Pandemia, mantendo-se, no entanto, a sustentabilidade e continuidade da Fundação, face sobretudo aos resultados positivos verificados desde 2016.
A Fundação INATEL, quer pela sua história e missão na sociedade portuguesa, quer pela sua caraterística pública,
quer pelo seu papel de estabilizador social, quer pela sua convocatória a ficar de prevenção ao apoio à metodologia
das autoridades de Proteção Civil no apoio à metodologia de combate à Pandemia, quer ainda por ser uma entidade
pública, não recorreu a mecanismos de lay off, nem a despedimentos coletivos, nem à desvalorização do rendimentos
dos seus trabalhadores, contudo fê-lo à custa da sua estabilização e estratégias financeiras futuras, subjacentes à forma
de financiamento do seu imperioso investimento previsto, fundamental a contrariar a desvalorização dos seus ativos
e mantê-los competitivos.
O cenário para 2020 apresenta-se assim, nesta altura, com uma grande imprevisibilidade, seja nacional, seja internacional, embora os dados das reservas nas unidades hoteleiras sejam muito animadores, pelo que a prudência leva
a atrasar a elaboração dum novo Plano Estratégico para 2020-2022, que terá, certamente, na recuperação da crise um
eixo fundamental, sendo o ponto onde se partirá um aspeto crucial
O Conselho de Administração.
Lisboa, 25 de Maio de 2020
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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 2019, foi de 90,3% em
gastos e 92,3% em rendimentos, correspondendo a 54.543.731 euros e 55.762.816 euros, respetivamente.
(em euros)
GASTOS
Discriminação

DEP. HOTELARIA, TURISMO, INTERV. SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

Orçamento
2019

RENDIMENTOS

Realizado
2019

%

Orçamento
2019

37 433 134

34 024 107

90,9%

39 623 982

305 320

233 192

76,4%

289

14 621 537

10 867 451

74,3%

660 721

654 849

99,1%

Programas Turismo INATEL

5 866 347

7 856 244

Programas INATEL 55+

8 000 000
94 469

Estrutura de Apoio DHTISS
Direção de Serviços de Turismo
Estrutura de Apoio

Relações Internacionais - Turismo
Direção de Serviços de Hotelaria
Estrutura de Apoio
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
Termas

Realizado
2019

%

33 838 777

85,4%

15 690 390

11 148 267

71,1%

503 337

171 037

34,0%

133,9%

7 186 790

8 841 729

123,0%

2 273 075

28,4%

8 000 000

2 133 946

26,7%

83 283

88,2%

263

1 555

590,7%

21 863 627

22 629 269

103,5%

23 930 267

22 689 133

94,8%

601 936

480 284

79,8%

1 870

988

52,8%

18 438 553

19 383 136

105,1%

20 768 007

19 551 616

94,1%

877 628

837 346

95,4%

1 177 739

1 242 357

105,5%

390 249

359 038

92,0%

353 007

315 218

89,3%

1 343 700

1 349 352

100,4%

1 490 305

1 418 672

95,2%

Bar e Refeitório Sede

211 561

220 113

104,0%

139 338

160 283

115,0%

Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade

642 649

294 195

45,8%

3 037

1 378

45,4%

Estrutura de Apoio

299 122

201 516

67,4%

2 643

393

14,9%

Programas de Intervenção

343 527

92 679

27,0%

394

985

250,1%

Posto Combustível de Oeiras

1 102 191

1 197 675

108,7%

118 075

108 976

92,3%

Estrutura de Apoio

DEPARTAMENTO DE CULTURA

193 727

194 265

100,3%

322

469

145,5%

Atividades Culturais

621 601

765 988

123,2%

106 171

58 684

55,3%

76 787

34 959

45,5%

7 387

9 679

131,0%

171 985

134 497

78,2%

4 145

39 402

950,6%

38 090

67 965

178,4%

50

742

1485,5%

TEATRO DA TRINDADE

1 697 040

1 512 931

89,2%

648 060

841 240

129,8%

DEPARTAMENTO DE DESPORTO

1 291 970

1 355 053

104,9%

562 368

523 550

93,1%

Estrutura de Apoio

366 606

322 540

88,0%

699

4 607

658,6%

Atividades Desportivas

538 528

556 432

103,3%

351 352

326 680

93,0%

17 108

28 916

169,0%

140

186

132,7%

251,2%
210 177

163 023

Instalações Culturais - Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Relações Internacionais - Cultura

Projetos Desporto
Relações Internacionais - Desporto

32 000

80 384

337 728

366 781

PARQUE DE JOGOS 1º MAIO

2 161 010

2 217 064

102,6%

1 396 734

1 418 642

UNIDADES INATEL LOCAIS

5 482 860

4 857 656

88,6%

1 568 087

1 103 656

70,4%

464 112

419 767

90,4%

1 383

3 405

246,3%

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

3 194 744

2 745 951

86,0%

497 647

256 639

51,6%

GABINETE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS

3 801 039

3 526 943

92,8%

839 243

430 324

51,3%

2 396 446

2 673 602

111,6%

121 796

129 431

106,3%

Outras Instalações Desportivas

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA

Estrutura de Apoio e Eventos GAARP
Relações Internacionais

29 055

101,6%

17 500

2 414

13,8%

Publicidade e Propaganda

490 000

244 995

50,0%

Academia

897 093

605 933

67,5%

717 447

300 893

41,9%

582 437

548 858

94,2%

23 749

23 432

98,7%

60 901

58 768

96,5%

3 113 571

2 078 957

66,8%

15 105 684

17 214 175

114,0%

2 413 571

1 749 940

72,5%

633 874

2 631 314

415,1%

2 996 000

2 432 355

81,2%

11 475 810

12 150 506

105,9%

60 385 010

55 762 816

92,3%

ORGÃOS SOCIAIS
PROVEDORIA
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Quotizações
Benefícios Pós Emprego

700 000

329 017

47,0%

Subsídios: IGFSS+SCML
TOTAL

60 385 010

54 543 731

90,3%

Os valores da execução incluem 2.902.020 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 3.481.230 euros de “gastos”
e “rendimentos” internos.
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1.2 Investimento
O valor do investimento realizado em 2019 foi de 7,514 milhões de euros, tendo em 2018 atingido os 2,997 milhões
de euros.
Para o montante estimado de 10 milhões de euros a taxa de execução orçamental situou-se em 75,1%.
(em euros)
Discriminação

Orçamento
Anual

Realizado
2019

% Exec.

