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NOTA INTRODUTÓRIA
O ano 2020 foi marcado por uma crise económico-social provocada pela Pandemia COVID-19, vivida à escala mundial. Os primeiros casos do novo coronavírus foram anunciados em dezembro de 2019, na China.
Atendendo à 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 vírus como uma pandemia, no dia 11 de março de
2020, o Conselho de Ministros aprovou a 12 de março, um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente
de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. A 18 de março o Presidente da República
decreta o 1º estado de emergência, contempla o confinamento obrigatório e restrições à circulação na via pública. No
decorrer do ano de 2020, assistiu-se a uma sequência, alternada e imprevisível, de renovações de estado de emergência e de períodos de desconfinamento, consoante o evoluir da Pandemia.
Neste contexto, a Fundação INATEL acompanhou em permanência a evolução da Pandemia do Coronavírus,
dando cumprimento ao regulamentado pelas entidades competentes, implementou o “Plano de Contingência –
COVID 19”, com o objetivo de garantir a segurança dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e restantes agentes
que se relacionam com a Fundação INATEL.
A referir também, que nos termos do Despacho 3659-D/2020, de 24 de Março da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e posteriormente do Despacho n.º 10942-A/2020, de 6/11, foi determinado que a Fundação
INATEL, como entidade da economia social, tutelada pelo MTSSS, disponibilizasse todas as unidades e equipamentos,
para apoiar a população, no âmbito das medidas de prevenção da Pandemia, em articulação com as autoridades
de Proteção Civil e Saúde. É um reconhecimento de utilidade pública, justificando a natureza de índole social desta
instituição.
A referir que a Fundação INATEL aderiu ao Selo “Estabelecimento Clean & Safe”, promovido pelo Turismo de Portugal, para as Unidades Hoteleiras e para o Turismo, garantindo assim o cumprimento das normas para o acolhimento
em segurança nos hotéis e viagens.
É assim, neste contexto, profundamente anormal, que deve ser lido o Relatório de Atividades de 2020 da Fundação INATEL, pois o essencial do seu core business, do turismo ao desporto passando pela cultura, decorre em espaço
público e dependente da mobilidade das pessoas, tendo sido quase paralisado em três quartos do ano. Houve assim
uma redução dos seus rendimentos em 19,6 milhões de euros, e só uma intervenção de grande racionalidade gestão
implicou que os resultados negativos pouco superassem os 5,2 milhões de euros.
Face a este cenário pandémico, a Fundação reajustou a sua atividade planeada, adiando e ou cancelando viagens
de turismo, reservas de hotelaria, eventos de carater cultural, desportivo e formativo, entre outros, com o devido
impacto ao nível da redução dos resultados, conforme bem expresso no presente relatório.
Ao longo do ano, deu-se continuidade ao programa Social INATEL 55+.pt.com apoio governamental e do Fundo
Social Europeu. Contudo, este decorreu com bastantes constrangimentos, devido à Pandemia COVID-19, que impossibilitou a realização das viagens previstas para a 1ª fase do programa (entre março e maio), tendo-se reagendado 86
viagens para a 2ª fase do programa (entre outubro e novembro), contudo foram canceladas 140 viagens nesta fase e
transitaram 13 viagens para 2021. Foram executadas 90 viagens, abrangendo um total de 2.683 beneficiários. 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 (55%) e 2 (40%) sendo o 3º e 4º escalões de apenas 5%. No
que respeita à comparticipação direta da parte dos participantes nas viagens deste ano, ascendeu a 185 mil euros,
sendo em 2019 o valor de 395 mil euros, verificando uma redução de 53,2% (-210 mil euros). Foram reconhecidas as
comparticipações no montante de 1,022 milhões de euros.
Ainda no setor das viagens, nomeadamente no que respeita a outros programas de Turismo da Fundação, verificou-se um decréscimo nos seus indicadores, face a 2019, sendo de salientar a redução significativa das vendas de
viagens (-7,6 milhões de euros).
No que respeita ao setor de hotelaria, verificou-se também um decréscimo significativo dos serviços prestados
(-6,8 milhões de euros).
Em termos globais, o indicador de vendas e prestações de serviços apresentou uma redução de 56,4% (-15,3
milhões de euros) face a 2019.
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No que respeita a projetos de Intervenção Social e Sustentabilidade, foram adiadas muitas das iniciativas que
implicavam a presença física de público, contudo e cumprindo as normas recomendadas pelas autoridades competentes, ainda foi possível realizar algumas iniciativas, sendo de destacar: Gala Social INATEL, Renascer Piodão, Campanhas de Recolha de Dádivas de Sangue e Companha Solidária INATEL. Foi também dada continuidade às restantes
atividades onde esta restrição não se aplica, destacando-se positivamente, o papel do projeto Conversa Amiga que
registou um crescimento considerável no n.º número de solicitações e no n.º de voluntários aderentes, tendo presente
o impacto na sociedade, provocado por esta crise pandémica.
Relativamente à atividade Cultural, maioria das atividades não se realizou de acordo com o Plano de Atividades.
No âmbito do Arquivo e Centro de Documentação, foram desenvolvidos trabalhos de identificação de documentação
e catalogação do arquivo fotográfico e outra documentação e bens. No âmbito do Núcleo de Atividades Culturais,
dada a natureza das iniciativas, reinventou-se adaptando a sua ação ao contexto pandémico, tendo sido realizadas
iniciativas online para comemoração de várias datas representativas: dia Mundial da Poesia, dia Mundial do Teatro e
25 de Abril. Foi ainda desenvolvido o evento Drive IN, em dois espaços exteriores das Unidades Hoteleiras da Costa da
Caparica e Albufeira, permitindo a fruição de cinema em segurança.
Em 2020 deu-se continuidade ao projeto artístico definido para o Teatro da Trindade. O 1º trimestre decorreu
acima das expetativas, com apresentação do Musical Chicago, no entanto com as medidas de prevenção da Pandemia, foram reagendados a maior parte dos espetáculos programados, atividade acabou por ser retomada no âmbito
das medidas de desconfinamento, sendo de destacar a estreia do espetáculo “Ricardo III”, uma produção própria.
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. Contudo, a pandemia COVID-19 veio alterar
o plano de atividades, em que se assistiu a uma paralisação quase total do Desporto Amador, todas as atividades desportivas foram canceladas, especificamente no que diz respeito às competições. Foi efetuada a conclusão e impressão
do novo Código Desportivo da Fundação INATEL. No que respeita ao eixo laboral, foi possível realizar as aulas de Yoga,
Pilates e Chi Kung, na versão online ou presencial, cumprindo as normas recomendadas pelas autoridades competentes.
O Parque de Jogo 1º de Maio, também em meados de março encerrou todas as atividades, no âmbito do estado
de emergência decretado. No contexto da retoma, trabalhou para uma abertura gradual, destacando-se atividades
de exterior como o padel e o ténis, partindo sempre da premissa inicial de cumprimento escrupuloso das orientações
da DG Saúde.
No que respeita à grande linha estratégica da promoção da imagem INATEL, como una, de rigor e confiança para
todos, as ações de ativação da marca da Fundação INATEL, não foi possível estar presente em feiras e grande parte
dos eventos foram cancelados, devido à situação de pandemia vivida no decurso de 2020. Marcou-se presença junto
do público, em muitas circunstâncias por via online. Foram também concretizadas as 6 edições do Jornal Tempo Livre,
apesar dos condicionalismos inerentes à pandemia da COVID-19.
Prosseguiu-se também com a atividade formativa no âmbito da atuação da Academia e do Centro Qualifica, sendo
que foi interrompida no regime presencial em meados de março, como medida preventiva de propagação da COVID19, tendo as ações de formação, que foram possíveis, retomadas na modalidade e-learning.
Quanto ao investimento, a taxa de execução orçamental foi muito baixa, situou-se nos 17,9%, a que correspondeu
o montante de 1,792 milhões de euros. A salientar que as grandes obras não foram concretizadas, tendo-se reagendado para 2021, face ao enquadramento da Pandemia Covid-19.
A hotelaria absorveu parte deste investimento, representando 43,9% da execução do grupo dos ativos fixos tangíveis respeitante a beneficiações e aquisição ode equipamentos.
Relativamente aos recursos humanos, verificou-se um decréscimo de 5,6% nos gastos com pessoal (-1,107 milhões
euros) face a 2019. Este decréscimo é devido em grande parte ao pessoal contratado, tendo presente a redução da
atividade da Fundação, devido às medidas de prevenção da Pandemia Covid-19, associado ao comportamento da
procura nos período de desconfinamento. Em termos de rubricas as reduções mais significativos foram no pessoal
contratado, outras remunerações adicionais e encargos sobre remunerações.
A Fundação INATEL apresenta assim um resultado líquido negativo de 5,2 milhões de euros, representando um
agravamento de 6,4 milhões de euros, face a 2019. Este agravamento deve-se à redução de rendimentos, no valor de
19,6 milhões de euros (-37,0%), devido principalmente à quebra das vendas e prestações de serviços de 15,3 milhões
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de euros de (-56,4%), destacando-se os setores de Turismo com reduções significativas de 84,4% (-7,8 milhões de euros)
e Hotelaria de 41,4% (-6,8 milhões de euros). A salientar também a quebra das transferências provenientes da SCML,
cerca de 20,6% (-1,6 milhões de euros), face ao período homólogo. Verifica-se também uma redução de gastos no
valor de 13,2 milhões de euros ( 25,5%), contudo a não compensar a redução dos rendimentos. Em termos globais, os
rendimentos, ascenderam a 33,3 milhões de euros e os gastos a 38,5 milhões de euros.
Foi notório o impacto da crise da Pandemia COVID-19 nas atividades da Fundação INATEL, transversal a todas
as suas áreas de intervenção (cultura, desporto, turismo e hotelaria), em que os setores mais atingidos por esta crise
foram os da Hotelaria e Turismo, devido ao comportamento da procura no período de retoma, associado às medidas
de prevenção no sentido de minimizar o risco de contágio.
Em conclusão, o Relatório e Contas de 2020 reflete assim um ano muito difícil para a Fundação, marcado por uma
crise económico-social provocada pela Pandemia COVD-19, que paralisou o mundo, e em que as organizações com
confiança e resiliência responderam a novos desafios, reinventando-se, alterando-se comportamentos e em que tudo
foi marcado pela diferença. Em que a Fundação INATEL marcou a sua presença como uma entidade de economia
social ao serviço de Portugal.
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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 de viagens e hotéis.
As unidades hoteleiras e estruturas de apoio a viagens da INATEL destinam-se, primordialmente ao lazer para
todos.
A atividade do Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade foi severamente afetada em 2020 pela situação de pandemia da COVID-19, que assolou o nosso país e o mundo, desde o início
do mês de março. As restrições em termos de circulação de pessoas e de desenvolvimento de um conjunto largo de
atividades económicas tiveram impactos profundos nas atividades deste Departamento.
Em termos globais:
• Na Hotelaria, registou-se um decréscimo de 49% no n.º de dormidas e 60% nas refeições servidas, refletindo-se,
negativamente, na generalidade do conjunto de indicadores das Unidades Hoteleiras.
• Na atividade do Turismo regular, em 2020, registou-se um decréscimo de 68% no n.º de viagens realizadas e de
84% no número de participantes.
• No quadro da Intervenção Social e Sustentabilidade, foram adiadas quase todas as iniciativas que implicavam a
presença física de público, dando continuidade às restantes atividades onde esta restrição não se aplica, destacandose, positivamente, o papel do projeto Conversa Amiga que registou um crescimento considerável no n.º número de
solicitações e no n.º de voluntários aderentes.
Não obstante a quebra da atividade em termos de resultados quantitativos, o Departamento respondeu positivamente aos ajustamentos necessários, decorrentes das medidas governamentais e das autoridades de saúde que
foram sendo impostas progressivamente, e que exigiram a definição de medidas de contingência e de reorganização
das atividades, incluindo novas formas de organização do trabalho, no âmbito das 3 áreas de intervenção do DHTISS.
Principais medidas:
• As Unidades Hoteleiras da Fundação INATEL têm estado desde o início da pandemia, na linha da frente,
a apoiar as medidas de combate à COVID-19 por via do alojamento e serviço de refeições a profissionais de saúde/
equipas de apoio, doentes não COVID e voluntários de apoio aos lares de idosos, quer no âmbito do Despacho n.º
3659-D/2020, de 24/03, da Senhora Ministra do MTSSS, quer posteriormente, com a publicação do Despacho n.º 10942A/2020, de 6/11. No total, desde o início da pandemia e durante o ano de 2020, foram utilizados mais de 120 quartos
em mais de 1.600 noites e servidas cerca de 4.000 refeições, no âmbito do apoio à COVID-19, nas Unidades Hoteleiras
de Manteigas, Cerveira, Oeiras, Santa Maria da Feira, Flores e Graciosa;
• Encerramento ao público das Unidades Hoteleiras e Parques de Campismo a partir de 26 de março e reabertura a 1 de junho;
• Reagendamento e cancelamento de viagens nacionais e internacionais desde março de 2020, e reprogramação com novos formatos (reestruturação de itinerários e novas tipologias de viagens), atendendo às restrições de
circulação e transportes;
• Cancelamento da 1.ª fase do Programa INATEL 55+.pt e reprogramação para o 2.º semestre;
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• Adesão ao Selo “Estabelecimento Clean & Safe”, promovido pelo Turismo de Portugal, para as Unidades Hoteleiras com registo do RNET e para a INATEL Turismo (RNAVT nº 2954), tendo sido criadas todas as condições para
o cumprimento do conjunto de disposições presentes na Declaração de Compromisso. Foi também obtido o Selo
Safe&Clean Açores para as Unidades Hoteleiras localizadas nos Açores, nomeadamente INATEL Flores e INATEL Graciosa, atribuído pela Secretaria Regional do Turismo, em articulação com o Turismo de Portugal;
• Para além da aplicação das medidas constantes no Plano de Contingência da Fundação INATEL no âmbito da
COVID-19, e no sentido de contribuir para a retoma da confiança nos serviços por parte dos clientes, foram elaborados
Manuais de Boas Práticas especificamente para:
- A rede de Unidades Hoteleiras INATEL;
- Os Parques de Campismo INATEL, com regras concretas para a entrada e circulação de pessoas de forma a garantir todas as regras de segurança e higiene;
- Os Balneários Termais;
- As Viagens INATEL, a ser entregue aos participantes e aos acompanhantes de viagem.
• Implementação do Decreto-Lei n.º 17/2020, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias relativas ao
setor do turismo e hotelaria, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, designadamente no caso de cancelamento
de viagens e de reservas não reembolsáveis na hotelaria, criando a figura do “vale” de reembolso para utilização
futura. Neste âmbito, foi encetada a devida articulação entre os serviços do DHTISS, DSF, DSSI e GAARP com vista
à criação, emissão e tratamento dos vales de reembolso e respetivos procedimentos informáticos, contabilísticos e
financeiros, em função dos sistemas utilizados na Hotelaria e no Turismo;
• Participação na Semana OITS - No quadro do lançamento em 2020 da Semana Internacional de Turismo Sustentável e Solidário, para Todos, no âmbito da iniciativa da Organização Internacional de Turismo Social (ISTO), que
decorreu de 28 de maio a 4 de junho, e considerando o contexto de pandemia que impediu a realização de iniciativas
com envolvimento de público presencial, foram preparados conteúdos, com o contributo da DST e da DSISS, para a
elaboração de 2 vídeos e duas entrevistas a personalidades ligadas à sustentabilidade, nomeadamente o presidente
do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e o presidente da Câmara Municipal
de Manteigas, realizadas com o apoio do GAARP;
• Alterações na forma de organização do trabalho das equipas, com destaque para o teletrabalho, que se foi
ajustando às determinações legais, e aplicado sempre que possível, nas Unidades Hoteleiras, Parques de Campismo e
Área de alimentação e bebidas da Sede.
Importa, por fim, destacar, a enorme capacidade de adaptação das equipas para integrar a rede de apoio ao combate à pandemia, e todas as adaptações para a reabertura dos serviços com o selo “Clean & Safe”, sendo de louvar, em
particular, a capacidade de adaptação e entrega das equipas da rede hoteleira da Fundação, que responderam com
enorme disponibilidade e profissionalismo a todos os desafios.