Financiamento / Subsídios
IGFSS

2 067 111

2 067 111

100,0%

SCML

811 584

889 809

109,6%

7 121 305

4 557 318

64,0%

10 000 000

7 514 238

75,1%

- Edifícios e Outras Construções

8 474 900

6 507 464

76,8%

- Equipamento Básico

1 037 212

513 338

49,5%

226 150

350 737

155,1%

Outros (*)

Ativos Fixos Tangíveis

- Equipamento de Transporte
- Equipamento Administrativo
- Outros Activos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

79 936
261 738

62 762

24,0%

10 000 000

7 514 238

75,1%

(*) Inclui o valor de 4,3M€, respeitante à alienação da Infante Santo (2,8 M€) e à IL do Porto - Piso 1 e 4 (1,5M€, em curso)

O investimento em “edifícios e outras construções”, num total de 6,507 milhões de euros, com uma execução
orçamental de 76,8%, representa 86,6% do total do investimento.
A Hotelaria absorveu grande parte deste investimento em “edifícios e outras construções” (5,536 milhões de
euros). Sendo grande parte deste valor, respeitante à aquisição da nova unidade de Porto Covo (4 milhões de euros),
ainda sujeita a intervenções significativas, que irão decorrer no próximo ano. A referir também as beneficiações e
melhoramentos das instalações da Fundação, nomeadamente ao nível de reabilitação de fachadas e áreas envolventes, melhoria das acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida e outras requalificações que visam a contínua
e sustentada modernização dos edifícios e espaços de lazer. Destacam-se as intervenções nas unidades de Manteigas
(358 mil euros), Foz do Arelho (234 mil euros), Luso (187 mil euros), Albufeira (185 mil euros), Oeiras (117 mil euros) e
Cerveira (91 mil euros).
A salientar ainda as intervenções efetuadas no Parque de Jogos 1º de Maio (428 mil euros), respeitante a melhoramentos no edifício da piscina e no pavilhão foi reformulada a zona de acolhimento e a criação de uma sala multiusos.
E ainda as intervenções nas unidades locais do Porto (185 mil euros), respeitante à abertura de um novo espaço para
formação e para o desenvolvimento de atividades desportivas e culturais e em Braga (164 mil euros), intervenções nas
fachadas e requalificações de espaços interiores.
As restantes rubricas que compõem o grupo dos ativos fixos tangíveis perfazem o montante de 944 mil euros,
representando 12,6% de investimentos neste grupo. Deste montante, 513 mil euros dizem respeito à rubrica de equipamento básico, cabendo à hotelaria uma execução de 436 mil euros.
Em termos globais o grupo dos ativos fixos tangíveis representou 99,2% do investimento total.
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A repartição do investimento total em ativos fixos tangíveis é a apresentada no quadro seguinte:

(em euros)
Discriminação

Realizado
2019

% Exec.

Ativos Fixos Tangíveis
Sede

158 676

2,1%

96 339

1,3%

6 111 959

82,0%

Unidades INATEL Locais

531 807

7,1%

Instalações Desportivas

485 865

6,5%

66 829

0,9%

7 451 476

100,0%

Teatro da Trindade
Hotelaria

Outras Instalações
Total

Em linha com o já referenciado, a Hotelaria representa 82,0% da execução dos ativos fixos tangíveis.
Relativamente ao investimento em ativos intangíveis, registou-se o montante de 63 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 2,957 milhões de euros. Sendo a restante parte financiada por outros, via fundos próprios, no montante de 4,557
milhões de euros.
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2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
A conta de resultados de 2019 é, sinteticamente, representada conforme quadro a seguir:
(em euros)
Descrição

2019
Realizado

2018
%

Realizado

%
%

RENDIMENTOS
Vendas
Prestações de Serviços

Trabalhos p/ Própria Entidade
Subsídios à Exploração
Reversões

1 425 643

2,7%

1 450 494

2,9%

25 627 645

48,5%

25 534 598

50,7%

27 053 288

51,2%

26 985 092

53,6%

162 441

0,3%

218 364

0,4%

13 861 208

26,2%

12 461 863

24,7%

478 383

0,9%

59 910

0,1%

6 346 096

12,0%

5 712 921

11,3%

20 848 127

39,4%

18 453 057

36,6%

4 959 381

9,4%

4 944 396

9,8%

52 860 797

100,0%

50 382 545

100,0%

52 860 797

100,0%

50 382 545

100,0%

5 632 797

10,7%

5 765 161

11,4%

Fornecimentos e Serviços Externos

17 494 327

33,1%

17 045 090

33,8%

Gastos com Pessoal

19 626 354

37,1%

19 143 237

38,0%

1 002 629

1,9%

149 408

0,3%

390 369

0,7%

204 850

0,4%

1 607 644

3,0%

1 488 486

3,0%

45 754 121

86,6%

43 796 232

86,9%

5 887 591

11,1%

5 872 069

11,7%

51 641 712

97,7%

49 668 301

98,6%

51 641 712

97,7%

49 668 301

98,6%

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

7 106 676

13,4%

6 586 314

13,1%

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

1 219 085

2,3%

714 245

1,4%

5. Resultado Antes de Impostos

1 219 085

2,3%

714 245

1,4%

(4 825)

0,0%

(1 827)