HOTELARIA
A Direção de Serviços de Hotelaria (DSH) é responsável por orientar e apoiar a gestão operacional das Unidades Hoteleiras, Balneários Termais e Parques de Campismo, prosseguindo a rentabilização da capacidade instalada, a
melhoria dos processos e procedimentos de exploração, bem como o aumento de receitas e taxas de ocupação, a par
da redução de custos. No entanto, o contexto pandémico que se implantou desde março de 2020 veio dificultar significativamente a concretização destes objetivos, implicando uma enorme capacidade de adaptação e de resiliência,
mantendo o foco na otimização, dos recursos e dos resultados, sempre que possível.
Os inúmeros constrangimentos do ano de 2020 tiveram enorme impacto na atividade hoteleira da Fundação, o
que se refletiu obviamente no decréscimo substancial das receitas, com menos 48% face a 2019.
Não obstante, importa referir que o decréscimo a nível nacional, na área da hotelaria, nos proveitos acumulados a
dezembro, foi de 66,1%.
Na atividade hoteleira da INATEL, foi possível reduzir alguns custos operacionais, mas, como é compreensível,
não foi possível ser proporcional à redução da receita, existindo assim um agravamento significativo nos resultados
operacionais.
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UNIDADES HOTELEIRAS
Na análise de alguns indicadores, face a 2019, registaram-se decréscimos praticamente em todos, com exceção no
preço médio quarto ocupado o qual aumentou 12%, conforme informação que segue:
Real 2017
QUARTOS DISPONÍVEIS
QUARTOS OCUPADOS
TX. OCUPAÇÃO
PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO
REVPAR
Nº DE DORMIDAS
REFEIÇÕES SERVIDAS

409 150
211 492
51,69%
45,13 €
23,33 €
417 302
572 238

Real 2018
411 662
199 797
48,53%
51,24 €
24,87 €
392 764
501 157

Real 2019

Real 2020

392 877
188 565
48,00%
50,64 €
24,30 €
368 691
458 096

401 651
95 612
23,80%
56,82 €
13,53 €
186 294
184 061

 Real 2020 /  Real 2020 /  Real 2020 /
2017
2018
2019
‐2%
‐2%
2%
‐55%
‐52%
‐49%
‐54%
‐51%
‐50%
26%
11%
12%
‐42%
‐46%
‐44%
‐55%
‐53%
‐49%
‐68%
‐63%
‐60%

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 Hoteleiras.
Não obstante, atendendo, ao contexto pandémico em 2020, o n.º de visitas levado a cabo nas Unidades Hoteleiras relativamente ao controlo interno dos requisitos de qualidade foi substancialmente reduzido, tendo incidido
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).
Verificou-se um nível de conformidade de 96%.
Considerando que o controlo da qualidade dos serviços prestados, é uma das principais preocupações, tendo em
conta o controlo interno e externo, que inclui também a pontuação dada através das plataformas online, procedeu-se
a uma avaliação média global ponderada (Índice global), verificando-se que, neste contexto, a UH de Vila Ruiva,
com 94,4% foi a que melhor comportamento demonstrou.
A média global de todas as Unidades Hoteleiras ficou em 2020 nos 83,4%.

PARQUES DE CAMPISMO
Apesar de no 1.º semestre de 2020 os indicadores de atividade dos PC não terem sido muito afetados pelo contexto de pandemia (não obstante o encerramento dos PC, não se verificou o levantamento do material de campismo
por parte dos utentes, pelo que se mantiveram grande parte das receitas), os resultados globais no final de 2020
já demonstram claramente que os efeitos da pandemia também se fizeram sentir na atividade do Campismo, com
decréscimos nos vários indicadores.
PARQUES DE CAMPISMO

2018

2019

2020

Δ Real 2020/18

Δ Real 2020/19

Nº Tendas
Nº Caravanas
Nº Bungalows
Nº Dormidas

45 730
153 865
182
157 130

47 565
160 869
216
181 267

44 639
143 675
147
143 143

‐1 091
‐10 190
‐35
‐13 987

‐2 926
‐17 194
‐69
‐38 124

‐2,4%
‐6,6%
‐19,2%
‐8,9%

‐6,2%
‐10,7%
‐31,9%
‐21,0%

Considerando que o PC da Caparica representa mais de 60% da atividade global dos PC da INATEL, importa aqui
realçar o impacto do encerramento do Parque de Campismo da Caparica a partir de 30 de novembro de 2020,
processo que foi iniciado no final de agosto, com a notificação de todos os campistas acerca da necessidade de desocupação do parque até ao final do mês de novembro

BALNEÁRIOS TERMAIS
Em 2020, o prolongamento do encerramento dos Balneários Termais até ao início de julho, provocou um decréscimo em quase todos os serviços prestados, com exceção do número de programas de SPA, que teve um aumento
de 4% face a 2019.
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BALNEÁRIOS TERMAIS
Nº Consultas Médicas
Nº de Inscrição de Águas
Nº de Tratamentos de Crenoterapia
Nº de Tratamentos Piscina
Nº de Programas SPA
Nº de Fisioterapia e Ginásio

2018
712
666
25 136
1 096
2 169
1 092

2019
980
698
25 927
1 185
2 711
1 125

2020
551
275
14 175
549
2 809
798

Δ Real 2020/18

Δ Real 2020/19

‐161
‐391
‐10 961
‐547
640
‐294

‐429
‐423
‐11 752
‐636
98
‐327

‐22,6%
‐58,7%
‐43,6%
‐49,9%
29,5%
‐26,9%

‐43,8%
‐60,6%
‐45,3%
‐53,7%
3,6%
‐29,1%

RESTAURANTE E BAR DA SEDE
A pandemia teve, igualmente, repercussões na atividade do restaurante e do bar (Sede), com quebras substanciais.
Como é compreensível, a implementação do teletrabalho e das equipas “espelho” determinaram uma forte redução
de trabalhadores presentes na Sede, o que naturalmente contraiu as respetivas vendas nestes serviços, tal como o
facto de não ter sido permitido o atendimento a clientes externos.

PRINCIPAIS MEDIDAS, PROJETOS E INICIATIVAS NA HOTELARIA
Gestão das Unidades Hoteleiras
Alteração na gestão de 5 Unidades Hoteleiras - Cerveira, S. Pedro do Sul, Albufeira, Piódão e Luso, através da
rotação de alguns diretores e da nomeação de 2 novos diretores que não faziam parte da gestão atual.
Hotel da Graciosa - A partir de 9 de janeiro de 2020, a DSH passou a contar com a gestão de mais uma Unidade
Hoteleira – o Hotel da Graciosa, até aqui concessionada a uma empresa privada. Trata-se de um Hotel de 4*, com 52
quartos e 15 trabalhadores que passaram a integrar os quadros da Fundação INATEL.
Suspensão da atividade decorrente do contexto de pandemia
Encerramento ao público das UH, BT e PC em 26 de março, garantindo o funcionamento interno, com horário
reduzido, aproveitando o período para a realização de trabalhos de manutenção, limpeza, arrumações e pequenas
reparações em todos os serviços, permitindo a reabertura com a melhoria de espaços e do estado de conservação,
que habitualmente são realizados por empresas externas. Os serviços reabriram a 1 de junho, no âmbito de uma
estratégia de retoma integrada das atividades da Fundação INATEL.
Os Balneários Termais mantiveram-se encerrados no 1.º semestre, de acordo com as orientações do governo
e da DGS.
Apoio das UH no âmbito da COVID-19
As Unidades Hoteleiras da Fundação INATEL têm vindo, desde o início da pandemia, a apoiar as medidas de combate à COVID-19 por via do alojamento e serviço de refeições a profissionais de saúde/equipas de apoio, doentes não
COVID e voluntários de apoio aos lares de idosos.
No âmbito do Despacho n.º 3659-D/2020, de 24/03, da Ministra do MTSSS, a intervenção da rede de UH INATEL
ficou inserida numa metodologia global nacional articulada centralmente entre a Presidência do Instituto da Segurança Social e a Presidência da Fundação INATEL, depois de sinalização à sua hierarquia pelas Direções Distritais da
Segurança Social.
Posteriormente, com a publicação do Despacho n.º 10942-A/2020, de 6/11, as UH INATEL passaram a constituir-se
como serviço de retaguarda de apoio às populações afetadas pela COVID-19 ou aos agentes que as ajudem (EAR),
nomeadamente para receber pessoas com alta hospitalar, contudo sem local de acolhimento, em parceria com a
Segurança Social e outras instituições.
No caso das Unidades Hoteleiras na RA dos Açores (INATEL Flores e INATEL Graciosa), por via da articulação com a
Secretaria Regional do Turismo dos Açores, desde o início da pandemia, ficaram disponíveis para integrar a resposta
regional de prevenção à COVID-19, disponibilizando acolhimento e alimentação aos cidadãos que regressem a estas
ilhas e necessitem de estar em regime de quarentena.
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No total, desde o início da pandemia, foram utilizados mais de 120 quartos em mais de 1.600 noites e servimos
cerca de 4.000 refeições, no âmbito do apoio à COVID-19, nas Unidades Hoteleiras de Manteigas, Cerveira, Oeiras, Santa
Maria da Feira, Flores e Graciosa.
Em termos de recuperação e investimentos realizados no parque hoteleiro, no decorrer de 2020, destacamos
pequenas intervenções de manutenção e modernização de alguns equipamentos já obsoletos, realizadas um pouco
por todas as Unidades Hoteleiras, Parques de Campismo e Balneários Termais, uma vez que a pandemia suspendeu a
realização de outros investimentos de maior montante, cuja execução estava prevista neste ano.
Destaque para a decisão e subsequente implementação do encerramento do PC Caparica a partir de 30 de
novembro de 2020. A intervenção de requalificação no PC Caparica tem como principal objetivo a sua modernização, mas sobretudo, a implementação das medidas de autoproteção e segurança contra incêndios, em cumprimento
das restrições associadas à legislação em vigor. As obras a realizar decorrem da legislação que regula as regras de
utilização dos Parques de Campismo e as emanadas pela Proteção Civil e Autarquias Locais, incluindo as medidas de
autoproteção. Neste contexto, a intervenção no Parque de Campismo foi devidamente articulada com os serviços da
Presidência e do Urbanismo da Câmara Municipal de Almada e com a Junta de Freguesia da Costa de Caparica. Em
paralelo, foram desenvolvidas medidas em articulação estreita com os serviços da Segurança Social (autoridade competente em matéria de emergência social), para o necessário apoio na busca de soluções para os utentes do Parque
de Campismo que se encontravam numa situação de comprovada carência económica.
No que concerne a equipamentos destaque, para além das aquisições de EPI (equipamentos de proteção individual) por via da referida pandemia, a modernização de outros, relativos à normal operação, como sejam, grelhadores,
minibares, espreguiçadeiras, contentores de lixo, estantes, atoalhados, vidros e cutelaria, têxteis e máquinas de lavar
roupa industrial. Em prol da segurança de pessoas e bens, não se desconsiderando as exigências legais acerca desta
matéria, foram atualizados e modernizados também alguns circuitos de CCTV (videovigilância).
No domínio da segurança de instalações, trabalhadores e clientes – MAP (Medidas de Autoproteção), concluíram-se os processos formativos e de realização de simulacros de incêndio realizados com o apoio da ENB – Escola
Nacional de Bombeiros em 5 locais, Albufeira, Caparica (UH e PC), Foz do Arelho, Porto Santo e Vila Nova de Cerveira.
Num ano em tudo diferente dos anteriores, marcado pelo aparecimento da Pandemia COVID-19, foram desenvolvidos, publicados e aplicados diversos manuais de boas práticas, direcionados sobretudo aos vários serviços, Unidades Hoteleiras, Parques de Campismo e Balneários Termais. Os referidos manuais foram cruzados com as exigências
do Turismo de Portugal para a obtenção do galardão “Clean&Safe”, um selo que garante a todos o cumprimento das
normas para o acolhimento em segurança de funcionários e clientes, nos hotéis INATEL.
Neste âmbito foram também realizadas várias ações de formação com a participação das equipas locais nas
mesmas, bem como noutras iniciativas ao abrigo do programa BEST do Turismo de Portugal, que proporcionou formação online gratuita aos profissionais deste setor. Atualizaram-se e aprofundaram-se também conteúdos formativos
na área da proteção de dados, que no próximo ano, não só continuarão como serão disseminados, sobretudo junto
das equipas adstritas às áreas de atendimento ao público.
No que diz respeito a iniciativas de cariz mais social, foram reforçadas as parcerias estratégicas com a Tur4all,
através da atualização da oferta INATEL na sua aplicação informática e também com a Associação Dar&Acordar
(Refood), que se profissionalizou, criou uma nova plataforma, estando mais acessível e com meios territoriais suficientemente ativos para permitirem uma reativação deste projeto, que cada vez mais faz sentido na nossa sociedade.
Por último destaque para os prémios atribuídos, às Unidades Hoteleiras (à data, faltam algumas avaliações), por uma das principais plataformas eletrónicas de venda de quartos – Booking.com. Em 2021 (avaliações de
2020), voltou a atribuir uma pontuação de 8 ou mais pontos, em 10 possíveis, a 12 dos 17 hotéis, resultando esta pontuação da opinião deixada pelos clientes que nos visitam:
UH
Cerveira
Graciosa
Vila Ruiva
Linhares
Manteigas
Piódão
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Booking
2020

UH

8.4 Castelo de Vide
8.2 Caparica
8.7 Albufeira
8.7 Flores
8.3 Porto Santo
8.1 São Pedro do Sul
TOTAL = 8.40

Booking
2020
8.5
8.1
8.2
8.5
8.5
8.6
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TURISMO
Por motivos da pandemia COVID-19, o Turismo em geral, e em particular o setor das agências de viagens, registou
perdas consideráveis, chegando em alguns casos a reduções de 100%, com paragem completa de trabalho.
A atividade de Turismo da Fundação INATEL não foi exceção face ao mercado, tendo registado uma perda substancial da sua receita, na ordem dos 86%.
Apesar da incerteza existente durante todo o ano, causada quer pela incógnita do possível regresso da doença,
particularmente no 2º semestre, quer pela necessidade de adaptação da operação turística à nova legislação, foram
traçadas linhas de ação no sentido de acautelar a continuidade da operação. De entre elas, destacamos:
• Recuperação da confiança, uma das peças chave deste processo de retoma no turismo, pelo que a elaboração
do manual de boas práticas, bem como a adesão ao Selo Safe & Clean por parte da INATEL Turismo RNAVT n.º 2965,
foram muito importantes, quer para a organização da operação quer para a imagem da Fundação INATEL, no que diz
respeito ao cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde, de modo a evitar o contágio pela COVID-19,
nos locais de atendimento e durante a viagem.
• A adaptação à legislação em vigor, tendo sido colocado em prática o Dec. Lei 30/20, o qual determina a
redução de lugares em transportes de passageiros para um máximo de 2/3 da sua capacidade, tendo sido reduzido
o número de participantes por viagem, para um máximo de 36 passageiros, assim como todas as recomendações
emanadas pela DGS, nomeadamente o distanciamento social, o que obrigou a alterações aos programas das viagens.
• O desenvolvimento de novos programas de viagem, nomeadamente o incremento de viagens de Turismo
de Natureza e viagens mais autónomas, com mais tempo livre, como o “Férias INATEL”, com grupos mais pequenos,
procurando-se combater o receio dos participantes em viajar.
• A reformulação do trabalho da equipa, passando esta a funcionar, parcialmente, em teletrabalho, com todos
os ajustes que foram necessários desenvolver, sendo durante todo o ano de 2020 notório o esforço do trabalho de
equipa, face à necessidade de reagendamentos e cancelamentos de quase todas as viagens, bem como a necessidade
de restruturação de itinerários, dadas as diversas situações de confinamento de concelhos existente.