0,0%

1 214 260

2,3%

712 418

1,4%

Outros Rendimentos e Ganhos

Outros - Imputação Subsídios p/ Investimentos

1.Total Rendimentos

GASTOS
CMVMC

Perdas por Imparidade
Provisões
Outros Gastos e Perdas

Gastos de Depreciação e Amortização

2.Total Gastos

Imposto s/ o Rendimento do Periodo
6. Resultado Liquído

2.1 Rendimentos
Os Rendimentos ascenderam a 52.860.797 euros apresentando um ligeiro acréscimo de 4,9% face a 2018, em que
o seu montante foi de 50.382.545 euros.
Em termos das várias rubricas verifica-se a seguinte evolução:
As Vendas e Prestação de Serviços, que representam em termos relativos 51,2% dos Rendimentos, ascenderam
a 27.053.288 euros, apresentando uma execução idêntica à de 2018 (26.985.092 euros).
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No entanto, é de salientar o aumento das viagens de Turismo Social (+1,033 milhões de euros).No que diz respeito
às vendas e prestações de serviços de hotelaria verificou-se uma redução (-827 mil euros).
É de referir ainda o impacto do programa Social INATEL 55+.pt.,com apoio governamental e do Fundo Social
Europeu, dada a sua natureza. 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.
Sendo um programa dirigido a grupos desfavorecidos, a comparticipação do participante é muito reduzida e
gratuita no 1º escalão. Verificou-se uma predominância dos escalões 1 e 2, os quais representaram 93% do total de
participantes, tendo viajado 5.445 participantes.
A comparticipação direta da parte dos participantes nas viagens deste ano ascendeu a 395 mil euros. Foram reconhecidas as comparticipações da parte governamental, no montante de 1,645 milhões de euros.
A referir ainda o acréscimo dos ingressos no Teatro da Trindade (+152 mil euros) face a 2018.
Os Subsídios à Exploração ascenderam a 13.861.208 euros, dos quais 12.150.506 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 311 mil euros face a 2018.
A referir que também se encontra registada a comparticipação governamental, do Programa 55+INATEL.pt, no
montante de 1.645.467 euros, sendo do IGFSS, o valor de 1.102.463 euros e do Turismo de Portugal o valor de 543.004
euros.
Este grupo representa 26,2% dos rendimentos, encontra-se acima do registado em 2018, no montante de 1.399.345
euros, decorrente do atrás exposto.
As Reversões ascenderam a 478.383 euros, devem-se a processos judiciais em curso, em 2018 o seu valor foi de
59.910 euros.
Os Outros Rendimentos e Ganhos ascenderam a 6.346.096 euros, representando 12,0% dos rendimentos. Destes, 2.432.355 euros referem-se a quotas e joias de inscrições de associados, sendo que, em 2018, o valor foi de 2.579.217
euros.
Encontra-se também registada neste grupo a mais-valia referente à alienação da unidade da Infante Santo, no
valor de 1.431.236 euros, a qual representa 12,7% do montante global deste grupo.
2.2 Gastos
Os Gastos totalizaram 51.641.712 euros, apresentando um acréscimo de 4,0% (+1.973.411 euros) face ao ano transato, em que os mesmos atingiram os 49.668.301 euros.
Em termos relativos representam 97,7% dos rendimentos, próximo de 2018 em que representaram 98,6% desses
mesmos rendimentos.
Em termos das várias rubricas verifica-se a seguinte evolução:
O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) ascendeu a 5.632.797 euros. Verificouse, um ligeiro decréscimo de 2,3% face ao registado em 2018 (-132 mil euros), que resulta essencialmente de aquisições
de matérias-primas, subsidiarias e de consumo. O seu percentual em relação aos rendimentos situou-se nos 10,7%,
idêntico ao registado em 2018, que se situou nos 11,4%.
A rubrica Fornecimentos e Serviços Externos registou um valor de 17.494.327 euros, em 2019, representando
33,1% dos rendimentos, sendo em 2018, 33,8%, com um valor de 17.045.090 euros.
Este grupo apresenta um acréscimo de 449.237 euros face a 2018. Os aumentos mais significativos verificaram-se
nas rubricas de subcontratação de produções culturais e desportivas, de transportes e de ingressos, conservação
e reparação e alugueres (em conjunto totalizaram o incremento de 1,193 milhões de euros). Contudo, também se
registaram decréscimos, sendo de assinalar os mais relevantes, nas rubricas de subcontratação de viagens turísticas
e de alojamento e restauração, outros fluidos e eletricidade (em conjunto totalizaram uma redução de 810 mil euros).
Os Gastos com o Pessoal totalizaram 19.626.354 euros representando 37,1% dos Rendimentos, sendo que em
2018, o seu peso relativo ascendeu a 38,0%, apresentando 19.143.237 euros.
Assistiu-se em 2019 a um acréscimo de 2,5% face a 2018, o que corresponde a mais 483 mil euros. O incremento
deste grupo deve-se às rubricas de pessoal contratado, outras remunerações adicionais (inclui o valor pago em subsidio de turno, decorrente da aplicação do Acordo Empresa) e encargos sobre remunerações.
As Perdas por Imparidade ascenderam a 1.002.629 euros, registando-se um acréscimo de 853 mil euros face a
2018. Dizem respeito a dívidas de clientes e a ativos fixos tangíveis (imparidade verificada na avaliação do edifício da IL
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Coimbra, no valor de 441 mil euros), representando 1,9% dos rendimentos, sendo em 2018 de 0,3%.
As Provisões ascenderam a 390.369 euros, registando um acréscimo de 186 mil euros face a 2018, resultante de
processos judiciais em curso.
Os Outros Gastos e Perdas totalizaram 1.607.323 euros, representando 3,0% dos rendimentos. Em 2018, este
grupo registou o montante 1.488.486 euros, apresentando um acréscimo de 119 mil euros.
Neste agrupamento encontram-se registadas, as comparticipações a CCD, as quais representam 13,9% deste
grupo, entre outros gastos, nomeadamente taxas de saneamento e outras, com uma representatividade de 42,4%.
O valor dos Gastos de Depreciação e Amortização do exercício ascenderam a 5.887.591 euros, apresentando
uma execução idêntica à de 2018 (5.872.069 euros). Representam 11,1% dos rendimentos.
2.3 Resultado
O Resultado, cujas rubricas mais representativas foram atrás analisadas, apresenta-se positivo em 1.219.260 euros.
O seu valor em 2018 também foi positivo em 712.418 euros.
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2.4 Resultados Líquidos
Os Resultados Líquidos apresentaram um valor positivo de 1.219.260 euros, sendo que em 2018 registaram-se
712.418 euros positivos.
No quadro seguinte apresentam-se os resultados dos diversos setores e a sua comparabilidade com o período
homólogo
(em euros)

Discriminação
DEP. HOTELARIA, TURISMO, INTERV. SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio DHTISS
Direção de Serviços de Turismo
Estrutura de Apoio

GASTOS
Realizado 2018

RENDIMENTOS

Realizado 2019

Realizado 2018

RESULTADOS

Realizado 2019
33 838 777

Realizado 2018

Realizado 2019

33 089 118

34 024 107

32 005 656

203 524

233 192

322

-1 083 463

-185 330

-203 202

10 305 065

10 867 451

8 992 251

11 148 267

-1 312 814

-233 192
280 816

640 020

654 849

112 385

171 037

-527 636

-483 812

Programas Turismo INATEL

6 811 961

7 856 244

7 784 743

8 841 729

972 781

985 486

Programas INATEL 55+

2 787 204

2 273 075

1 094 779

2 133 946

-1 692 425

-139 129
-81 729

Relações Internacionais - Turismo
Direção de Serviços de Hotelaria
Estrutura de Apoio
Unidades de Alojamento

65 879

83 283

345

1 555

-65 534

22 134 301

22 629 269

22 992 255

22 689 133

857 954

59 864

491 793

480 284

2 002

988

-489 791

-479 296

18 934 124

19 383 136

19 900 975

19 551 616

966 850

168 479

Parques de Campismo

763 664

837 346

1 204 516

1 242 357

440 852

405 011

Termas

334 510

359 038

297 612

315 218

-36 898

-43 820

1 397 181

1 349 352

1 422 348

1 418 672

25 167

69 320

213 029

220 113

164 802

160 283

-48 227

-59 830

Posto Combustível de Oeiras
Bar e Refeitório Sede
Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade

446 229

294 195

20 827

1 378

-425 402

-292 817

Estrutura de Apoio

311 975

201 516

2 460

393

-309 515

-201 123

Programas de Intervenção

134 254

92 679

18 367

985

-115 886

-91 694

DEPARTAMENTO DE CULTURA

1 351 526

1 197 675

161 062

108 976

-1 190 465

-1 088 700

Estrutura de Apoio

161 219

194 265

326

469

-160 893

-193 796

Atividades Culturais

610 967

765 988

121 256

58 684

-489 712

-707 304

26 882

34 959

8 732

9 679

-18 150

-25 281

Arquivo Histórico e C. Documental

147 128

134 497

20 330

39 402

-126 798

-95 095

Relações Internacionais - Cultura

405 330

67 965

10 418

742

-394 911

-67 224

Instalações Culturais - Mouraria

TEATRO DA TRINDADE

1 511 957

1 512 931

657 084

841 240

-854 873

-671 691

DEPARTAMENTO DE DESPORTO

1 218 678

1 355 053

581 516

523 550

-637 162

-831 503

Estrutura de Apoio

278 395

322 540

5 554

4 607

-272 842

-317 933

Atividades Desportivas

616 113

556 432

352 964

326 680

-263 149

-229 752

11 065

28 916

152

186

-10 913

-28 731

3 713

80 384

29 055

-3 713

-51 329

309 391

366 781

222 846

163 023

-86 545

-203 758

PARQUE DE JOGOS 1º MAIO

2 232 611

2 217 064

1 491 611

1 418 642

-741 000

-798 422

UNIDADES INATEL LOCAIS

4 805 372

4 857 656

1 057 022

1 103 656

-3 748 350

-3 754 000

434 288

419 767

1 229

3 405

-433 059

-416 363

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

2 772 755

2 745 951

330 532

256 639

-2 442 224

-2 489 312

GABINETE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS

3 118 437

3 526 943

563 847

430 324

-2 554 589

-3 096 619

Estrutura de Apoio e Eventos GAARP

2 405 126

2 673 602

258 147

129 431

-2 146 979

-2 544 171

-197 523

-244 995

Projetos Desporto
Relações Internacionais - Desporto
Outras Instalações Desportivas