VIAGENS DE TURISMO SOCIAL REGULAR
Em termos de dados estatísticos e no âmbito dos programas de turismo no quadro da atividade “regular” da DST,
em 2020, comparativamente com período homólogo, verificou-se uma diminuição na execução quer do número de
viagens organizadas (-224), quer do número de participantes (-16.180), com um total de 3.166 pessoas, menos 84% que
no ano anterior.
A redução verificada foi consequência dos sucessivos Estados de Emergência declarados e dos confinamentos
obrigatórios, bem como o encerramento de fronteiras e restrições da entrada de turistas em vários países.
TURISMO VIAGENS
2019
Internacional
Nacional
SubTotal
Programa Viagens à Medida
Total

2020

Particip.
2 999
9 308
12 307

Viagens
87
242
329

7 039
19 346

0
329

Particip.

Δ 2020/2019
Viagens

86
2 645
2 731

4
101
105

435
3 166

0
105

Δ % 2020/2019

Particip.
Viagens
‐2913
‐83
‐6663
‐141
‐9 576
‐224
‐6604
‐16 180

0
‐224

Particip. Viagens
‐97%
‐95%
‐72%
‐58%
‐78%
‐68%
‐94%
‐84%

0
‐68%

A nível de viagens programadas, no território nacional, verificou-se uma diminuição de 6.663 passageiros
(-72%), com menos 141 viagens (-58%) realizadas.
A nível de programas para o território internacional, verifica-se uma diminuição de 2.913 participantes (-97%) e
de 83 viagens (-95%). Esta redução deve-se sobretudo à paragem de atividade nos meses de maior procura de viagens.
Em termos globais, no que diz respeito a viagens programadas (nacionais e internacionais) o número médio de
participantes por viagem diminuiu de 37,40 para 26.
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Relativamente às “Viagens à Medida”, que incluem: individuais nacionais e internacionais, grupos fechados e
“Incoming”, registou-se uma quebra de 94% participantes, ou seja, menos 6.604 participantes.
Todas as diferentes tipologias de viagens registaram uma quebra acentuada na sua execução, sendo de destacar
negativamente a não concretização de pedidos de grupos fechados “à medida” nacionais e de grupos de incoming,
oriundos do mercado brasileiro. Em termos de Incoming, apenas foram realizados alguns serviços para clientes franceses, com pouca expressão, já que a operação Prodintour/Sodistour para Albufeira contou apenas com 83 participantes
em termos de transfers organizados.
Apesar das quebras registadas na execução das viagens, importa ainda analisar o n.º de viagens canceladas,
face às viagens que foram planeadas e programadas, uma vez que todo o trabalho subjacente de desenho de
percursos, contato com fornecedores, criação das viagens em plataforma, etc., realizado na íntegra, aliado depois a
todo o trabalho de cancelamento e/ou reagendamento.
Viagens Nacionais

Particip.

Programadas
Realizadas
Anuladas
Viagens Internacionais

19 400
2 645
5 175
Particip.

Programadas
Realizadas
Anuladas

4 110
86
1 960

Viagens
388
101
287
Viagens
137
4
133

Verificamos que, nas viagens nacionais, 74% das viagens programadas, foram canceladas e nas viagens internacionais a taxa sobe para os 97%.
No caso das viagens à medida, foram canceladas 238 viagens.
Foram ainda atribuídos 903 vouchers COVID (reagendamentos).
Principais ações e medidas implementadas:
Operacionais e Administrativas
• Reagendamento e cancelamento da maioria das viagens programadas, devido à COVID-19 e respetivos confinamentos e fecho de fronteiras;
• Restruturação das viagens tendo por base a nova legislação em matéria de ocupação dos autocarros já que
apenas foi permitida uma ocupação de 2/3 dos lugares totais. Se considerarmos autocarros de 55 lugares, tivemos um
máximo de 36 pessoas acrescido do assistente da viagem;
• Implementação de novos procedimentos de reembolsos a clientes tendo por base o decreto-lei 17/2020, que
definiu a política de reembolso das agências de viagens perante as circunstâncias excecionais verificadas, tendo sido
necessárias adaptações operacionais.
Produto
• Restruturação dos itinerários das viagens, prevendo mais visitas exteriores, em detrimento de visitas no interior
de monumentos, os quais se encontravam encerrados ou com restrições relativas ao número de visitantes;
• Reavaliação da seleção de restaurantes regionais face à restrição da redução da capacidade e distanciamento,
tendo em consideração o n.º de participantes na viagem;
• Efetuada toda a programação nacional e internacional, com vista à execução das novas brochuras Outono/
Inverno 2020 e Primavera/Verão 2021, uma vez que estas são preparadas, no mínimo com 6 a 8 meses de antecedência;
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• Lançamento de uma nova tipologia de viagens designada “Férias INATEL”, com um máximo de 20 participantes e
com mais tempo livre, de modo a responder ao receio de participação em viagens com maior nº de pessoas;
• Reforço da programação de Turismo de Natureza, dirigida a famílias mais ativas, para o verão;
• Reforço da programação para as Unidades Hoteleiras que se localizam nas ilhas, nomeadamente, Flores, Graciosa
e Porto Santo, condicionadas às restrições existentes relativamente à circulação de pessoas e disponibilidade de voos.
Comunicação/formação
• Produção do manual de Boas Práticas do Turismo, visando o reforço da confiança entre todos, ao nível interno e
externo;
• Formação online para guias e assistentes de viagem com o objetivo de reforçar a qualidade do serviço INATEL no
atual contexto de pandemia e das medidas de prevenção;
• Elaboração dos conteúdos (textos e imagens) das novas brochuras Outono/Inverno e Primavera/Verão 2021;
• Elaboração de conteúdos (textos e imagens) para a divulgação dos 2 catálogos de viagens no jornal Tempo Livre
de agosto e janeiro 2021;
• Considerando a importância do portal de viagens iniciou-se a discussão sobre eventuais melhorias a considerar,
procurando captar associados e tornar o mesmo acessível (“responsive”).
PROGRAMA INATEL 55+.PT
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 2020), sendo que para os participantes do escalão 1, a viagem é gratuita, tendo apenas que pagar uma caução, que é reembolsável no final da viagem.
Tendo em consideração que o Programa continua a prever financiamento governamental, mas também do Fundo
Social Europeu, mantivemos a distinção de viagens Elegíveis (neste âmbito) e viagens Não Elegíveis (apoiadas pelo
MTSSS e pelo Ministério da Economia).
Escalão 1 Até 1 IAS – 438,81€ (inclusive)
0,00 €
Escalão 2 A partir de 1 IAS (438,81€) até 2 IAS (877,62€) (inclusive)
115,00 €
Escalão 3 A partir de 2 IAS (877,62€) até 2,5 IAS (1.097,30€) (inclusive)
184,00 €
Escalão 4 A partir de 2,5 IAS (1.097,30€)
459,00 €
IAS = Indexante de Apoios Sociais = 438,81€ (atualizado em função da legislação em vigor)

Em 2020, o programa INATEL 55+.pt decorreu com bastantes constrangimentos, devido à pandemia provocada pela COVID-19, a qual levou a vários decretos de Estado de Emergência em Portugal. Este facto impossibilitou a
realização das viagens previstas para a 1ª fase do programa, entre março e maio, bem como 13 viagens da 2ª fase do
programa, entre outubro e novembro.
Foi assim necessário proceder ao reagendamento das 86 viagens, previstas na 1ª fase do programa (março
a junho), para a 2ª fase (setembro a dezembro), tendo sido canceladas as viagens previstas na 2ª fase (140) e
a respetiva candidatura.
Foi também necessário “duplicar” algumas das 86 viagens, dado o nº máximo de participantes em autocarros ter
sido reduzido, nos termos legais.
Desta forma, o programa, decorreu entre setembro e novembro 2020, nas Unidades Hoteleiras da Fundação INATEL e em hotéis privados, tendo sido executadas 90 viagens, abrangendo um total de 2.683 beneficiários,
conforme mapas infra:
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INATEL 55+.pt 2020 (Realização Global por NUT de Origem)
NUT (origem)
Elegíveis
Norte
Centro
Alentejo
Total
Não Elegíveis
Lisboa
Algarve
Total
Total de Viagens

NUT (Origem)
Elegível
Não Elegível
Total participantes

Nº de Viagens Realizadas
55+ standard (base)
30
27
6
63
55+ standard (base)
7
2
9
72

55+ inclusivo
0
1
0
1
55+ inclusivo
0
0
0
1

55+ termal
5
8
1
14
55+ termal
2
1
3
17

Nº Participantes/Tipologia de viagens
55+ Base (standard)
1 881
266
2 147

55+ Inclusivo
19
0
19

55+ Bem‐Estar Termal
426
91
517

TOTAL
TOTAL
35
36
7
78
TOTAL
9
3
12
90

TOTAL

%

2 326
357
2 683

87%
13%
100%

O nº de participantes originários de NUT elegíveis representou, à semelhança dos anos anteriores, a maioria dos
participantes que usufruíram do programa, representando um total de 86,7% do número total de participantes, face
aos participantes de NUT não elegíveis, os quais representaram apenas 13,3% do total de participantes efetivos.
O quadro com o total de participantes por NUT de Origem e tipologia de viagem mostra que a NUT com maior nº
de participantes foi a NUT Centro.
INATEL 55+.pt 2020 (Realização Global por NUT de Origem)
NUT (origem)
Elegíveis
Norte
Centro
Alentejo
Total
Não Elegíveis
Lisboa
Algarve
Total
TOTAL

Nº de Participantes
55+ standard (base)
902
800
179
1 881
55+ standard (base)
220
46
266
2 147

55+ inclusivo
0
19
0
19
55+ inclusivo
0
0
0
19

55+ termal
153
242
31
426
55+ termal
58
33
91
517

TOTAL
TOTAL
1 055
1 061
210
2 326
TOTAL
278
79
357
2 683

Tal como referido, por motivos relacionados com a pandemia e estados de emergência, transitaram 13 viagens
para 2021.
INATEL 55+.pt 2020 (Realização Global por NUT de Origem)
NUT (origem)
Elegíveis
Norte
Centro
Alentejo
Total
Não Elegíveis
Lisboa
Algarve
Total
TOTAL
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Nº de Viagens Transitadas para 2021
55+ standard (base)
10
0
0
10
55+ standard (base)
1
1
2
12

55+ inclusivo
0
0
0
0
55+ inclusivo
0
0
0
0

55+ termal
1
0
0
1
55+ termal
0
0
0
1

TOTAL
TOTAL
11
0
0
11
TOTAL
1
1
2
13
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Relativamente aos escalões dos participantes, constatamos que o maior número pertence ao 1º escalão (55%),
logo seguido do 2º escalão (40%), sendo que o 3º e 4º escalões representam apenas 5%.

INATEL 55+.pt Elegível
Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
1 335
883
90
18
2 326

%
57%
38%
4%
1%
100%

INATEL 55+.pt Não Elegível
Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
133
192
27
5
357

%
37%
54%
8%
1%
100%

Total
Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
1 468
1 075
117
23
2 683

%
55%
40%
4%
1%
100%

Se analisarmos os dados por escalão e por NUT constatamos que não existe uma alteração substancial nos números, existindo sempre predominância dos escalões 1 e 2 em todas as NUTS, sendo que as NUT Lisboa + NUT Algarve,
em conjunto, apresentam uma taxa mais elevada de participantes dos escalões 3 e 4.
NUT NORTE
Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
667
350
32
6
1 055

NUT CENTRO
%
63%
33%
3%
1%
100%

Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
559
447
43
12
1 061

NUT ALENTEJO
%
53%
42%
4%
1%
100%

Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
109
86
15
0
210

%
52%
41%
7%
0%
100%

NUT LISBOA E ALGARVE
Escalão
1
2
3
4
Total

Beneficiários
133
192
27
5
357

%
37%
54%
8%
1%
100%

Por fim, destacamos 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, alojamento e alimentação nos hotéis, almoços em restaurantes regionais locais, lanches e degustações, ceias, visitas culturais de natureza diversa e atividades de animação sociocultural.
Em 2020 participaram 13 unidades hoteleiras INATEL e 27 hotéis privados.
Em 2020 foi ainda efetuado o fecho da operação do programa INATEL 55+.pt 2019, nomeadamente a verificação
dos registos de documentos e de “sheets” de controle, para envio ao POISE.
Foram ainda lançados e encerrados todos os procedimentos de contratação para os fornecedores hotéis e autocarros e revogação de alguns procedimentos (restaurantes e termas), tendo em consideração os cancelamentos existentes.
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INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
O ano de 2020 ficou marcado pelo início, em março, da situação de pandemia em Portugal, das restrições à circulação de pessoas e, consequentemente, ao desenvolvimento de grande parte da atividade prevista. Neste contexto,
procedeu-se ao reajustamento do plano de atividades previsto para este ano, adiando a organização de algumas das
iniciativas que implicam a presença física de público. Nos restantes casos, em que foi possível reduzir a presença física
de público ou em que esta não está prevista, foi dada continuidade aos trabalhos para a sua concretização.
Em termos globais, cumpriu-se o propósito de concretizar uma 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, com especial destaque à vertente ambiental no seio da atividade da
organização.
No âmbito desta atuação, procurou-se reforçar a articulação interna com outros serviços da Fundação, mas também externa, com entidades da Administração Pública (central e local) e da sociedade civil. 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, como é o caso de entidades ligadas à Academia e ao meio empresarial.
Nesta sequência, o presente relatório está organizado do seguinte modo: iniciativas concretizadas pela DSISS;
iniciativas concretizadas pela DSISS, em colaboração com outros serviços INATEL e entidades externas à Fundação.
Iniciativa
Conversa Amiga
Migrantes como Nós
Aldeia dos Sonhos / 2019/2020
Aldeia dos Sonhos / 2020/2021
Desafios 2030 ‐ Uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável
Fazer a Diferença / Dia Mundial do Refugiado
Programa de Sustentabilidade INATEL
Aldeia dos Sonhos / Roteiro nas aldeias
Aldeia dos Sonhos / Identificação das aldeias
Gala Social INATEL 2020

Jan

Iniciativas em parceria com outros serviços INATEL
Renascer Piódão
Campanha de Recolha de Dádivas de Sangue
Campanha de Angariação de Material Escolar
Campanha Solidária de Natal

Jan
24

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

20
22

Nov

Dez

Nov

Dez

11

9 + 14
17 a 20

13
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

27

18

Set

Out

4+5

Iniciativas concretizadas
Iniciativas adiadas

INICIATIVAS CONCRETIZADAS PELA DSISS
CONVERSA AMIGA
Conversa Amiga é um serviço de atendimento telefónico, criado com o objetivo de prestar apoio emocional e
psíquico a todos os que se deparem com problemas pessoais e sociais que conduzam a situações de maior vulnerabilidade. Este projeto possibilita um contacto próximo e atento, na tentativa permanente de acompanhamento e de
resolução dos casos que se apresentam. Também, quando necessário ou possível, procede-se ao encaminhamento
de situações mais complexas para outros serviços e organizações que se dediquem, às questões em causa, uma ação
mais específica e especializada.
O projeto Conversa Amiga viveu, no ano da pandemia, dias de muita ajuda aos apelantes que nos contactaram,
tendo-se registado mudanças profundas na estruturação da linha, como forma de adaptação às novas circunstâncias.
A linha conta com 12 anos de existência, sendo 2020, o período em que maior número de chamadas foram
atendidas.
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Analisemos os últimos três anos:

Ano

Nº de atendimentos

2018
2019
2020

3 052
3 434
4 776

Em termos mensais, a distribuição dos atendimentos, em 2020, pode ser observada no quadro seguinte:
Número de atendimentos, por mês
Janeiro