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA

Relações Internacionais

2 414

-2 414

Publicidade e Propaganda

197 644

244 995

121

Academia

515 667

605 933

305 579

300 893

-210 087

-305 039

ORGÃOS SOCIAIS

511 582

548 858

20 703

23 432

-490 878

-525 426

-58 759

-58 768

16 054 163

17 214 175

14 949 066

15 135 218

PROVEDORIA
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns

58 759

58 768

1 105 097

2 078 957

688 043

1 749 940

Quotizações
Benefícios Pós Emprego

417 053

IMPOSTO S/ RENDIMENTO
TOTAL APÓS IMPOSTOS

52 210 180

2 631 314

948 261

881 374

2 432 355

2 579 217

2 432 355

-417 053

-329 017

11 838 642

12 150 506

11 838 642

12 150 506

52 924 424

55 762 816

714 245

1 219 085

-1 827

-4 825

52 924 424

55 762 816

712 418

1 214 260

329 017

Subsídios: IGFSS+SCML
TOTAL ANTES DE IMPOSTOS

1 636 304
2 579 217

54 543 731

1 827

4 825

52 212 007

54 548 556

Nota: Decorrente de ajustamentos de serviços entre departamentos, os históricos foram também atualizados, de forma a permitir a comparabilidade.
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3 - BALANÇO
A evolução do balanço em 31 de Dezembro de 2019, face a 31 de Dezembro de 2018, traduz-se no quadro abaixo
indicado:
Evolução dos Balanços 2019/2018
RUBRICAS

(em euros)

DATAS
31.12.2019

%

31.12.2018

%

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

127 776 788

83,3%

128 081 653

83,2%

96 189

0,1%

95 207

0,1%

3 510 000

2,3%

3 510 000

2,3%

131 382 976

85,6%

131 686 859

85,8%

Inventários

530 615

0,3%

449 869

0,3%

Clientes

607 471

0,4%

743 271

0,5%

Adiantamentos a fornecedores

41 622

0,0%

97 687

0,1%

Estado e outros entes públicos

315 145

0,2%

382 777

0,2%

2 419 844

1,6%

2 233 904

1,5%

147 503

0,1%

175 537

0,1%

18 008 526

11,7%

18 095 239

11,8%

22 070 725

14,4%

22 178 284

14,5%

153 453 702

100,0%

153 865 144

100,0%

50 000 000

32,6%

50 000 000

32,5%

Ativo corrente

Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

TOTAL DO ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundo Inicial
Outras reservas

8 711 675

5,7%

8 711 675

5,7%

Resultados transitados

(203 031)

-0,1%

(915 449)

-0,6%

Outras variações nos fundos patrimoniais

69 414 668

45,2%

71 417 129

46,4%

Resultado líquido do período

1 214 260

0,8%

712 418

0,5%

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL

129 137 572

84,2%

129 925 773

84,4%

Provisões

933 791

0,6%

1 008 172

0,7%

Financiamentos obtidos

390 285

0,3%

781 548

0,5%

PASSIVO
Passivo não corrente

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

8 818 057

5,7%

9 585 620

6,2%

10 142 133

6,6%

11 375 340

7,4%

3 614 269

2,4%

2 686 451

1,7%

0,0%

49 459

0,0%

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos

605 925

0,4%

702 555

0,5%

Financiamentos obtidos

391 263

0,3%

447 336

0,3%

Outras contas a pagar

6 655 448

4,3%

5 088 695

3,3%

Diferimentos

2 907 092

1,9%

3 589 535

2,3%

14 173 997

9,2%

12 564 030

8,2%

24 316 130

15,8%

23 939 371

15,6%

153 453 702

100,0%

153 865 144

100,0%

TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO
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3.1 Ativo não corrente
O ativo não corrente apresenta um valor líquido de 131.382.976 euros representando, em termos relativos, 85,6%
do total do ativo, percentagem de idêntica grandeza a 2018, em que se situou nos 85,8%.
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 96.189 euros.
Inclui ainda, outros ativos financeiros, que compreendem o montante de 3.500.000 euros, afetos aos benefícios
pós emprego e 10.000 euros referentes a comparticipação no capital do Montepio Geral.
3.2 Ativo corrente
O ativo corrente totaliza 22.070.725 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 129.137.572 euros registando um decréscimo de 788.201
euros face a 2018, 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 10.142.133 euros.
Nas provisões verifica-se um ligeiro decréscimo de 74.382 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 31.12.2019, registando-se uma redução de 767.563 euros face a 2018.
Ainda neste grupo, de referir o valor de 390.285 euros resultantes de financiamentos obtidos no âmbito das execuções de projetos do antigo quadro comunitário - QREN, observando-se face a 2018, uma diminuição de 391.263 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 14.173.997 euros,
registando um acréscimo de 1.609.967 euros face a 2018.
Esta variação ocorre em grande parte por via do incremento da rubrica de outras contas a pagar – credores diversos (+1.566.753 euros) e de fornecedores de bens e serviços de consumo corrente (+927.818 euros).

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS APURADOS NO EXERCÍCIO
O Resultado Líquido apurado, no exercício de 2019, ascende a 1.214.260,29 euros positivos.
O Conselho de Administração propõe que o resultado apurado seja transferido para Resultados Transitados.
O Conselho de Administração.
Lisboa, 25 de maio de 2020
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BALANÇO

(em euros)
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31.12.2019

31.12.2018

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

5

Activos intangíveis

6

Outros Activos Financeiros

127 776 788

128 081 653

96 189

95 207

3 510 000

3 510 000

131 382 976

131 686 859

8

530 615

449 869

7,13

Activo corrente
Inventários
Clientes

14

607 471

743 271

Adiantamentos a fornecedores

14

41 622

97 687

Estado e outros entes públicos

15

315 145

382 777

Outras contas a receber

14

2 419 844

2 233 904

Diferimentos

13

147 503

175 537

Outros activos financeiros

4

Caixa e depósitos bancários

4

TOTAL DO ACTIVO

18 008 526

18 095 239

22 070 725

22 178 284

153 453 702

153 865 144

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundo Inicial

10

50 000 000

50 000 000

Outras reservas

10

8 711 675

8 711 675

Resultados transitados

10

(203 031)

(915 449)

10

69 414 668

71 417 129

Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

10;11
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

1 214 260

712 418

129 137 572

129 925 773

933 791

1 008 172

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões

9

Financiamentos obtidos

20

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

9, 12

390 285

781 548

8 818 057

9 585 620

10 142 133

11 375 340

3 614 269

2 686 451

605 925

702 555

Passivo corrente
Fornecedores

16

Adiantamentos de Clientes

16

Estado e outros entes públicos

15

Financiamentos obtidos

20

391 263

447 336

Outras contas a pagar

16

6 655 448

5 088 695

Diferimentos

13

2 907 092

3 589 535

14 173 997

12 564 030

TOTAL DO PASSIVO

24 316 130

23 939 371

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

153 453 702

153 865 144

O Técnico Oficial de Contas
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O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(em euros)
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração

DATAS
31.12.2019

31.12.2018

17

27 053 288

26 985 092

17;20

13 861 208

12 461 863

Trabalhos para a própria entidade

17

162 441

218 364

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

8

(5 632 797)

(5 765 161)

Fornecimentos e serviços externos

18

(17 494 327)

(17 045 090)

Gastos com o pessoal

19

(19 626 354)

(19 143 237)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

13

(547 993)

(144 175)

Provisões (aumentos/reduções)

9

74 382

(150 173)

Outros rendimentos e ganhos

21

11 290 155

10 634 815

Outros gastos e perdas

23

(1 607 323)

(1 488 022)

7 532 679

6 564 276

(5 887 591)

(5 872 069)

Aumentos/reduções de justo valor

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

5, 6

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

(441 004)

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

O Técnico Oficial de Contas

1 204 084

692 207

15 322

22 502

(322)

(464)

1 219 085

714 245

(4 825)

(1 827)

1 214 260

712 418

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERIODO 2018

(em euros)
NOTAS

1

FUNDO
INICIAL

OUTRAS
RESERVAS

50 000 000 €

8 711 675 €

RESULTADOS
TRANSITADOS

OUTRAS VARIAÇÕES
NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS

(3 095 918 €)

73 058 839 €

RESULTADO
LIQUÍDO DO
PERIODO
2 180 470 €

TOTAL DOS
FUNDOS
PATRIMONIAIS
130 855 066 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

2 180 470 €

(2 180 470 €)

2 180 470 €

(2 180 470 €)

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

3
4=2+3

712 418 €

712 418 €

(1 468 052 €)

(1 468 052 €)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subsídios ao investimento
5
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO 2018
POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERIODO 2019

(1 641 710 €)

(1 641 710 €)

(1 641 710 €)

(1 641 710 €)

6=1+2+3+5

50 000 000 €

8 711 675 €

(915 449 €)

71 417 129 €

712 418 €

129 925 773 €

6

50 000 000 €

8 711 675 €

(915 449 €)

71 417 129 €

712 418 €

129 925 773 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

11

712 418 €

(712 418 €)

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

712 418 €

(712 418 €)

8
9 = 7+8

1 214 260 €

1 214 260 €

501 843 €

501 843 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subsídios ao investimento
10
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO 2019

O Técnico Oficial de Contas
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10=6+7+8+10

50 000 000 €

8 711 675 €

(203 031 €)

O Conselho de Administração

(2 002 461 €)

(2 002 461 €)

(2 002 461 €)

(2 002 461 €)

69 414 668 €

1 214 261 €

129 137 572 €
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(Em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2019

2018

1000

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais - Método Directo

1101

Recebimentos de clientes

(1)

29 464 326

29 086 512

1102

Pagamentos a fornecedores

(2)

-23 523 417

-23 483 979

1103

Pagamentos ao pessoal

1100

Caixa gerada pelas operações

-20 220 607

-19 678 584

-14 279 698

-14 076 050

1201

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento

(3)

9 878

-16 245

1202

Outros recebimentos/pagamentos

(4)

14 914 043

15 297 268

12 559 338

12 972 081

- Subsídios à Exploração
- Juros
- Outros

1200
2000

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

18 410

35 759

2 336 295

2 289 427

644 223

1 204 973

-7 523 706

-2 364 093

-54 097

-20 463

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento

2200

Pagamentos respeitantes a:

2201

Activos fixos tangíveis

2202

Activos intangíveis

2203

Investimentos financeiros

2204

Outros activos

2100

Recebimentos provenientes de:

2101

Activos fixos tangíveis

-10 000

1 537 975

Adiantamento recebido por conta de AFT

1 388

1 537 975

2102

Activos intangíveis

2103

Investimentos financeiros

2104

Outros activos

2 800 000

2105

Subsídios ao investimento

2 956 227

3 013 817

2 956 227

3 013 817

-283 601

620 649

-447 336

-447 336

-447 336

-447 336

-86 713

1 378 287

- Subsídio

2106

Juros e rendimentos similares

2107

Dividendos

2300
3000

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
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

(5)

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
- Prémio de desempenho nos Projetos QREN

3300

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

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

18 095 239

16 716 953

7000

Caixa e seus equivalentes no fim do período

18 008 526

18 095 239

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

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração
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ANEXO
(Montantes expressos em euros)

1. 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 contava no final de 2019, com 158.713 associados individuais e os 2.221 associados coletivos,
vinculados. Possui um vasto património com uma rede de 27 Unidade Orgânicas Locais em todo o Continente e
Regiões Autónomas, uma rede com 16 unidades hoteleiras, 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 DecretoLei 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 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo);
•Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (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
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do Anexo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Fundação, no dia 25 de Maio de 2020, 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.
As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período
findo em 31 de Dezembro de 2019 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações
financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018.
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 2019 são comparáveis com
os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.
2.2 Disposições 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.
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- 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.
3.2 Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas
por imparidade acumuladas, com exceção dos Ativos Fixos Tangíveis relativos a Terrenos e Edifícios, adquiridos até
1 de Janeiro de 2009 que foram registados pelo seu justo valor, de acordo com reavaliação efetuada por peritos
avaliadores imobiliários, inscritos na CMVM, reportada à data de 01/01/2010, utilizando a possibilidade permitida pela
NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro, no período de transição, de
utilizar o justo valor no modelo de custo. Os Terrenos e Edifícios adquiridos após aquela data encontram-se registados
ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas e de perdas de imparidades.
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.
Os Ativos Fixos Tangíveis móveis registados na contabilidade até 31 de Maio de 2007 encontram-se registados pelo
valor de avaliação e período de vida útil estimado, resultante da inventariação total dos mesmos realizada naquela
data pela empresa Deloitte para o INATEL I.P. Os bens móveis adquiridos após aquela data encontram-se registados
pelo custo de aquisição.
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.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em
conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por
componentes.
As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que
ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são
capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no
item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal,
por não se encontrarem em estado de uso.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença
entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo
registadas na demonstração dos resultados no itens “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”,
consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
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3.3 Locações
A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos. Assim,
os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como locações operacionais se através deles não forem
transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual.
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.
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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.
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 2019 resultou de estudo atuarial reportado a 31 Dezembro de 2019.
-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.