231

Fevereiro

197

Março

318

Abril

530

Maio

466

Junho

416

Julho

404

Agosto

388

Setembro

462

Outubro

481

Novembro

450

Dezembro

433

Apesar da equipa de voluntários ter atendido um número significativo de apelantes, outros não conseguiram
entrar na linha. Durante o ano em análise, 42.216 chamadas não puderam ser atendidas, porque os telefones
se encontravam ocupados, no diálogo com outros apelantes. O número indicado não reflete maioritariamente
novos apelantes que tentam entrar, mas sim, apelantes habituais que ligam inúmeras vezes até conseguirem ser atendidos. Contudo não deixa de ser significativa a contínua entrada de chamadas nos períodos em que nos encontramos
à disposição de quem precisa de ajuda.
Uma das alterações, que foi necessário implementar no ano 2020, prendeu-se com a duração média de
cada atendimento. Se até março, a indicação transmitida aos voluntários, era de um máximo de 30 minutos por
chamada, a partir dessa ocasião o tempo indicativo passou a ser de 15 minutos. Esta instrução, de natureza técnica,
visou, em ano de pandemia, com muitas chamadas a entrarem, tentar-se que um maior número de novos apelantes,
com problemas eventualmente graves, pudessem ser ajudados. Este facto não impediu que certas chamadas tivessem a duração necessária a uma ajuda cabal (por vezes 30, 60, 120 minutos), mas sim que os apelantes habituais ou
outros com problemas de menor gravidade, não impedissem, por completo, a entrada de outras pessoas que muito
necessitariam de ajuda.
Neste contexto, em 2020, as chamadas apresentaram uma duração média de 16 minutos, totalizando 1.474 horas
de tempo total em que os voluntários da linha atenderam os apelantes.
O atendimento é realizado em dois turnos (15:00-18:30, 18:30-22:00), contudo, apesar da dificuldade que,
naturalmente, alguns voluntários apresentam para executarem determinados turnos (a título de exemplo, véspera de
Natal, dia de Natal, véspera de Ano Novo), foram concretizados quase todos os turnos passíveis de execução:
Ano
2018
2019
2020

Turnos realizados
663
725
726

Turnos passíveis de realização
730
730
732
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Uma outra alteração que ocorreu, no ano em análise, respeita ao facto de se ter estendido o atendimento para
além do horário previsto para o funcionamento da linha (que funciona no período 15:00-22:00). Entre as 10:00 e
as 15:00 e as 22:00 e as 24:00, os apelantes que nos contactam são escutados, sendo informados que o atendimento
deverá ocorrer, preferencialmente, no período de funcionamento da linha e são convidados a não deixarem de realizar o contacto, evitando-se uma mensagem automática impessoal. No entanto, caso a situação apresente extrema
gravidade (nomeadamente ideação suicida), o atendimento é feito, durante o tempo necessário para que uma ajuda
de natureza emocional seja prestada.
O serviço de atendimento é garantido por um corpo de voluntários maiores de 18 anos, de vários estratos
profissionais e académicos. É, contudo, mais frequente a presença de elementos com formação superior nas áreas da
psicologia, da psiquiatria ou da ação social. Em 2020 vimos reforçado o n.º de voluntários que connosco, generosamente, trabalham:

Ano
2018
2019
2020

Nº de Voluntários
23
16
30

Foram, assim, acolhidos vários novos voluntários que chegaram à linha, aos quais foi dada a devida formação. De
realçar que foi uma reportagem no Jornal Tempo Livre, o motivo de muitas candidaturas rececionadas.
Também o local de prestação do serviço de atendimento sofreu alterações, deixando, desde março de 2020,
de ser efetuado a partir da sede da Fundação INATEL. Desde o início da pandemia, foi necessário estabelecer-se uma
política de reencaminhamento de chamadas, maioritariamente para equipamentos telefónicos da Fundação entregues aos voluntários. Sendo a prestação de apoio efetuada a partir da residência de cada um dos elementos da
equipa, a quem a linha muito deve. Esta metodologia fez com que passássemos a contar com voluntários oriundos de todo o País e não só da zona de Lisboa, como anteriormente acontecia.
Foram vários os motivos pelos quais os apelantes nos contactaram, verificando-se que o número mais elevado de chamadas se encontrava relacionado com a solidão e a inerente necessidade de conversa, coadunando-se
com o objetivo primeiro da linha, o combate ao isolamento social. Não obstante, passámos a rececionar um número
considerável de chamadas respeitantes a ideação suicida, a questões de saúde (nomeadamente à doença COVID),
razão pela qual foi necessário prestar mais formação, nestes domínios, aos voluntários.
Importa ainda referir que, no contexto de pandemia, a linha contou com um maior destaque por parte da comunicação social, bem como com o reencaminhamento de muitas chamadas por parte da linha SNS 24, que indicou
a vários utilizadores da mesma a possibilidade de contactarem a Conversa Amiga, fornecendo os nossos números
telefónicos. Também diversos serviços hospitalares, centros de saúde e igrejas de variadas doutrinas, foram indicando
os nossos números telefónicos, a quem consideravam útil.
MIGRANTES COMO NÓS
Manteve-se o acompanhamento que a Fundação tem vindo a prestar a refugiados que participaram no seu programa de acolhimento e a resolução de questões relacionadas com três aspetos fundamentais: emprego, habitação,
relação com o Estado Português (Alto Comissariado para as Migrações, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade Tributária, etc.).
• Emprego - Acompanhamento de uma pessoa (Selihom Kifleyesus) na mudança de trabalho, mais ajustado às
suas competências e qualificações. Não obstante termos alcançado um acordo inicial com a empresa contratante
(FNAC), a contratação efetiva foi interrompida na semana anterior à data do seu início, como consequência da suspensão dos serviços pela empresa no contexto de pandemia.
• Habitação - A necessidade de regressarmos ao processo de procura de habitação é uma consequência direta do
facto anterior: a pessoa que tinha como garantida a contratação pela empresa FNAC viu o processo de contratação
interrompido, tal como o processo de mudança de residência.
• Interação com organizações do Estado - Durante este período, algumas das pessoas mantiveram a necessidade
de auxílio em processos como, por exemplo, a entrega de declarações de IRS e a obtenção de apoios sociais.
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ALDEIA DOS SONHOS / CONCRETIZAÇÃO DE DESEJOS
Edição 2019 / 2020
A previsão de organização da 6.ª edição desta iniciativa em 2020 considerou a concretização do plano turístico e
cultural com os habitantes da Aldeia de Estrela, situada no concelho de Moura e eleita vencedora em 2019.
No dia 6 de março foi realizada uma primeira visita à aldeia, organizada como uma oportunidade para o conhecimento entre a Fundação INATEL, os habitantes da localidade e os representantes das autarquias locais; mas também
com o objetivo de definir o plano turístico e cultural a desenvolver e a respetiva data (inicialmente, entre 15 e 17 de
maio).
Como consequência das medidas de confinamento implementadas durante as semanas seguintes, a concretização do referido plano foi reagendada para o mês setembro. Decorrente da continuidade do contexto de pandemia, a
iniciativa foi adiada para 2021.
Edição 2020 / 2021
Tal como previsto no plano de atividades referente ao ano em análise, procedeu-se à organização do processo de
receção de candidaturas relativas à 7.ª edição do programa, entre 20 de julho e 11 de setembro. Nesta edição foram
rececionadas 28 candidaturas, de localidades situadas num total de 21 concelhos em 8 distritos e na região autónoma
dos Açores.
ALDEIA DOS SONHOS

2021/2020

Distrito / região autónoma

N.º de candidaturas

Açores
Aveiro
Bragança
Castelo Branco
Coimbra

Distrito / região autónoma
2
2
5
3
7

N.º de candidaturas

Faro
Guarda
Portalegre
Porto

2
3
2
2
Total

28

Terminado o processo de análise das candidaturas de acordo com o regulamento específico da iniciativa, a proposta de eleição como Aldeia dos Sonhos | 2020 incidiu sobre a aldeia da Carvalha, situada na União de Freguesias de
Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, no concelho de Oliveira do Hospital e distrito de Coimbra.
Na prossecução dos objetivos traçados, a concretização dos desejos apresentados pelos habitantes da aldeia da
Carvalha será oportunamente organizada durante o ano 2021, desde que existam condições face ao atual contexto
de pandemia.
ALDEIA DOS SONHOS / ROTEIROS NAS ALDEIAS
Alcançada a meta de reunir um número relevante de aldeias nomeadas - neste momento já atingimos a 6.ª edição,
deu-se continuidade a um dos objetivos que encontramos na génese do programa, de contribuir para o desenvolvimento social e económico destas comunidades. Nesta sequência, definiram-se os roteiros, em estreita articulação
com as aldeias, que visam a integração destas localidades na atividade turística da INATEL, relevando as respetivas
potencialidades humanas, naturais, artísticas, turísticas e gastronómicas. Conhecer e dar a conhecer o que de melhor
o país tem para oferecer é também uma forma de combater o isolamento, promover o fortalecimento de relações e
perpetuar memórias, fomentando a coesão social.
Estes roteiros farão parte da programação das viagens da DST. Porém, o contexto de pandemia conduziu ao adiamento da concretização desta iniciativa para um próximo período em que existam condições para a sua implementação no terreno.
ALDEIA DOS SONHOS / SINALÉTICA IDENTIFICATIVA DAS ALDEIAS QUE FAZEM PARTE DO ROTEIRO
Tal como no caso referido acima, a reunião de um número relevante de aldeias nomeadas como «Aldeia dos
Sonhos» permitiu também iniciar o processo de identificação de cada uma das localidades como fazendo parte de
um roteiro singular.
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Para o efeito, foi concluído o processo de definição dos elementos identificativos a colocar nos acessos próximos
das aldeias, considerando quer os materiais a utilizar na sua produção (e custos inerentes), quer os procedimentos
legais a observar na colocação destas peças na via pública. Devem ser comuns em todas as localidades, obedecendo
a uma mesma linha estética global, diferenciando-se entre aldeias através de detalhes nos materiais utilizados e na
imagem impressa, assim adequando as placas identificativas aos meios e às comunidades. Acrescentando-lhes valor,
sem lesar o património.
DESAFIOS 2030 – UMA AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Considerando o período em análise, o plano de atividades previa a concretização de quatro conferências subordinadas a questões do desenvolvimento sustentável enquadradas em 4 ODS. Ainda que os trabalhos de preparação dos
eventos tenham sido concluídos, nomeadamente a definição dos temas e intervenientes, o local de realização, o programa preliminar e a construção da base de dados dos convidados/participantes, o contexto de pandemia obrigou
ao seu adiamento, em alguns casos por mais do que uma vez, na expetativa de existir a possibilidade de organização
ainda durante o último quadrimestre.
Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável
Igualdade de género
Água potável e saneamento
Paz, justiça e instituições eficazes
Cidades e comunidades sustentáveis

Local
Covilhã
Castelo do Bode
Graciosa
Lisboa

Data Inicial
19 de Março
22 de Abril
9 de Maio
14 de Maio

Proposta de
Reagendamento
15 de Outubro de 2020
21 de Janeiro de 2021
17 de Setembro de 2020
12 de Novembro de 2020

FAZER A DIFERENÇA / DIA MUNDIAL DO REFUGIADO
Entre os dias 17 e 19 de junho, celebraram-se os oitenta anos do ato heroico de Aristides de Sousa Mendes, diplomata português que concedeu vistos de entrada em Portugal a milhares de refugiados da Segunda Guerra Mundial. O
seguinte dia 20 de junho é a data escolhida pela ONU, para celebrar o Dia Mundial do Refugiado.
Aproveitando a proximidade de datas das duas celebrações e o facto de terem em comum a defesa de direitos
humanos no domínio das migrações, foram preparados os conteúdos e realizada uma campanha em formato digital
– newsletter e redes sociais – que incluiu a publicação de textos, imagens e vídeos sobre a ação realizada por Aristides
de Sousa Mendes (17 a 19 de junho); e a homenagem a todos os que, todos os dias, perdem o direito e o acesso às suas
liberdades fundamentais (20 de junho).
Esta celebração mais ampla foi aproveitada para recordar também Eça de Queiroz, diplomata português do séc.
XIX que, em Havana, desempenhou um papel fundamental na defesa dos direitos da população chinesa proveniente
de Macau.
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PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE INATEL

O Programa de Sustentabilidade da Fundação INATEL é uma proposta no domínio do desenvolvimento sustentável, que visa a implementação de medidas tendo em vista a melhoria do desempenho ambiental, social e económico
da INATEL, nos vários domínios em que concretiza a sua atividade.
A proposta de início deste programa não significa que não exista algum trabalho já realizado. A Fundação INATEL
é, aliás, uma organização que, na sua essência, tem como intrínseco o cumprimento de uma atividade marcada por
fortes preocupações com o desenvolvimento justo e equilibrado da sociedade.
Não obstante, é necessário e útil analisar o trabalho que tem sido concretizado, assim registando e consolidando
os resultados obtidos; mas também traçando novos objetivos e metas, num processo que é essencial para a adaptabilidade e evolução da organização perante os novos desafios com que se depara ao longo do tempo e da sua atividade.
Por último, a certificação de processos e a comunicação do trabalho conseguido no domínio da sustentabilidade são
fundamentais para reforçar a posição da INATEL como uma entidade que tem profundas preocupações com o bem-estar de todos.
A par do acompanhamento que foi iniciado por estes serviços, de medidas que a organização já vinha concretizando, foram iniciadas outras medidas que ainda não existiam, nomeadamente:
• Recolha seletiva de embalagens: prática iniciada no edifício-sede, com o objetivo de alargar a mesma a todos
os serviços da Fundação onde ainda não exista. Foram adquiridos contentores específicos, que foram distribuídos por
locais-chave do edifício. Para futura referência, os resultados estão a ser alvo de monitorização, ainda que a conhecida
quebra do número de funcionários nestas instalações não reflita um cenário de normalidade no processo de recolha
destes resíduos.
• Recolha seletiva de tampas de plástico: em curso, encontra-se a decorrer uma campanha de recolha de tampas de plástico, com o objetivo de procedermos à sua conversão por fundos que devem reverter a favor de uma causa
social. Do mesmo modo, a presença de um número mais reduzido de pessoas nas instalações conduz a um menor
número de tampas recolhidas. Não obstante, mesmo no atual contexto, é possível afirmar que a adesão é elevada
e que já conseguimos recolher cerca de 30 quilos de tampas elegíveis para a conversão desejada. É nosso objetivo
estender a recolha a toda a organização.
• Realização de inquérito junto dos serviços descentralizados INATEL, com o objetivo de aferir sobre as práticas
realizadas no âmbito da recolha seletiva de resíduos: este inquérito foi realizado em setembro e permite-nos um primeiro ponto da situação sobre as práticas desenvolvidas pela organização.
Neste âmbito, foi ainda redigida e publicada a «Declaração de Compromisso da Fundação INATEL com o
Desenvolvimento Sustentável» e iniciados os trabalhos de preparação do «BI Sustentabilidade INATEL» e da
proposta de «Plano Estratégico para a Sustentabilidade na Fundação INATEL 2021/ 2022».
GALA SOCIAL INATEL | EDIÇÃO 2020
Através da «Gala Social INATEL» a Fundação INATEL destaca a importância do trabalho desenvolvido no campo da
intervenção social, da cultura, do desporto e do turismo social. Deste modo, são reconhecidas as atuações dos principais intervenientes em iniciativas promovidas pela INATEL e por outras entidades, na presença de representantes de
organizações que desempenhem papéis relevantes nos domínios referidos.
Foi organizada no dia 13 de outubro, no Teatro da Trindade INATEL, às 21:30 horas, atribuindo um destaque especial à cultura e ao desporto, ao turismo e à sustentabilidade, ao envelhecimento ativo e aos direitos humanos.
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Durante a cerimónia, foram vários os momentos em que se cumpriu os objetivos propostos: comunicação dos
resultados da iniciativa “Aldeia dos Sonhos”; reconhecimento dos méritos dos funcionários da Fundação INATEL que
se aposentaram entre 2019 e 2020 e dos voluntários do programa “Conversa Amiga”. Prestou-se homenagem às associações Filarmónica Pampilhosense, Sociedade Filarmónica Ereirense, Sport Club de Lavos e Sociedade Recreativa
Popular e Desportiva, Juventude de Santa Eulália, que completaram 100 anos de existência.
Como fazendo parte deste evento, destaca-se o momento integrado nas celebrações do 85.º aniversário da Fundação INATEL, de apresentação de uma obra de pintura da autoria de Roberto Chichorro, que retrata o percurso
histórico da INATEL. A partir desta obra, serão produzidas várias cópias em pequena escala e as receitas da sua venda
reverterão a favor de uma causa social.
O Prémio de Mérito INATEL foi entregue nas seguintes categorias e às seguintes entidades:

Cultura

Desporto

Turismo,
Sustentabilidade e
Economia Social

Cinema: Leonor Teles.
Etnografia e Tradição: Benjamim Enes Pereira (homenagem póstuma).
Música: Luís Cipriano.
Teatro: Rui Mendes.
Cultura e Multiculturalidade: Waldemar Bastos (homenagem póstuma).
Personalidade no Desporto: Fernando Correia.
Desporto no Coletivo: Federação Portuguesa de Futebol.
Desporto para a Inclusão: Rosa Mota.
Turismo e Sustentabilidade: Pedro Pinheiro Vaz (projeto "Viver Amália").
Acessibilidade: Associação Salvador – App “+ Acesso Para Todos” (portal Portugal Acessível)
Envelhecimento Ativo: RUTIS – Associação Rede de Universidades da Terceira Idade
Formação e Inclusão: Associação Renovar a Mouraria
Sustentabilidade: Filipe Duarte Santos
Economia Social: Eugénio da Fonseca
Intervenção Social: Rui Nabeiro
Direitos Humanos / Solidariedade: Carolina Oliveira, Cristina Malheiro Ribeiro e Rita Cruz

As intervenções musicais durante a cerimónia foram realizadas por Júlio Resende, que interpretou temas do espetáculo “Carta Aberta a Amália” e a apresentação do evento foi realizada por José Carlos Malato.
No Teatro da Trindade estiveram presentes cerca de 150 pessoas a assistir à cerimónia, lotação possível considerando o contexto de pandemia.

INICIATIVAS CONCRETIZADAS EM COLABORAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS INATEL
E ENTIDADES EXTERNAS
RENASCER PIÓDÃO
A Fundação INATEL despoletou a iniciativa Renascer Piódão com o objetivo de arborizar uma parte da área ardida
nas proximidades da aldeia histórica de Piódão. Esta ação de reflorestação foi organizada no dia 24 de janeiro, com
ponto de encontro no INATEL Piódão Hotel ****.
Esta ideia surgiu no contexto da Grande Festa de Natal, iniciativa organizada anualmente pela Direção de Serviços de Turismo e dirigida a beneficiários associados de todo o país. No âmbito de ação solidária organizada em 2017,
parte da receita angariada (3 € por participante) reverteu a favor deste projeto de reflorestação. A Fundação INATEL
complementou o valor angariado e, numa conjugação de esforços com a Câmara Municipal de Arganil e com a Junta
de Freguesia de Piódão, agentes e comunidades locais, foi possível avançar com o planeamento e a rearborização de
uma área de cerca de 2 hectares, em zona de mato e de pinhal. Foram plantados castanheiros, espécie autóctone
característica da região.
Foram várias as entidades e individualidades que participaram nesta ação: entre outros, residentes de Piódão;
Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Arganil; Freguesia de Piódão; Escola Secundária de Arganil (37 alunos e
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professores); APPACDM de Arganil (17 utentes e técnicos); Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; Instituto
de Segurança Social - Coimbra; Guarda Nacional Republicana; Bombeiros Voluntários de Coja; Animar – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Local; Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Arganil. É de destacar a participação da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho.
Esta iniciativa foi organizada com a colaboração dos seguintes serviços: DSH, DSISS, DST e GAARP.
FAZER A DIFERENÇA
Com a concretização da iniciativa Fazer a Diferença pretende-se traduzir, em ações concretas, o compromisso de
contribuir positivamente na vida das pessoas e das comunidades, beneficiando especialmente as mais vulneráveis.
Neste contexto, a atividade da DSISS pode verificar-se na concretização de iniciativas propostas por esta direção de
serviços ou na participação de iniciativas propostas por outros serviços INATEL, assim reforçando a componente de
intervenção social.
Em 2020, foram realizadas 3 iniciativas, promovidas pela DSISS.
CAMPANHA DE RECOLHA DE DÁDIVAS DE SANGUE E DE REGISTO COMO DADOR(A) DE MEDULA ÓSSEA
A Campanha de Recolha de Dádivas de Sangue foi organizada em colaboração com o Instituto Português do
Sangue e da Transplantação – IPST, nos dias 4 e 5 de junho, entre as 9 e as 13 horas, em 3 cidades: Lisboa, Porto e São
Pedro do Sul.
Foram definidos 4 locais para a realização das sessões de colheita: Lisboa e Porto, centros urbanos onde o número
de dadores é, tradicionalmente, mais elevado; Beja e São Pedro do Sul, procurando uma maior uniformização da campanha no território nacional (assim incluindo as três regiões Norte, Centro e Sul), bem como alguma descentralização
das sessões de colheita. No caso de Beja, infelizmente, não obstante os esforços desenvolvidos entre os vários serviços
INATEL e o IPST, a sessão de colheita foi cancelada no dia 1 de junho (2.ª feira), por iniciativa do Instituto. Desconhecemos o motivo que originou a decisão.
Campanha de Recolha de
Sangue
Beja
Lisboa
São Pedro do Sul
Porto

Local
IL Beja
Parque de Jogos 1.º de Maio
INATEL Palace
IL Porto (Bonjardim)

Data
4 de Junho
4 de Junho
4 de Junho
5 de Junho

Horário

Serviço IPST

Concretização

9 / 13 horas
9 / 13 horas
9 / 13 horas
9 / 13 horas

Hospital de Beja
IPST Lisboa
IPST Coimbra
IPST Porto

Cancelada
Realizada
Realizada
Realizada

Dados estatísticos
4 de Junho
Lisboa
Número desejado de pessoas (1)
Número de pessoas registadas para a dádiva (2)
Número de pessoas presentes
Número de colheitas
Número de pessoas que doaram pela primeira vez
Registo para doação de medula óssea
% novos dadores

50
33
23
16
15
2
65%

5 de Junho

São Pedro do
Sul
40
3
16
12
4
nd
31%

Porto
50
25
14
8
4
nd
42%

(1) Para uma sessão de dia inteiro.
(2) Para uma sessão de 4 horas.
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Constatando que vivemos um enquadramento que traz desafios grandes para uma iniciativa como a proposta,
consideramos que os resultados alcançados são satisfatórios. E essa é também a opinião dos vários serviços regionais
do IPST responsáveis por cada uma das sessões de colheita. Lamentamos, contudo, o facto de termos visto cancelada
a sessão de colheita em Beja e não ter sido assim possível alcançar um resultado mais positivo.
Perante os vários desafios que foram surgindo, importa relevar a pronta colaboração de todos os serviços INATEL
envolvidos - GAARP, DSSI, IL e UH. Quer na fase de preparação (promoção, divulgação e acompanhamento das visitas
técnicas que o IPST realizou nos vários espaços), quer também durante o decorrer das sessões de colheita.

Campanha de Angariação de Material Escolar
A aquisição de material escolar, pelo esforço financeiro que lhe está associado, é uma questão de difícil resolução
para as organizações que atuam no acompanhamento de crianças, mas também para famílias numerosas e de baixos
rendimentos, ou com filhos com necessidades especiais.
Se esta questão tem sido amplamente conhecida em anos anteriores, já em 2020 e no contexto de pandemia, é já
sabido que, nos quadros de maior fragilidade, temos assistido a um agravamento do problema.
Esta campanha foi organizada entre os dias 27 de agosto e 18 de setembro e teve, como objetivos subjacentes, o
combate à diferenciação entre alunos; a promoção do sucesso escolar; a promoção da igualdade de oportunidades.
As entidades beneficiárias da campanha foram propostas pelos serviços INATEL (Academia INATEL, INATEL Local,
Parque de Jogos 1.º de Maio, Teatro da Trindade e Unidades Hoteleiras). Na apresentação das referidas propostas, foram
consideradas entidades do terceiro setor, com respostas dirigidas a crianças e de apoio a cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade. Quando possível, também na área da deficiência e de necessidades especiais.
No total de todos os serviços, foram angariados mais de 7.665 artigos, que correspondem a um peso superior a 680
kg e que foram entregues a 26 entidades beneficiárias.
Esta iniciativa resultou da articulação interna entre o DHTISS; GAARP e DSSI (comunicação e divulgação); Academia
INATEL, IL, Parque de Jogos 1.º de Maio e Teatro da Trindade (locais de angariação de bens). Da articulação com entidades externas, destaca-se a colaboração com várias autarquias e misericórdias que participaram na angariação de bens,
bem como com o meio empresarial, através de doações diretas para a campanha.
CAMPANHA SOLIDÁRIA DE NATAL | 2.ª EDIÇÃO
A Campanha Solidária de Natal foi organizada com o objetivo principal de angariar bens para entregar a organizações com atuação na área da intervenção social e no acompanhamento parcial ou integral de pessoas em situações
de maior vulnerabilidade.
Como objetivos subjacentes, consideramos a promoção do bem-estar e felicidade de crianças e de jovens em
situações de maior vulnerabilidade; o reforço de vínculos institucionais com entidades que desenvolvem ações de
cariz social; e a realização de parcerias com empresas, associações de estudantes e outras entidades, de forma a estender a oportunidade de participação, no âmbito da oferta de bens, a mais pessoas.
Com concretização prevista entre 20 de novembro e 16 de dezembro, foi, entretanto, prolongada até 15 de janeiro
de 2021, por sugestão de alguns parceiros e no sentido de manter, por mais tempo, a oportunidade para a participação
de mais pessoas.
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O universo de bens angariados constituiu-se por bens alimentares (massa, arroz, leite, cereais, enlatados, chocolates, bolachas) e brinquedos.
As entidades beneficiárias foram propostas pelos serviços INATEL (Academia INATEL, INATEL Local, Parque de
Jogos 1.º de Maio, Teatro da Trindade e Unidades Hoteleiras) e, na definição das referidas propostas, foram consideradas entidades com respostas dirigidas a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
À semelhança de outras campanhas já concretizadas, cada entidade beneficiária recebeu bens angariados pelo
serviço INATEL mais próximo. Porém, no âmbito desta campanha, existiram duas exceções – Lisboa e Porto – em que
duas entidades beneficiárias receberam bens angariados por todos os serviços INATEL aí localizados. Deste modo, em
cada uma das cidades foram conjugados esforços no sentido de aumentar a quantidade de bens a doar a uma mesma
entidade.
Esta iniciativa resultou da articulação entre vários serviços da INATEL e com outras entidades parceiras.
• Articulação interna: DHTISS, GAARP e DSSI (comunicação e divulgação); Academia INATEL, IL, Parque de Jogos 1.º
de Maio e Teatro da Trindade (locais de angariação de bens).
• Articulação externa: Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Ginásio Clube Português e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, entre outras entidades do “comércio de bairro”.
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CULTURA
O Departamento de Cultura integra no seu organograma dois Núcleos criados em 2016:
• Núcleo de Atividades Culturais;
• Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico.
O Núcleo de Atividades Culturais vocacionado para a organização de atividades culturais próprias ou através do
estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades locais, autarquias, associados coletivos (CCD – Centros de
Cultura e Desporto), entre outros. Esta atividade é na sua génese muito ligada aos Patrimónios Expressivos Portugueses e dos Patrimónios Culturais Imateriais, descentralizada das urbes, em espaço público, de entrada livre, não controlada, numa abordagem essencialmente inovadora, mostrando outras formas roupagens das Tradições.
O Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico vocacionado para o tratamento Documental e na Preservação da
História e dos Bens de cariz Cultural que marcam o percurso da Fundação INATEL ao longo dos seus 85 anos de vida,
realizados em 2020.
O ano de 2020 foi em tudo peculiar e singular. Tudo decorreu como previsto até dia 17 de março, no entanto,
devido ao surto pandémico da COVID SARS-COV 19 toda a lógica de funcionamento do Departamento teve de ser
alterada, quer ao nível das atividades previstas em Plano de Atividades pela Fundação, fossem elas de organização
interna ou fruto do estabelecimento de parcerias estratégicas com outras entidades. A partir de meados de março
os serviços confinaram até junho, sendo que toda a atividade ficou suspensa, tendo resultado o cancelamento ou
adiamento massivo do Plano de Atividades.
A equipa realizou presenças de três em três semanas até início de junho, dando preferência ao teletrabalho. A
partir de junho a equipa foi dividida em equipas espelho, dois blocos em cada Núcleo, com presenças quinzenais e
no restante teletrabalho.
Uma vez que a maioria das atividades não se realizou de acordo com o Plano de Atividades, a equipa do Núcleo de
Atividades Culturais reforçou, entre junho e até dezembro, a equipa do Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico,
realizando trabalho de identificação de documentação e identificação e catalogação do arquivo fotográfico e outra
documentação e bens.
Apesar da situação pandémica, o Departamento não parou por completo a sua atividade, tendo continuado, apesar das limitações, a desenvolver a catalogação de espécimes Bibliográficos, da identificação de Bens e da catalogação
de documentos de interesse histórico, no âmbito do Núcleo de Documentação e Arquivo Histórico.
No âmbito do Núcleo de Atividades Culturais, o Plano de Atividades foi cumprido até dia 17 de março, sendo que
posteriormente e dada a natureza das iniciativas por si promovidas o NAC reinventou-se adaptando a sua ação ao
contexto pandémico atual. Foram realizadas iniciativas online para comemoração de várias datas representativas: Dia
Mundial da Poesia, Dia Mundial do Teatro e 25 de Abril. Foi ainda desenvolvido o evento Drive IN, com o patrocínio da
Galp, que incluiu 7 sessões de cinema em 2 cidades, trazendo cultura no respeito por todas as normas de distanciamento social. Este evento realizado em duas Unidades Hoteleiras da INATEL, Costa da Caparica e Albufeira, contou com
a colaboração da Direção de Serviços da Hotelaria, com serviço de comida e bebidas aos espetadores.