150

Relatório e Contas 2019

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.
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.»
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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.
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 2019 e 2018 desagrega-se conforme segue:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Saldo em
01.01.2019

Débitos

Créditos

Saldo em
31.12.2019

37 413 €

44 203 023 €

44 198 802 €

41 634 €

3 983 257 €

152 468 416 €

148 034 781 €

8 416 892 €

14 074 569 €

24 500 000 €

29 024 569 €

9 550 000 €

18 095 239 €

221 171 438 €

221 258 152 €

18 008 526 €

Todas as contas de depósitos bancários foram reconciliadas, com referência a 31 de Dezembro de 2019.
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5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadros seguintes:
Exercício 2019

Exercício 2018

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.
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.
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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

Tendo em conta a recuperação evidenciada pelos mercados imobiliários, bem como a evolução dos resultados
das atividades a que se encontram afetos 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 25.636.878 €,
o seu valor líquido de depreciações é, em 31 de Dezembro 2019, de 2.716.567 €, ou seja, cerca de 11% dos valores de
aquisição, pelo que não existe também qualquer indício da existência de perdas por imparidade.
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, os movimentos mais relevantes ocorridos na rubrica de
Ativos Fixos Tangíveis. dizem respeito a:
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Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, os movimentos mais relevantes ocorridos na rubrica de
Ativos Fixos Tangíveis. dizem respeito a
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As principais variações, em 2019, em Unidades Hoteleiras foram, conforme segue:
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS
6.1 Divulgação para cada classe de ativos intangíveis. Conforme o quadro seguinte:
Exercício 2019
Projectos
desenvolvimento

Descrição
Saldo no início do período (01.01.2019)
Variações do período

Programas de
computador

Prop. Industrial

Activos intangíveis
em curso

TOTAL

45 315 €

20 367 €

(0 €)

29 523 €

(27 189 €)

27 070 €

0€

1 101 €

982 €

54 542 €

62 762 €

54 542 €

62 762 €

Aquisições em primeira mão

8 220 €

Trabalhos p/ a Própria Empresa

95 205 €

0€

Total de aumentos
Amortizações do período

0€

8 220 €

(27 189 €)

(34 591 €)

0€

(61 780 €)

Regularizações de depreciações

0€

Abates

0€

Total diminuições

(27 189 €)

(34 591 €)

0€

Transferências de AFI (-)

0€

(61 780 €)

(53 442 €)

(53 442 €)

53 442 €

Transferências de AFI (+)

53 442 €

Desreconhecimento / Ajustamentos SNC

0€

Saldo no final do período (31.12.2019)

18 125 €

Valor bruto no final do período (31.12.2019)
Amortizações Acumuladas (31.12.2019)

47 438 €

(0 €)

30 624 €
30 624 €

389 443 €

1 683 716 €

4 952 €

(371 318 €)

(1 636 278 €)

(4 952 €)

96 187 €
2 108 737 €
(2 012 548 €)

Exercício 2018

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 1.683.716 € 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
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7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Outros Ativos Financeiros
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica decompõe-se da seguinte forma:

O saldo reconhecido nesta rubrica refere-se a aplicação constituída junto da entidade financeira Santander Totta,
no montante 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 Económica Montepio Geral.

8. INVENTÁRIOS
8.1 Políticas 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:

Discriminação
Inventários Iniciais (+)
Compras (+)
Inventários Finais (-)
Custo das Mercadorias
Vendidas e Consumidas
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Mercadorias

31.12.2019
Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

Total

Mercadorias

31.12.2018
Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

Total

145 154 €

304 715 €

449 869 €

163 153 €

267 658 €

430 811 €

2 026 512 €

3 687 031 €

5 713 543 €

1 988 652 €

3 795 567 €

5 784 219 €

174 045 €

356 570 €

530 615 €

145 154 €

304 715 €

449 869 €

1 997 621 €

3 635 176 €

5 632 797 €

2 006 651 €

3 758 510 €

5 765 161 €
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O saldo dos inventários finais inclui:
Descrição

31.12.2019

31.12.2018

Inventários
Mercadorias
Produtos Alimentares e Bebidas
Combustíveis - Gasolina
Combustíveis- Gasóleo
Tabaco
Livros e Publicações - Livros
Livros e Publicações - CD's e DVD's
Livros Publicações-Outras Publicações
Termalismo - Artigos de Termalismo
Outras Mercadorias - Outras

530 615 €
174 045 €
80 110 €
13 675 €
19 758 €
345 €
22 098 €
13 877 €
185 €
1 677 €
22 321 €

449 869 €
145 154 €
76 677 €
9 913 €
16 679 €
229 €
8 734 €
13 926 €
0€
975 €
18 021 €

Matérias Primas, Subsidiárias e Consumo
Mat. Primas - Produtos Alimentares
Mat. Consumo - Mat. Escritório
Mat. Consumo - Mat. Cons. Reparação
Mat. Consumo - Higiene e Limpeza
Mat. Consumo - Mat. Consumo Cliente
Mat. Consumo - Mat. Combustíveis
Mat. Consumo -Taras e Vasilhame
Mat. Consumo - Diversos

356 570 €
146 691 €
68 296 €
9 518 €
45 110 €
52 073 €
545 €
3 261 €
31 075 €

304 715 €
122 828 €
66 805 €
7 467 €
40 024 €
38 667 €
599 €
3 055 €
25 271 €

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 2019
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Exercício 2018

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 766.963 €, em consequência dos pagamentos de benefícios efetuados
no ano de 2019, 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 2019, aplicando a nova legislação da Segurança Social.
Foram registados ganhos atuariais no valor de 54.892 € 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 30 pessoas nos ativos e redução de 35 pessoas no número de beneficiários). Ver ponto 12.2 – Outros
benefícios a longo prazo dos empregados.
Provisões
Em 31 de Dezembro de 2019, são conhecidos vários processos litigiosos resultantes de laboral, 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 390.369 € e
reversões em 464.750 €, por resolução de alguns processos (laboral, civil e outros).
O montante de 933.791 € refletido na rubrica de “Provisões”, a 31 de Dezembro de 2019, deve-se essencialmente
aos processos judiciais em curso, a seguir discriminados:
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9.3 Compromissos assumidos
Em 31 de Dezembro de 2019, a Fundação tinha prestado garantias a terceiros no montante de 704.166 €.

As garantias prestadas a terceiros em 2019, apresentam as seguintes maturidades:
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10. FUNDOS PATRIMONIAIS, RESERVAS, OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS E RESULTADOS TRANSITADOS
Em 31 de Dezembro de 2019 os Fundos Patrimoniais da Fundação ascendiam a 127.923.312€
10.1 Decomposição e movimento dos itens do Fundo de Capital
Exercício 2019

Exercício 2018

10.2 Outras variações nos Fundos Patrimoniais - Subsídios Obtidos
Em 31 de Dezembro de 2019, a informação relativa a subsídios ao investimento, era como segue:

(a) Valores contabilizados até 31 de Dezembro de 2019
(b) SCML - Valores recebidos durante o exercício de 2019

162

Relatório e Contas 2019

11. IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTO
Divulgação das seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:
Esta rubrica inclui em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018, os seguintes saldos:

12. BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS
12.1 Outros 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 2019, as responsabilidades ascendem a
8.818.657 €, encontram-se integralmente provisionadas e registadas no passivo não corrente, na rubrica de “Benefícios
Pós-Emprego”.
Movimento ocorrido no exercício:

Afeta a esta provisão existe constituída uma aplicação financeira junto do Santander Totta, com o montante de 3
500 000 €, reconhecida na rubrica de Balanço “Ativo Não Corrente - Outros Ativos Financeiros”.