NÚCLEO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Área de Parcerias Estratégicas e Apoios a Projetos Específicos na Área da Cultura
Estabelecimento de Parcerias com Agentes de Produção ou CCD, que desenvolvam projetos à qual a Fundação
INATEL se quer associar como apoiante ou como coorganizador e que vão ao encontro da missão da Fundação.
Estas parcerias permitem associar a marca INATEL a atividades de relevo, conferindo-lhe notoriedade e visibilidade.
No entanto, o cancelamento de grande parte do que estava programado, por parte dos nossos parceiros, foi uma
realidade.
• Prémio INATEL/OML-Escola Profissional da Metropolitana - Um prémio para o/a melhor aluno/a da Escola
Profissional. Decorreram as audições em que esteve presente a Fundação, com a participação de 12 alunos. O concerto
decorreu na Igreja de Jesus em Setúbal no dia 24 de outubro, 70 intervenientes, 85 espetadores. Parceria com a Associação Música, Educação e Cultura-Orquestra Metropolitana de Lisboa.
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• Escola Profissional da Serra da Estrela - Na continuação da parceria, a Fundação INATEL fez parte do júri da
PAP do Curso Profissional de Instrumentista via online, 12 intervenientes. Apresentação e defesa das Provas de Aptidão
Profissional no dia 22 de junho, 300 espetadores online. Parceria com a Escola Profissional da Serra da Estrela.
• Concerto Laureados Concurso de Composição para Acordeão Fundação INATEL/Folefest - O concerto
referente à edição de 2019, decorreu no Auditório Carlos Paredes no dia 31 de outubro. O concerto foi transmitido pela
Antena 2. O live streaming foi partilhado também para o facebook da Fundação, 89 espetadores online e 16 partilhas.
Parceria com a Associação Folefest.
• Concurso de Composição para Orquestras de Sopros - 8ª Edição/Concerto da Banda Sinfónica do Exército - Com o objetivo de fomentar e valorizar a escrita musical para esta formação, o concurso decorreu normalmente,
a nível da inscrição dos concorrentes. No entanto a audição das obras selecionadas foi cancelada após reunião online
entre a Fundação e a Banda Sinfónica do Exército. Parceria com a Banda Sinfónica do Exército.
• Associação Cultural Beira do Interior (Cd Canções Infantis, Festival do Pinhal, Concertos “Renascer”) /
Cem Soldos (Festival Bons Sons) / Gira Sol Azul (Festival de Jazz de Viseu-Que Jazz é este?) / D’Orfeu (Festival
i, Festim, OuTonalidades, Gesto Orelhudo) / Associação Improviso Divergente (Festival Brass iT) - Reuniões
(presenciais e online) com os vários parceiros para definir estratégias, divulgação, apoios e contrapartidas aos projetos
com relevância para a Fundação INATEL. Algumas das atividades programadas foram adiadas. No entanto, outras
tiveram o seu início como as da Associação Cultural da Beira Interior que editou um CD de canções infantis apoiado
pela Fundação INATEL.
• Festival Y #16 - A Quarta Parede é uma estrutura de criação e produção no universo das artes performativas,
fundada em 2002 e sediada na Covilhã. Organiza desde 2003 o Festival Y- Festival de Artes Performativas, que privilegia projetos na área dos cruzamentos disciplinares. A 16ª edição decorreu entre junho e outubro, 10 espetáculos, 409
espetadores, 7 grupos. Parceria com a Quarta Parede.
• Protocolo Câmara Municipal de Óbidos/Fólio - Elaboração de um protocolo com a Câmara Municipal de
Óbidos, organizador do Festival Literário Fólio e a Fundação INATEL, parceira e coorganizadora. Reuniões em Lisboa
e Óbidos.
• 7 Maravilhas da Cultura Popular - A Fundação INATEL fez parte do Conselho Científico, participando em várias
reuniões, presenciais e online, de seleção dos representantes da Cultura Popular, que participaram no programa televisivo da RTP. A Final realizou-se no Castelo de Bragança no dia 7 de julho.
• Festival Identidades / Associação Projeto Enraizarte - Projeto em regime de itinerância, acontece em diferentes locais, com uma programação que envolve vários grupos de música tradicional. Concertos no Porto (Hardclub
– 30 de janeiro) e Lisboa (Titanic Sur Mer – 31 de janeiro), 2 grupos, 430 espetadores. Parceria com a Associação Projeto
Enraizarte.
• 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 7ª edição teve pelo quarto ano consecutivo o apoio da Fundação INATEL, quer pecuniário quer na organização/produção do concerto das “Maria Monda” na abertura do festival
no dia 22 de novembro, 80 espetadores. Parceria com o CRIA- Centro em Rede de Investigação em Antropologia.
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• DOCLisboa – Festival Internacional de Cinema Documental - Na continuação da parceria com o CCD APORDOC, a Fundação INATEL volta a estar presente no DOCLisboa através da atribuição do Prémio “Origens-Práticas e
Tradições no Cinema” que este ano selecionou 7 obras. Devido à pandemia, estima-se que as obras selecionadas serão
projetadas no Cinema Ideal em março de 2021. Parceria com a APORDOC.
• Redes PCI - Ministério da Cultura - A Fundação INATEL foi convidada pelo MC para, na qualidade de ONG na
área do Património Cultural Imaterial, integrar juntamente com outras entidades a Rede PCI com vista a delinear estratégias para esta área. Foram realizadas duas reuniões online, nos dias 11 de março e 30 de outubro e elaborado um
documento estratégico que foi remetido para o Gabinete da Sra. Secretária de Estado da Cultura.
• Grupo de Trabalho PCI | Comissão Nacional da UNESCO - A Fundação INATEL na qualidade de ONG na área
do Património Cultural Imaterial deu parecer sobre 2 propostas de candidaturas:
- Proposta de inscrição no registo de boas-práticas do PCI do projeto “Portuguese.Galician Border ICH: a Safeguarding Model Created by Ponte nas Ondas”;
- Proposta de inscrição na Lista Representativa do Património Cultura Imaterial da Humanidade das “Práticas e
Manifestações do Culto a Nossa Senhora da Nazaré”.
Deu ainda parecer sobre a possibilidade de Portugal integrar uma candidatura transnacional da Obstetrícia à Lista
Representativa do Património Cultural Imaterial.
Ainda no âmbito do PCI - Unesco, a Fundação INATEL fez-se representar na Assembleia Geral dos Estados Parte
para a Convenção do Património Cultural Imaterial da Humanidade que decorreu entre os dias 8 e 10 de setembro na
Sede da Unesco em Paris.
Atividades Culturais - Produção Própria
• POPular - INATEL na Rua - Em 2020, o Popular - INATEL na Rua estava programado para Tavira, Macedo de
Cavaleiros, Vendas Novas, Nazaré, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Lisboa e Porto para os meses de junho, julho e
agosto. A iniciativa tem como objetivo promover as práticas culturais tradicionais em espaço público. Decorreram
reuniões com todas as Câmaras Municipais e parceiros locais, foram ainda contactados numa ótica de consulta ao
mercado todos os artistas que se pretendia que contassem nas programações das várias cidades. Tendo em atenção
a situação pandémica do país, a iniciativa foi cancelada.
• Poesia em…/ Dia Mundial da Poesia - Na edição de 2020, 7ª edição, a iniciativa Poesia em… seria dedicada
ao poeta Eugénio de Andrade, na sua terra natal, Fundão, nos dias 20 e 21 de março. O espetáculo teve ensaios no
Fundão e em Lisboa. Houve várias reuniões com a Câmara Municipal, parceira do evento, visitas ao espaço e recolha
de imagens. O espetáculo está definido assim como a edição do Manifesto pela Poesia de Fernando Paulouro Neves.
Foi adiado para 2021 com data a marcar em conjunto com a Câmara Municipal do Fundão.
• Comemoração do Dia Mundial da Poesia - Tendo em atenção o adiamento do evento “Poesia em…”, o Departamento de Cultura/Fundação INATEL convidou vários atores e atrizes a dizerem poemas que foram editados nas
plataformas digitais da Fundação no dia 21 de março.
• Dia Mundial do Teatro - O Departamento de Cultura /Fundação INATEL convidou vários CCD a fazerem depoimentos no âmbito da Comemoração do Dia Mundial do Teatro, que foram emitidos nas plataformas digitais da Fundação. CCD: Era Uma Vez-Teatro de Marionetas (Évora), Espelho Mágico (Setúbal), Retorta (Valongo), Contacto (Ovar) e
Teatro de Carnide (Lisboa), 27 de março.
• Comemoração do dia 25 de Abril - O Departamento de Cultura/Fundação INATEL convidou vários CCD da
área musical para interpretarem temas da época. Participaram várias bandas filarmónicas, coros, intérpretes/cantores/
instrumentistas de vários pontos do país para edição digital, comemorativa da efeméride.
• TEATRUA - Mostra de Teatro e Artes de Rua que pretende ser um painel do trabalho associativo na área de teatro
da Fundação INATEL. Inicialmente previsto para Évora, em maio, tendo havido reunião com o parceiro local, Câmara
Municipal e levantamento dos vários espaços e as inscrições terem decorrido normalmente, o evento teve de ser
cancelado devido à pandemia.
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• DRIVE IN - O DC organizou um Drive In em dois espaços exteriores das Unidades Hoteleiras da Costa da Caparica e Albufeira, que se enquadrou na atual situação do país, permitindo a fruição de cinema em segurança. Costa da
Caparica – 2 a 5 de outubro, Albufeira – 9 a 11 de outubro, 7 sessões, 580 espetadores.

Em 2020 o Núcleo de Atividades Culturais do Departamento de Cultura produziu e desenvolveu e em parceria 7
eventos, 13 ações, 22 sessões, que envolveram 12 grupos para 1.604 espetadores. Considerando o atual estado pandémico, produziu também três eventos online, que não estavam previstos em Plano de Atividades.
Espaço INATEL Mouraria
O Espaço INATEL Mouraria é um espaço público, com utilização diária. O Espaço é alugado por várias entidades
para diversas atividades culturais e/ou desportivas, nomeadamente Pintura, Biodanza, Capoeira, Tai Chi Chuan, Tango,
Dança e Futsal. É de destacar as aulas de pintura da Academia INATEL, 46 ações, 198 sessões, 1.641 participantes. O
Espaço encerrou em março e reabriu em julho.
INATEL Locais - Eventos
Os INATEL Locais desenvolveram vários eventos ao longo do ano, no campo cultural, inseridas no Plano de Atividades ao qual o Departamento de Cultura deu parecer positivo. No entanto a sua atividade foi drasticamente reduzida
devido ao estado pandémico, 8 ações, 45 sessões, 28 CCD, 7.255 espetadores e 252 participantes (dados enviados pelas
IL). São de realçar: “Aveiro Terra de Sal e Mar” (parceria com a C.M. de Aveiro); “Carnaval dos Caretos-Entrudo Transmontano” (Bragança); “II Festival de Teatro de Rua” (Funchal); “Cinema Fora do Sitio” (Porto); “AMATEATRO” (Setúbal) e
“Festival de Teatro de Santa Cruz da Trapa” (Viseu).

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, pese embora os constrangimentos impostos pela COVID 19, desenvolveu as seguintes ações no ano de 2020:
Procedimentos Gerais
• Elaboração de plano de visitas técnicas a realizar a todas unidades funcionais da Fundação INATEL, incluindo
regiões autónomas, em 2020-21, com o objetivo de sinalizar eventuais remanescentes de arquivo não contemplados
no referido levantamento nacional, tendo sido realizadas deslocações a Beja, Setúbal e Costa da Caparica (N.B.: em
virtude do surto pandémico e da implementação do estado de emergência, o plano de visitas técnicas foi, entretanto,
adiado sine die);
• Aquisição e acompanhamento de montagem de extensões de estantes rolantes instaladas no depósito geral de
arquivo em Évora, correspondente a um aumento de cerca de 340 ml de espaço útil;
• Reorganização, em coordenação com a DSSI, do catálogo bibliográfico da Fundação INATEL, através do sistema
de gestão documental NYRON, em substituição da aplicação DOCBASE, entretanto descontinuada;
• Execução e acompanhamento de pedido de apoio para a Exposição Comemorativa do 50.º Aniversário da CGTP-IN (25 set.-15 out. 2020), através da cedência de reproduções do Arquivo Fotográfico da Fundação INATEL, incluindo
tarefas de investigação e seleção de imagens, bem como a preparação de termo de utilização;
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• No âmbito da parceria entre o Ministério da Cultura e a Fundação INATEL, com vista à implementação do Arquivo
Nacional do Som (ANS), procedeu-se à elaboração e expedição de carta/inquérito dirigida aos nossos CCD, com o
objetivo de recensear o património sonoro existente em Portugal. Procedeu-se ainda à elaboração de um protocolo
com o Ministério da Cultura no âmbito da criação do Arquivo Nacional do Som. O protocolo foi celebrado a 21 de
fevereiro no Salão Nobre do Teatro da Trindade, com a presença da Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca e do Sr.
Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor e do Sr. Presidente do Conselho de Administração
da Fundação INATEL, Francisco Madelino. Assistiram à cerimónia cerca de 60 pessoas.
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,
Inserção de Dados FRD Levantamento Nacional 2020 (1.ª Fase);
• Processo de eliminação de documentação classificada sem interesse histórico, aproximadamente 2.335,2 ml,
correspondente a cerca de 35% do total rececionado em Évora ao abrigo da CR12/2016, e elaboração do respetivo
Auto de Eliminação;
• Referência e apoio remoto e presencial a investigadores do Arquivo Histórico;
• Digitalização integral do 2.º volume das atas das reuniões do Conselho de Administração da F.N.A.T. (1941-1946).
Arquivo Fotográfico
• Reorganização, inventariação e acondicionamento de fotografias da Coleção Geral da Fundação INATEL e do
acervo fotográfico originário do antigo Gabinete de Etnografia / Divisão de Etnografia e Folclore;
• Levantamento de espécies fotográficas e digitalização de originais selecionados, tendo em vista a sua utilização
na Exposição Comemorativa do 50.º Aniversário da CGTP-IN (25 set.-15 out. 2020).
Biblioteca
• Foi dada continuidade ao processo de criação de um espaço de leitura e biblioteca de usuários de referência nas
instalações do NDAH em Évora, organizados de acordo o sistema CDU, tendo em vista a sua inauguração;
• Acondicionamento do fundo geral da Biblioteca da Fundação INATEL em estantes entretanto adquiridas e criação de subcolecções.
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
• Atualização e correções ao 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;
• Procedimento por consulta prévia a 3 entidades, tendo em vista a reprodução para formato digital da acima
referida coleção de registos sonoros, empreitada adjudicada, tendo sido já realizada digitalização das primeiras 16
bobines, com a respetiva recolha e devolução de originais.
Hemeroteca
• Elaboração de índices analíticos da revista Tempo Livre.
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Consultas ao Arquivo Histórico
Registaram-se um total de 12 pedidos de investigação, consulta e/ou reprodução de documentação de Arquivo
Histórico, menos 7 do que em 2019: 9 internos e 3 externos, um dos quais no âmbito da já referida Exposição Comemorativa do 50.º Aniversário da CGTP-IN, decréscimo que deverá estar relacionado com a pandemia e estado de
emergência decretado.
Transferência e Abate de Documentação
Acompanhamento dos serviços no preenchimento de tabelas de transferência de documentação de arquivo corrente e intermédio, sua verificação e classificação no contexto dos prazos consignados na Tabela Meio-Função da
DGLAB, e na seleção de documentação para abate, com a elaboração dos respetivos autos de eliminação;
• Transferência de documentação de arquivo do Armazém da Póvoa de Santo Adrião e da IL Setúbal para Évora (c.
1.200 caixas), para triagem e processamento arquivístico;
• Coordenação e acompanhamento do processo de transferência de documentação proveniente do DDO-DSF
referente ao ano de 2018 para o Armazém da Póvoa de Santo Adrião.
Levantamento de Objetos de Interesse Histórico / Artístico
• Teve início a fase final do processo de identificação, inventariação e avaliação dos bens culturais de interesse
histórico disseminados nas diversas unidades orgânicas da Fundação INATEL, iniciado em 2018, em coordenação com
a DSPCL, através do supramencionado plano nacional de visitas técnicas a realizar em 2020-21;
• No âmbito da visita técnica realizada à UH da Caparica em 20 de fevereiro de 2020, em que foi detetado aglomerado de hera envolvendo o monumento comemorativo do aniversário da promulgação do Estatuto do Trabalho Nacional, escultura de tez neorrealista de Vasco Pereira da Conceição (1914-1992), erigida c. 1950, representando um casal e
uma criança, foi proposto e realizada a remoção dessa planta.

Edições
• Inventariação de stocks de edições INATEL armazenadas em Lisboa, Évora e Armazém da Póvoa de Santo Adrião,
tendo sido contabilizados 39.636 exemplares;
• Participação e acompanhamento técnico, na perspetiva da gestão de stocks, no processo de criação, através da
DSSI, de uma aplicação de controle de existências de edições da Fundação INATEL;
• Presença da Fundação INATEL na Periferias, Festival Internacional de Teatro/Artes Performativas 2019, através da
consignação de edições da Fundação INATEL;
• Foram vendidos 6 exemplares das edições da Fundação INATEL em stock gerido pelo NDAH, foram, ainda, entregues 15 exemplares para oferta.
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Indicadores
Parcerias Estratégicos e Apoios a Projetos Específicos
na área da Cultura
POPular ‐ INATEL na Rua
POPUlar no Trindade
Poesia em Torga
Poesia em Manuel da Fonseca
Salão Piolho
Domingos com Música
Dia Nacional das Bandas
Produção do Festival de Culturas Mediterranicas
Concurso Novos Textos
Dia Internacional da Dança
Dia Mundial da Música
Drive IN
CIOFF e UNESCO (viagens Internacionais e Reuniões
Nacionais)
Projeto Arquivo Histórico
Projeto Parcerias com Universidades
Alugueres Mouraria
Cedências Mouraria
Venda Livros, CD, DVD
Oferta Livros, CD, DVD
Atividades Culturais UOL
Totais
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Sessões
2018

Nº. de Grupos/CCD's

2019

2020

2018

2019

Espetadores/Participantes

2020

2018

2019

2020

48

77

11

34

13

9

8 225

58 273

1 589

64

137
7

0

62

105
8

0

34 712

22 157
2 024

0

7
6
6
2
75
4

9
4
15
2
2

0
0

0
6
3
52
0

1
1

3 153
7
0
1
4

0
0

845
144
2 269
31 352
58

6
1
18

711
1 292
31
806

0
0

1 428
462
0

580

16

23

1

20

0

0

953

1 285

200

20
150
217
33
10
111
153

20
150
198
57
54
1 126
154

1

0
0
0
0
0
0
279

0
0
28
0
0
28

40
2
3 849
0
0
0
65 954

0
0
0
519
0
0
132 330

0

168
46
6
15
45

0
0
0
0
0
0
309

1 200
441
0
0
7 225

922

2 028

311

495

424

65

151 556

221 318

11 235
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TEATRO DA TRINDADE
Em 2020 demos continuidade ao projeto artístico definido para o Teatro da Trindade INATEL, que, por um lado,
permitiu consolidar uma forte presença na oferta cultural da cidade e, por outro, gerar uma taxa de notoriedade com
fortes índices de satisfação por parte do público.
O primeiro trimestre decorreu acima das expectativas, com sessões praticamente esgotadas do musical Chicago,
até à data da sua interrupção, a 12 de março, altura em que, devido ao risco de contágio da COVID-19, foi necessário
suspender todos os espetáculos e produções teatrais que tínhamos a decorrer.
Tendo em conta esta realidade, redefiniu-se a estratégia do Trindade, que passou por reagendar a maior parte dos
espetáculos programados inicialmente, para que não se perdesse nem o investimento financeiro nem o investimento
emocional.
Esta paragem da atividade para o público, acabou por permitir realizar a substituição da chaminé de contrapesos,
uma obra intrusiva e incompatível com a atividade normal. Mas claro que, o impacto da inatividade do Teatro da
Trindade INATEL ficou bem expresso nos resultados alcançados e na incapacidade de cumprir as metas projetadas.
Apesar das medidas de desconfinamento decretadas pelo Governo e DGS permitirem, entretanto, a reabertura
dos Teatros a partir de 1 de junho, foi opção estratégica não o fazer, dando ao público tempo para recuperar a confiança económica e social. A atividade acabou por ser retomada a 2 de setembro com a reposição do musical “Chicago”, mas com a lotação reduzida em cerca de 50%. Seguiu-se, em novembro, a estreia do espetáculo “Ricardo III”,
uma produção própria, prevista inicialmente para abril.
Apesar das contingências e das sistemáticas limitações inerentes aos vários estados de emergência, que obrigaram a ajustar horários e a cancelar várias sessões, conseguiu-se manter, desde setembro, uma atividade regular,
assegurando uma presença constante na oferta cultural da cidade. O público do Trindade, confirmando os níveis de
confiança na oferta INATEL e nos procedimentos de segurança praticados, aderiu às propostas, aceitando de forma
cívica os sucessivos ajustes e alterações, a que o Teatro foi forçado a aplicar. Os resultados, ainda que muito condicionados pelas restrições estabelecidas, algumas das quais chegaram a impedir a apresentação de espetáculos ao fim
de semana, expuseram índices de adesão e de notoriedade muito satisfatórios, mantendo a oferta teatral do Trindade
consecutivamente no top de vendas da plataforma online BOL. Isto permitiu concluir, numa lógica de proporcionalidade, que em circunstâncias normais os resultados teriam sido excelentes.
Em termos globais, a atividade desenvolvida pelo Teatro da Trindade INATEL em 2020 realizou 226 sessões
e beneficiou de 35.786 espectadores, de acordo com a informação desagregada que se encontra expressa no
quadro seguinte.

Indicadores
Sala Carmen Dolores
Sala Estúdio
Salão Nobre
Trindade Fora de portas
Conferências ‐ Debates
Visitas Guiadas
Conversas com o espetador
Cedências /Aluguer Espaços
Totais

Sessões
2019

Espetadores

2020

2019

2020

203
167
17
52
6
40
8
89

116
87
4
4
0
7
3
5

62 487
6 579
3 522
16 969
208
855
928
19 352

31 829
2 156
108
548
0
87
242
816

582

226

110 900

35 786

A análise comparativa com o período homólogo reflete uma diminuição de 61% no número de sessões e de 68%
na frequência de público. Contribuíram para estes resultados os seguintes fatores: a paragem forçada a 12 de março
com o primeiro confinamento geral; a diminuição da lotação para metade na reabertura da atividade por imposição
da DGS; o cancelamento de espetáculos devido aos sucessivos estados de emergência que determinaram o recolhimento obrigatório às 13h ao fim de semana.
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Seguidamente, apresentam-se gráficos 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 espectadores por sessão e o valor médio de receita por espectador.

SALA CARMEN DOLORES
Tipologia de Ingresso
TOTAL GLOBAL PÚBLICO
TOTAL CONVITES

31 829
1 381

TOTAL
VENDIDO

30 448

OUTROS DESCONTOS
SÓCIOS FI

12 978
1 154

INTEIROS

16 316

Convites/ Ingressos Vendidos
Ricardo III

2 142

411

Ricardo III ‐
Ensaio
Solidário

230

Chicago ‐
reposição

2

6 984

Chicago

478

21 092
vendidos

490
Convites

Taxa de Ocupação
Ricardo III

76,71%

Ricardo III ‐ Ensaio
Solidário

90,63%

Chicago ‐ reposição

67,79%

Chicago

79,35%

Média de espectadores por Sessão
Ricardo III

196

Ricardo III ‐ Ensaio
Solidário

Chicago ‐ reposição

232

174

Chicago

366

Receita média por espectador
Ricardo III

Ricardo III ‐ Ensaio
Solidário

Chicago ‐ reposição

Chicago
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11,96 €

9,35 €

15,62 €

16,35 €
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SALA ESTÚDIO
Tipologia de Ingresso
TOTAL GLOBAL PÚBLICO

2156

TOTAL CONVITES

355

TOTAL
VENDIDO

1801

OUTROS DESCONTOS
SÓCIOS FI

845
132

INTEIROS

824

Ingressos Convites / Vendidos

Maria a Mãe

96

308

Amado Monstro

107

475

Um Número

152

1018
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ingressos Vendidos

Taxa de Ocupação

60%

70%

80%

90%

100%

Convites

Maria a Mãe

95,06%

Amado Monstro

77,60%

Um Número

58,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Média Espetadores por Sessão

Maria a Mãe

24

Amado Monstro

19

Um Número

29

0

5

10

15

20

25

30

35

Receita Média por Espectador

Maria a Mãe

7,59 €

Amado Monstro

8,09 €

Um Número

7,00 €

8,75 €

7,20 €

7,40 €

7,60 €

7,80 €

8,00 €

8,20 €

8,40 €

8,60 €

8,80 €

9,00 €
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DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SALA CARMEN DOLORES
Espetáculos de Teatro
• CHICAGO com encenação de Diogo Infante
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL / Força de Produção - 3 janeiro a 11 março
• CHICAGO (Reposição) com encenação de Diogo Infante
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL / Força de Produção - 2 setembro a 1 novembro
• RICARDO III - Ensaio Solidário com encenação de Marco Medeiros
Produção: Teatro da Trindade INATEL - 25 novembro
• RICARDO III com encenação de Marco Medeiros
Produção: Teatro da Trindade INATEL - 26 novembro a 31 janeiro 2021
Espetáculos de Música e Recitais
• TRIABOLIQUES - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 25 de fevereiro
• LUÍSA SOBRAL
Produção: Locomotiva Azul - 6 outubro
• CHASSOL - Ciclo Mundos
Produção: Fundação INATEL - 27 outubro
Outras iniciativas
• GALA SOCIAL INATEL 2020
Produção: Fundação INATEL - 13 outubro
• Antestreia do filme “O NOSSO CÔNSUL EM HAVANA”
Produção: Zero em Comportamento e Francisco Manso Produções em parceira com Fundação INATEL - 13 novembro

DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SALA ESTÚDIO
Espetáculos de Teatro
• UM NÚMERO com encenação de André Murraças
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL e Pinguim Púrpura - 15 janeiro a 8 março;
•AMADO MONSTRO com encenação de Marcantonio del Carlo e João Didelet
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL e MSHOW - 10 setembro a 25 outubro
• MARIA, A MÃE com encenação de Elmano Sancho;
Coprodução: Teatro da Trindade INATEL, Loup Solitaire e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão - 12 novembro
a 20 dezembro; com sessões extras de 7 a 10 janeiro 2021.

DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SALÃO NOBRE
Ciclo de Conferências
MANIFESTAÇÕES DA SEXUALIDADE NAS ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS
Organização: Bruno Schiappa e Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa
• O gesto teatral e o corpo no trabalho do performer, convidada: Sara Carinhas – 8 janeiro
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• Dizer como quem não diz – o equívoco sexual no teatro vicentino, convidada: Olinda Kleiman – 5 fevereiro
3º CICLO DE CONFERÊNCIAS DO CHIADO
Organização: CIDSénior
• Alguns problemas urgentes no país - Conferencista: Luís Valente de Oliveira, apresentado por Alberto Regueira
- 21 janeiro
Outras iniciativas
• ASSINATURA DO PROTOCOLO ARQUIVO NACIONAL DO SOM, uma parceria Fundação INATEL, Ministério da
Cultura, Ministro da Ciência e do Ensino Superior – 21 fevereiro
Leituras encenadas
• A LIÇÃO de Eugène Ionesco – Esta noite grita-se
Produção: Companhia Cepa Torta – 12 dezembro

DESCRITIVO DE OUTRAS ATIVIDADES
CONVERSAS COM O PÚBLICO
Um espaço de diálogo entre o público e as equipas artísticas dos projetos, que se traduziu em 3 conversas com
a presença de 300 espectadores, 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. Decorreu, neste período, 7
visitas, para um total de 87 visitantes.
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DESPORTO
Hoje o Desporto da Fundação INATEL mantém-se como um dos principais agentes sociais no desporto português
prevalecendo como um dos essenciais impulsionadores do Desporto Amador e da prática desportiva para seniores. A
atividade do Departamento de Desporto é orientada para distintas camadas da população numa perspetiva de valorização da prática desportiva para todos e respondendo aos desígnios de Missão da Fundação INATEL.
O Desporto da Fundação INATEL possui uma oferta integrada para todas as idades, valorizando 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.
Contudo, a pandemia COVID-19 veio alterar o plano de atividades, não sendo ainda possível definir qual o desfecho final. O impacto da pandemia na sociedade em geral é muito elevado, nomeadamente nas famílias dos agentes
intervenientes nas atividades: árbitros, professores, CCD, etc.
O desempenho do Desporto INATEL realiza-se, também, em articulação com as INATEL Locais, através de atividades direcionadas para públicos específicos e em resultado de uma união entre esforços conjuntos, nomeadamente
autarquias, CCD e associações, grupos e coletividades locais.
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.
A situação pandémica em Portugal tem originado uma paralisação quase total do Desporto Amador, colocando a
este departamento novos e enormes desafios.
No seguimento da disseminação do COVID-19 em Portugal, desde fevereiro 2020 e com a implementação de limitações a todas as atividades no território português, no contexto das medidas de prevenção do contágio e tendo em
consideração as recomendações da Direção-Geral da Saúde, a Fundação INATEL decidiu colocar em prática medidas
excecionais e temporárias, pelo que foram suspensos todos os eventos desportivos, regulares e pontuais.
Desta forma, todas as atividades desportivas foram canceladas, especificamente no que diz respeito às competições, impossibilitando os milhares de atletas e praticantes de usufruir dos serviços de atividade física ministrados pela
Fundação INATEL.
Contudo, foram realizadas várias ações com os CCD e atletas de modo a perspetivar o reinício da prática desportiva em 2021. Este departamento está consciente do desafio que tem pela frente, mas com a certeza que em conjunto
com os atletas e CCD será possível voltar a ocupar os tempos livres dos associados da Fundação INATEL.
Estimamos uma adesão significativa de equipas e CCD aquando da diminuição de restrições, tendo esta estimativa por base o número de pré-inscrições realizada em 2020, sendo este o principal objetivo: responder às necessidades e anseios dos CCD e atletas em 2021.
O DESPORTO DA FUNDAÇÃO INATEL
No âmbito do cumprimento da missão da Fundação INATEL, o Departamento de Desporto promove atividades na
área do desporto, lazer e ocupação dos tempos livres com o objetivo principal de promover uma cultura de hábitos
de vida saudáveis através da atividade física e desportiva.
O Desporto da Fundação INATEL advoga 4 eixos de atuação basilares no seu programa de ação. Estes eixos enquadram as atividades desenvolvidas pelo Departamento e novas oportunidades que irão fomentar o crescimento do
quadro de missão da Fundação INATEL:
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Estes eixos têm como objetivo atingir os vários segmentos da população portuguesa, nomeadamente:
• Jovens - ações e eventos de inclusão social e campeonatos nas diferentes modalidades, nos quais podem participar jovens a partir dos 14 anos;
• 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 estes.

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.
Competições - Atividade competitiva e formal organizada em moldes prédefinidos 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

2019
11 137
1 281
12 418

2020
9 033
0
9 033

Var.
‐2 104
‐1 281
‐3 385

*Devido à pandemia não se realizaram atividades em várias modalidades.
**Devido à pandemia não se realizaram atividades no âmbito do Desporto Ambiente.

No ano de 2020 existiu uma quebra de 2.104 atletas fruto da impossibilidade de iniciar algumas modalidades e
algumas competições. O eixo social-competitivo movimentou 9.033 praticantes, sendo que estes atletas se distribuem
por 10 modalidades, sendo estas:
• Modalidades Coletivas: Andebol, Basquetebol, Futebol, Futebol de 7, Futsal e Voleibol.
• Modalidades Individuais: Golfe, Natação, Ténis de Mesa e Tiro.
Nas várias modalidades estiveram envolvidos 357 CCD. A redução existente traduz igualmente a impossibilidade
de iniciar algumas modalidades e competições.
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2019
TOTAL CCD’s

392

2020

Var.

357

‐35

Objetivamente e analisando os números referentes apenas a 3 meses,
entendemos que em 2020 conseguiríamos superar os resultados de 2019.
No entanto, com a suspensão/cancelamento de várias competições e atividades foi impossível manter a dinâmica existente no 1º trimestre de 2020.
Importa ainda realçar neste eixo a conclusão e impressão do novo
Código Desportivo da Fundação INATEL, este documento essencial para o fenómeno desportivo competitivo desta instituição surge de
um trabalho conjunto entre vários serviços da Fundação, estando agora
pronto para ser distribuído a todos os interessados.

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.
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 DE DESPORTO
Um dos principais programas são as Classes de Desporto que abrangem todas as atividades desportivas, de cunho
não competitivo, e que se caraterizam pelo seu cariz lúdico e de bem-estar, sendo maioritariamente destinadas a uma
população adulta e geronte. As Classes de Desporto funcionaram em 4 INATEL Locais: Braga (Ginástica de Manutenção, Pilates e Karaté), Évora (Ginástica de Manutenção) e Setúbal (Yoga) e Angra do Heroísmo (Natação). Em março
2020 todas as classes foram suspensas. Contudo, em Braga foi possível retomar parte das classes no mês de junho, com
acesso limitado aos associados interessados.
2019
Alunos Classes de Desporto TOTAL

488

2020
424

Var.
‐64

No início da nova época 2020/2021, retomaram praticamente todas as classes. A redução de alunos deve-se essencialmente à suspensão das classes em março de 2020, tendo estas retomado paulatinamente em setembro com uma
menor expressão fruto das imposições da Direção Geral da Saúde relativamente ao número de alunos por classe.
CLASSES DOS CCD
As Classes do Desporto dos CCD será um projeto novo a implementar tendo em vista a promoção da atividade
física regular em locais que se registem maiores índices de inatividade/sedentarismo e com menos acessibilidade à
prática por parte da população.
Este projeto, a ser implementado brevemente, concretiza-se através do apoio pecuniário aos CCD e à população
local, com a criação de classes de desporto localmente.
Escola Nacional de Jogos tradicionais
Na tentativa de reavivar memórias e de implementar projetos de intergeracionalidade, pretende-se a criação da
Escola Nacional de Jogos Tradicionais. Esta escola envolve os CCD da Fundação INATEL na área dos Jogos Tradicionais,
na tentativa de que estas atividades não deixem de ser praticadas e que passem de geração em geração.
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Pelas dificuldades impostas pela DGS para a realização de atividade desportiva em grupo, estes projetos ficaram
ainda sem implementação estando a ser preparado o desenvolvimento operacional dos mesmos.