12.2 Pressupostos atuariais utilizados para o cálculo das responsabilidades por benefícios pós-emprego,
em 31 de Dezembro de 2019
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Foram aplicadas as Tabelas de Retenção na Fonte referentes a trabalho dependente de 2020, 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 2018 com exceção
das taxas de rendimento e taxa técnica das pensões.
A diminuição do valor das responsabilidades assumidas face ao exercício de 2018 resulta de movimentos do ano,
conforme quadro 12.1. e ainda do seguinte:
•perdas atuariais que resultam de mudanças de taxa de juro e desconto que passaram a se de 2% em vez de 3%;
•variação da massa salarial pensionável que decresceu cerca de 11,6%;
•decréscimo das responsabilidades, incluindo as passadas e as pensões em pagamento, em cerca de 779 mil Euros,
com a saída de 30 ativos no número de participantes e, a saída de 21 reformados e 14 pré-reformados;
•entrada de 14 novos reformados, no número de beneficiários.

13. DIFERIMENTOS
Decomposição da rubrica do Balanço “Diferimentos”
Descrição
Ativo

31.12.2019

31.12.2018

147 503 €

175 537 €

Rendas e Alugueres

57 750 €

76 995 €

Seguros

67 165 €

46 680 €

Conservação e Reparação
Diversos
Passivo
Recebimentos de quotas de anos seguintes
Recebimentos de atividades desportivas
Recebimentos de atividades culturais
Recebimentos de atividades formativas
Rendas e Alugueres
Recebimentos - Experiências INATEL

51 €

4 189 €

22 536 €

47 673 €

2 907 092 €

3 589 535 €

963 426 €

353 170 €

63 159 €

44 385 €

0€

2 673 €

7 253 €

0€

10 627 €

20 977 €

66 456 €

83 868 €

Recebimentos - Cl. Hotelaria

248 595 €

212 555 €

Recebimentos - Cl. Turismo

396 629 €

412 493 €

1 148 607 €

2 448 482 €

2 113 €

5 388 €

226 €

3 709 €

Recebimentos - T.Trindade
Recebimentos - Subsidios Programas
Outros recebimentos
Outros recebimentos – Parques Campismo
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14. CLIENTES
14.1 Decomposição da rubrica do Balanço “Clientes” e “Outras contas a receber”

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.

(a) Protocolo de 28 de Setembro de 2012;
(b) Protocolo de 8 de Setembro de 2009

14.2 Descriminação das dívidas de cobrança duvidosa
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14.3 Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:
Exercício 2019

Exercício 2018

15. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Decomposição das rubricas de Balanço “Estado e Outros Entes Públicos”
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16. FORNECEDORES
16.1 Decomposição das rubricas de Balanço “Fornecedores” e “Outras Contas a Pagar”

16.2 Prazos médios de pagamento (dias)

O crescimento do Prazo Médio de Pagamentos, em 2019, é justificado:
•Acumulação de faturas a pagamento, por motivos relacionados com ataque informático aos sistemas da Fundação Inatel, que apenas permitiram a liquidação destas já durante 2020;
•Acumulação de faturas a pagamento, relacionadas com o Programa 55+, que carecem de validações e verificações adicionais.
16.3 Maturidade dos valores em dívida a fornecedores

167

Fundação INATEL

17. RÉDITO
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme o quadro
seguinte:

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 2018, justificam-se, nomeadamente pelo incremento dos subsídios à exploração (+1,4 milhões de euros).
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18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Decomposição da rubrica da Demonstração de Resultados “Fornecimentos e Serviços Externos”

169

Fundação INATEL

19. GASTOS COM PESSOAL
19.1 Pessoal ao serviço da Fundação e horas trabalhadas

O número de 1.002 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 2019, o número de pessoas ao serviço da Fundação Inatel apresentava a seguinte distribuição:

19.2 Benefícios dos empregados e encargos da entidade

A remuneração dos órgãos sociais resume-se como segue:
•Conselho de Administração: foram pagos aos Membros do Conselho de Administração, durante 2019, um total de
245 079 €, a título de remunerações;
•Conselho Fiscal: foram pagos aos Membros da Comissão de Fiscalização, durante 2019, um total de 9 000 €.
•Conselho Geral: foram pagos aos Membros do Conselho Geral, durante 2019, um total de 832 €, a título de senhas
de presença.
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20. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO E AO INVESTIMENTO
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 2017-2019

Os valores incluídos no quadro anterior referem-se apenas aos montantes contabilizados nos exercícios de 2017 a
2019 e não, aos efetivos montantes recebidos pela Fundação INATEL, de cada uma destas entidades a título de subsídios à exploração ou ao investimento.
Subsídios recebidos no triénio 2017-2019

(a) Ver nota b de quadro 10 2 – Outras Variações nos Fundos Patrimoniais – subsídios obtidos
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Os valores incluídos no quadro anterior referem-se aos montantes efetivamente recebidos nos exercícios de 2017,
2018 e 2019.
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 2019, tinham o seguinte detalhe:

Os financiamentos são reembolsáveis nos seguintes anos:

Em 31 de Dezembro de 2018, tinham o seguinte detalhe:
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21. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Decomposição da rubrica da Demonstração de Resultados “Outros rendimentos e ganhos”

Nota: (1) inclui valor relativo a quotizações de anos anteriores recebidas em 2019 no montante de 114.085,02 €.

22. LOCAÇÕES OPERACIONAIS
Em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018, a Fundação tinha celebrado, como locatária, contratos
de locação operacional, cujos pagamentos mínimos de locação se vencem como segue:

As locações operacionais acima, referem-se a contratos de locação de viaturas que estão ao serviço da Fundação
INATEL.
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23. OUTROS GASTOS E PERDAS
23.1 Decomposição da rubrica da Demonstração dos Resultados “Outros Gastos e Perdas”

Subsídios e comparticipações atribuídos, pela Fundação INATEL no triénio 2017-2019

23.2 Partes relacionadas
A Fundação INATEL dispõe de uma participação simbólica no valor de 10.000€ em ações representativas do capital
do Montepio Geral.
A Fundação é também membro de outras associações e entidades homólogas que prosseguem atividades
enquadradas na missão da Fundação, nomeadamente:
- O.M.T. – Organização Mundial do Turismo;
- O.I.T.S. – Organização Internacional do Turismo Social;
- Associação CIOFF Portugal;
- CSIT;
- A.T.P. – Associação Termas de Portugal;
- Centro Português de Fundações;
- UCCLA – (membro apoiante)
A Fundação é membro do Conselho de Administração da OITS e Vice Presidente do Comité Executivo daquela
organização.
A Fundação é membro efetivo da Associação CIOFF Portugal e, por inerência do cargo de Presidente do Conselho
de Administração da Fundação Inatel, o Presidente da Fundação é também Presidente da Direção da Associação CIOFF.
As relações e transações com estas entidades são as que decorrem como associado daquelas ou no âmbito de
atividades conjuntas ou organizadas por aquelas que se enquadram no âmbito da missão da Fundação.
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24. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES
24.1 Autorização para emissão:
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, foram aprovadas pelo Conselho
de Administração e autorizadas para emissão em 25 de Maio de 2020.
24.2 Eventos subsequentes
Em 11 de Março de 2020 a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia o surto COVID-19. A economia e as empresas a nível mundial enfrentam desafios inesperados em resultado da rápida disseminação do Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19). Esta pandemia terá necessariamente um impacto na economia global e nos mercados
financeiros em geral, assim como no desempenho das diferentes atividades.
A Fundação INATEL tem vindo a acompanhar em permanência a evolução da pandemia do Coronavírus através
dos respetivos órgãos próprios, procurando minimizar os possíveis riscos associados ao surto. Na sequência das recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) a Fundação implementou o “Plano de Contingência – COVID 19”, com o
objetivo de garantir a segurança dos seus colaboradores, dos seus clientes e da comunidade em geral.
A Fundação INATEL com a crise COVID-19 está a ter um profundo impacto em todas as suas áreas de atividade
culturais, desportivas, turismo social e unidades de alojamento, tendo-se verificado no período decorrido até à data
uma quebra superior a 90% nas suas receitas próprias. Destas cerca de 80% referem-se a atividades da hotelaria e
turismo que como é sabido foram das áreas mais atingidas, não havendo ainda certezas quanto ao comportamento
da procura após a retoma.
Espera-se também ao nível das receitas uma quebra nas transferências provenientes da SCML. As mesmas em
Março apresentaram uma quebra de cerca de 35%, face ao período homólogo.
Pelo despacho 3659-D/2020, de 24 de Março da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi determinado que a Fundação INATEL, como entidade da economia social, tutelada pelo MTSSS, disponibilizasse todas as
unidades e equipamentos, para o apoio que se revelasse necessário de forma a conter os efeitos do COVID-19, em
articulação com as autoridades de Proteção Civil e Saúde.
A Fundação INATEL iniciou a partir do passado dia 18 de Maio uma retoma progressiva das suas atividades tendose procedido à reabertura dos Inatel Locais, devendo a partir de 1 de Junho terem inicio as atividades hoteleiras e os
parques de campismo. Para o efeito foram elaborados e disponibilizados na intranet os manuais e regras de segurança
genéricos e sectoriais.
O Conselho de Administração tem vindo e continuará a acompanhar o desenvolvimento dos efeitos da pandemia
COVID-19 nas suas atividades tomando todas as medidas que se vierem a mostrar necessárias numa ótica de continuidade das operações. Contudo, face às ainda incertezas quer quanto ao evoluir da situação pandémica quer quanto ao
comportamento da procura não é possível estimar com um razoável grau de confiança os impactos que a situação
terá até final do ano de 2020 quer nas atividades da Fundação quer ao nível financeiro.
Contudo, tendo a Fundação INATEL sido instituída pelo Estado português através do decreto lei 106/2008, de 25
de Junho, no qual são definidos, entre outros, a sua missão e os seus meios de financiamento, sendo uma entidade
exercendo serviço público há 84 anos e na tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tendo
sido colocadas em prevenção as suas unidades e equipamentos no âmbito da contenção da pandemia COVID-19. O
Estado Português, tendo em consideração a história da instituição e a sua característica de ente Público, convocou-a
para a sua função coletiva indispensável.
Atualmente esta Fundação, quase centenária, procede à sua reativação, no contexto referido nas perspetivas
para 2020, com a cenarização económica referida, num contexto de incerteza em que o Estado Português, em que se
funda e enraíza, e da economia mundial se caraterizam neste momento, sendo a única certeza, hoje, a sua continuidade e da sua história de 85 anos, ao serviço de Portugal.
Por último, num cenário conservador, e de acordo com a informação que dispomos, com dados de execução nos
primeiros meses do ano, perspetiva-se, desde já, um impacto negativo no resultado líquido da Fundação para o exercício de 2020, em resultado da Pandemia, mantendo-se, no entanto, a sustentabilidade e continuidade da Fundação,
face sobretudo aos resultados positivos veriﬁcados desde 2016.
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24.3 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.
24.4 Informações exigidas por diplomas legais
A Fundação INATEL tem a sua situação tributária e contributiva regularizada, com a Autoridade Tributária e com a
Segurança Social

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.
A Fundação INATEL foi objeto em 2019 de Inspeção Tributária, tendo esta incidido sobre o IVA e o IRC referentes
aos anos de 2015 e 2016 De tal inspeção não resultaram quaisquer correções quanto a estes impostos e para os anos
inspecionados.
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 2016 a 2019 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 2019.
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GASTOS E RENDIMENTOS POR ATIVIDADE - 2019

Discriminação

(em euros)
Gastos
Parciais

Estrutura de Apoio

Discriminação

Totais

ATIVIDADE DE HOTELARIA, TURISMO,
INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

Rendimentos
Parciais

Totais

ATIVIDADE DE HOTELARIA, TURISMO,
INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
1 569 842

Estrutura de Apoio

172 418

Programas Turismo INATEL

7 856 244

Programas Turismo INATEL

8 841 729

Programas INATEL 55+

2 273 075

Programas INATEL 55+

2 133 946

Programas Intervenção Social
Relações Internacionais - Turismo
Bar e Refeitório Sede
Unidades de Alojamento

92 679

Programas Intervenção Social

83 283

Relações Internacionais - Turismo

220 113

837 346

Termas

359 038

32 674 755

Estrutura de Apoio

765 988

Atividades Culturais

34 959

67 965
272 313

2 982 920

Relações Internacionais - Cultura

742
10 108

322 540

Estrutura de Apoio

556 432

Atividades Desportivas

28 916

Projetos Desporto

80 384

Relações Internacionais - Desporto

2 217 064
366 781
19 594
1 349 352

3 591 711

29 055
1 418 642
163 023

Unidades INATEL Locais - Desporto

1 349 352 POSTO DE COMBUSTÍVEL DE OEIRAS
346 913 ATIVIDADE EDITORIAL

ACADEMIA INATEL

605 933

605 933 ACADEMIA INATEL

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

3 621

1 945 813

1 418 672

1 418 672

15 145

15 145

300 893

300 893

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Serviços Centrais

6 347 442

Unidades INATEL Locais

4 565 749

Serviços Centrais
10 913 191

COMUNS

397 762

Unidades INATEL Locais

1 089 927

1 487 689

COMUNS
1 749 940
329 017

2 078 957

Provisões, Financeiros e outros Comuns

2 631 314

Quotizações

2 432 355

Subsídios:IGFSS+SCML
TOTAL
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Outras Instalações Desportivas

346 913

Benefícios Pós Emprego

4 607
326 680

Parque de Jogos 1ºMaio

ATIVIDADE EDITORIAL

Provisões, Financeiros e outros Comuns

960 324

ATIVIDADE DESPORTIVA

Atividades Desportivas

POSTO DE COMBUSTÍVEL DE OEIRAS

841 240

Unidades INATEL Locais - Cultura

Estrutura de Apoio

Unidades INATEL Locais - Desporto

9 679
39 402

Teatro da Trindade

ATIVIDADE DESPORTIVA

Outras Instalações Desportivas

469

Arquivo Histórico e C. Documental

1 512 931

Relações Internacionais - Cultura

Parque de Jogos 1ºMaio

32 420 105

58 684

Instalações Culturais - Mouraria

134 497

Unidades INATEL Locais - Cultura

Relações Internacionais - Desporto

315 218

ATIVIDADE CULTURAL

Atividades Culturais

Projetos Desporto

1 242 357

Termas

194 265

Teatro da Trindade

19 551 616

Parques de Campismo

Estrutura de Apoio

Arquivo Histórico e C. Documental

160 283

Unidades de Alojamento

ATIVIDADE CULTURAL

Instalações Culturais - Mouraria

1 555

F&B

19 383 136

Parques de Campismo

985

12 150 506

54 543 731 TOTAL

O Técnico Oficial de Contas

17 214 175
55 762 816

O Conselho de Administração
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