EIXO SOCIAL
A prática desportiva é um direito de todo o cidadão e uma preocupação da
Fundação INATEL. Assim, o Departamento de Desporto pretende criar e desenvolver atividades direcionadas a todos os segmentos da população.
Neste eixo são integradas as atividades e ações que o Departamento de Desporto desenvolve em parceria com os CCD, com as INATEL Locais assim como
com outras entidades, cujo fim seja o desenvolvimento social da comunidade
através do desporto, em vários distritos.
Neste eixo é ainda englobada a 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.
Devido à pandemia de COVID-19, os eventos agendados não foram realizados.

EIXO LABORAL
Aulas
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 trabalhadores. Mais do que prevenir
doenças, o Desporto Laboral surge como um meio permanente para se adquirir
e manter hábitos de vida saudáveis.
No ano 2020 estiveram inscritos neste projeto 137 participantes.
2019
Alunos Desporto Laboral TOTAL

220

2020
137

Var.
‐83

Na Secretaria Geral do Ministério das Finanças, os alunos continuam a contar com aulas de Yoga, Pilates e Chi Kung,
na versão presencial ou online de acordo com as restrições impostas temporariamente pela DGS.
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 nas instalações REN em Lisboa, desde 2015 e em
Ermesinde, desde setembro de 2018.
Após a interrupção das atividades devido ao COVID-19, foi possível criar as condições necessárias para a realização
de aulas via online. Sendo uma novidade para muitos alunos, levantando algumas questões pessoais ao nível dos
direitos de imagem, as classes contaram com menos alunos do que quando as aulas eram realizadas presencialmente.
Deseja-se que seja possível rapidamente voltar à utilização dos espaços físicos nas organizações para que mais
alunos, os mais céticos, possam usufruir desta oportunidade.
No que respeita a ações pontuais e de promoção do projeto, não se realizou nenhuma neste período, pelo que se
regista uma grande diferença nos indicadores face a 2019.
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Pausas Conscientes
No decorrer da pandemia, da interrupção das atividades regulares presenciais e da aplicação do teletrabalho surgiu o Programa Pausas Conscientes. Este programa deu os primeiros passos no decorrer do ano 2020.
As Pausas Conscientes são curtos períodos de pausa na jornada de trabalho, cerca de 10/15min, via online, para que
cada trabalhador possa conscientemente realizar exercícios de alongamento e mobilidade ou de descontração, sem
que seja necessário qualquer tipo de equipamento específico. Por exemplo, utilizando uma cadeira, são realizados
exercícios circulatórios, de mobilidade, alongamentos e relaxamentos, com o objetivo de aliviar tensões e dores, assim
como de melhorar a postura do trabalhador. As orientações para estes exercícios são feitas por profissionais da área
do Pilates, Fisioterapia e Yoga.
Tendo em conta a fadiga proporcionada pelo trabalho em casa e pelos períodos de confinamento, esta vai ser
uma grande aposta em 2021.
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PARQUE DE JOGOS 1º DE MAIO
Enquanto espaço multifacetado de realização de eventos de caráter desportivo e de lazer aberto diariamente ao
público entre as 07H00 e as 23H00, preconiza laços com os entes públicos e privados com os quais toma contacto ou
aos quais pretende divulgar as suas iniciativas, numa perspetiva de integração social e cumprimento do desígnio da
Fundação INATEL.
O Parque de Jogos, para além das atividades regulares que desenvolve, é espaço de acolhimento das 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, sendo considerado/procurado como um
espaço privilegiado para a organização de jogos formais e informais de variadas modalidades de pavilhão e ao ar livre.
Importa referir que a informação aqui apresentada reflete oscilações relativamente a serviços e utilizações de
espaços decorrentes da evolução pandémica, nomeadamente desde o momento do encerramento total da instalação
aquando do primeiro confinamento geral até à retoma gradual de algumas atividades, tendo presente que algumas,
nomeadamente as de piscina, não foram retomadas desde o encerramento inicial a 13 de março de 2020.
A abertura de espaços e vagas nas atividades do Parque de Jogos 1.º de Maio para entidades com o cariz de
responsabilidade social que identifica a vocação, visão e missão da Fundação INATEL apenas foi possível durante o 1º
semestre e até ao encerramento das atividades acima referido, não se reiniciando no 2º semestre devido à evolução
da pandemia.
Utilizações de Responsabilidade Social
Inscritos/alunos nas suas atividades regulares
Entradas para utilização de espaços verdes e instalações (*)

2019

2020

10
25

10
25

*valor aproximado

O primeiro semestre de 2020 iniciou-se com um progressivo regresso dos Beneficiários após as festividades do
Natal e final de ano e depois revelou um cenário inédito que se traduz numa contração acentuada da atividade em
função do advento da pandemia do COVID-19.
Nos meses de janeiro e fevereiro o Parque apresentava um aumento de frequência de Beneficiários, por via da reabertura em pleno do Complexo de Piscinas, após a intervenção realizada durante o ano de 2019, permitindo antever
uma gradual recuperação dos frequentadores das atividades aquáticas.
A interrupção verificada a 13 de março, confirmada com a declaração do estado de emergência a 18 de março
(Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020), levou ao encerramento de todas as atividades disponibilizadas
pelo Parque.
No contexto da retoma gradual de algumas atividades económicas, nomeadamente dos espaços desportivos, o
PJ 1º Maio trabalhou para uma abertura gradual, partindo sempre da premissa inicial de cumprimento escrupuloso
das orientações da DG Saúde.
Apenas a partir de meados do mês de maio foi possível reabrir o Parque para passeios e a 28 de maio reiniciaramse as atividades geridas pelo Parque, designadamente algumas ligadas ao fitness, bem como o padel e o ténis, todas
em regime de ar livre.
O segundo semestre caracterizou-se pela retoma formal e num contexto de “normalidade possível” das atividades
geridas pelo Parque relativas ao fitness e atividades exteriores como padel, ténis e escola de futebol, para lá da receção
aos estabelecimentos de ensino com o início do ano escolar.
Durante todo este período a preocupação fundamental incidiu na necessidade de acautelar a eventual ocorrência
de focos de contágio na instalação por comportamentos alheios aos preconizados e informados, pelo que se assumiu
de nuclear relevância o controlo e monitorização de todos os processos implementados.
Devido a este contexto e enquanto as condições meteorológicas o permitiram, as atividades decorreram sempre
no exterior, passando para as instalações fechadas apenas a partir de 15 de outubro.
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O ano de 2020 assume-se assim, pela sua originalidade, como um ano de adaptação constante, de resiliência e
de primado absoluto da luta contra a propagação de uma pandemia que se revelou gravíssima nos danos sociais e
económicos provocados, para lá da evidência da catástrofe para a saúde pública.

EIXO SOCIAL-COMPETITIVO
COMPETITIVO
O eixo social-competitivo é uma vertente desportiva com grande ocupação de espaços do Parque de Jogos 1º
Maio em horário nobre para acolher as diversas competições do Departamento de Desporto, são elas Voleibol, Basquetebol, Andebol, Futsal, Ténis de Mesa, Natação e Futebol de 11. Após a paragem a 13 de março já não se realizaram
mais durante o ano de 2020.
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.
Porém, num contexto de retoma de atividades a legislação determinou que apenas os treinos num contexto
federado poderiam regressar à atividade, motivo pelo qual, não se verificou o regresso destes grupos informais desde
13 de março 2020.
Cedências Regulares e Pontuais
Campo Futebol de 11, de 7 e Polidesportivos

2018

2019

2020*

Alugueres/Ocupações

5 806

8 342

3 284

Participantes

63 722

79 611

14 048

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

*Estes indicadores refletem os dados acumulados e no 1º semestre de 2020 apenas estão contemplados 2,5
meses pois o encerramento total da instalação verificou-se a 13 março.

O Parque de Jogos acolhe ainda as aulas de Educação Física no âmbito do programa escolar de escolas Técnico-Profissionais (EPAD, Profitecla, Digital, Inete), bem como a lecionação das disciplinas práticas da Universidade Europeia
e mais recentemente as aulas da mais prestigiada entidade formadora no âmbito dos Profissionais de Fitness, a Manz.
Escolas
Total entradas ‐ acumuladas (semanal)
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2020
1º semetre
2 288

2º semetre
1 736

2019
2 288
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EIXO DESPORTO SÉNIOR, GRUPOS ESPECIAIS, SAÚDE E BEM ESTAR
CLASSES - ATIVIDADES DE CARTÃO
O âmbito do Desporto Sénior e Saúde e Bem-estar são complementares e pressupõem uma transição de um para
outro, sendo o eixo da Saúde e Bem-Estar mais vocacionado para adultos em idade ativa e o Desporto Sénior para
Adultos na idade maior (3ª Idade).
Os valores apresentados são médias mensais e os valores acumulados em cada semestre dos seguintes cartões de
atividades: Sénior, Água, Fit (inclui fit total), Express, Mente & Corpo, Power e natação.
2018
Atividades de Cartão

Desporto Sénior e Saúde e Bem Estar

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

Nº total de horas aulas

Nº de mensalidades pagas/praticantes

Média
Mensal

2019**
Anual

Média
Mensal

2020*

Anual

Média
Mensal

Anual

920

9 660

613

6 747

534

3 631

1 040

10 920

756

7 938

507

3 335

*No 1º semestre apenas estão considerados 2,5 meses (janeiro, fevereiro e ½ mês de março) e no 2º semestre estão contemplados 5 meses
atividades.
**Devido à falta de conclusão das obras a piscina esteve sem utilização de julho a novembro (inclusive).

DESPORTO SOCIAL
Para além da oferta do Parque de Jogos 1º Maio nesta vertente, nomeadamente com a realização de Hidroterapia
que se assume como uma atividade Terapêutica muito focada na reabilitação, estão incluídas igualmente neste eixo e
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, que dão
sustentação a uma estratégia de resposta ativa a questões como as deficiências motoras e cognitivas.
Grupos Especiais
Total de praticantes (mensais)
Total de horas de aulas

2019**
120
163

2020*
85
140

*No 1º semestre apenas estão considerados 2,5 meses (janeiro, fevereiro e ½ mês de
março) e no 2º semestre estão contemplados 5 meses atividades.
**Devido à falta de conclusão das obras a piscina esteve sem utilização de julho a novembro (inclusive).

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 que a Fundação INATEL protocolou com entidades, sendo a responsabilidade técnica 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.
As modalidades/Escolas de Desporto são as seguintes: Natação, Futebol, Ténis, Padel, Taekwondo, Judo.
Após a interrupção em março, as modalidades de contato (Judo e Taekwondo) e indoor (natação) já não retomaram a atividade, pelo que os dados apenas refletem os primeiros dois meses e meio do ano de 2020.
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2018
Escolas de Desporto

Eixo Formativo e Recreativo

Média
Mensal

2019**
Anual

Média
Mensal

2020*

Anual

Média
Mensal

Anual

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

Nº total de horas aulas

157

628

91

821

231

2 590

Nº de mensalidades pagas/praticantes

755

7 928

621

6 520

271

2 929

*No 1º semestre apenas estão considerados 2,5 meses (janeiro, fevereiro e ½ mês de março) e no 2º semestre estão contemplados 5 meses
atividades.
**Devido à falta de conclusão das obras a piscina esteve sem utilização de julho a novembro (inclusive).

EIXO LABORAL
Após o encerramento das atividades a 13 de março não foi possível o desenvolvimento de ações para sensibilizar
as empresas e a sociedade civil da importância da prática da atividade física e da manutenção de hábitos de vida
saudável, estratégia fundamental para fomentar o cartão empresa como incentivo para a prossecução deste objetivo.

EVENTOS
Durante o ano de 2020, ao contrário do que ocorreu em anos transatos, apenas foram dinamizados os eventos que
decorreram antes do encerramento da instalação a 13 de março, os quais a seguir se elencam:
• Torneios de Judo – Associação Judo de Lisboa;
• Desporto Escolar;
• Jogos râguebi Sport Lisboa e Benfica (pertencentes a provas oficiais);
• Jogos dos campeonatos do quadro competitivo da Fundação INATEL;
• Diversas Ações pontuais de Grupos.
Eventos Desportivos e Culturais
Total participantes e Visitantes
*valor aproximado
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2018
65 496

2019
62 006

2020*
3 083
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INATEL LOCAIS
Representando a Fundação INATEL no território, encontram-se as INATEL Locais, de agora em diante designadas
por IL.
Mantendo uma relação de proximidade, com os associados individuais e coletivos, as IL, levam à comunidade os
projetos das atividades das várias áreas de missão delineados pela Fundação INATEL.
Com a eclosão da pandemia, provocada pelo SAR-Cov-2, no início de março de 2020, a Fundação INATEL viuse obrigada a ponderar as suas atividades, suspendê-las numa primeira fase, restruturá-las posteriormente, e outras
foram mesmo canceladas.
Seguindo as recomendações da DGS, foram adaptados os espaços no atendimento, protegendo todos os trabalhadores e utentes, bem como outros espaços nas IL.
Na área comercial, as IL, venderam menos 83% em viagens, comparativamente a igual período do ano anterior.
Face aos objetivos anuais, verificou-se uma execução de 19%. Relativamente à Hotelaria INATEL, também se verificou
quebra significativa, menos 77%, face aos objetivos anuais traçados. Esta área foi sem dúvida a mais afetada pelos
planos de contingência a que nos vimos forçados a levar a cabo. No que respeita ao programa INATEL 55+.pt, viajaram
3.112 passageiros, menos 43% do realizado em período homólogo.
A atividade associativa (associados individuais e coletivos) também foi afetada, assim a nível de angariação de
novos associados individuais verificou-se um decréscimo de 5.170 novos associados, face a período homólogo, e em
relação aos objetivos anuais traçados, para as IL, uma execução de 28%. Nos associados coletivos comparativamente
com período homólogo, verificou-se um decréscimo de 80 novos associados. Face aos objetivos anuais, verificou-se
uma execução de 15%.
No âmbito do plano INATEL SAÚDE prime e comparativamente ao mesmo período do ano anterior, verificou-se
uma diminuição de 32% em estados “em vigor”.
Atividades culturais, desportivas, sociais, formativas, como já acima referidas, por imposição do controlo e prevenção à pandemia instalada provocada pelo SAR-Cov-2, foram analisadas, de forma a ponderar a sua execução, que
numa primeira fase, foram suspensas, sendo posteriormente restruturadas e outras, foram mesmo canceladas.
De seguida apresenta-se um balanço da atividade, em 2020, elaborado por cada INATEL Local.
Angra Heroísmo
Desporto, Cultura, Formação, Turismo, ações promocionais e angariação de novos associados, constituíam o cerne
da atividade da INATEL de Angra do Heroísmo, prevista para 2020.
Todavia, a pandemia mundial não poupou os Açores e assim, a partir de meados de março cessou tudo o que
estava a decorrer e ficou suspenso tudo o que estava planeado.
Na área desportiva realizou-se uma prova de Futebol de 7 - campeonato e taça, com 6 equipas, entre novembro
de 2019 e março de 2020. A época 2020-2021, com início habitual em outubro/novembro, encontra-se suspensa.
As atividades aquáticas 2019-2020, contavam com 3 classes - AMA 1, AMA 2 e ITN – com 50 alunos inscritos. Estas
classes terminaram a 12 de março. A 14 de outubro iniciaram-se as aulas de natação da época 2020-2021, com 7 classes
e 52 alunos registados.
Na área da cultura, a época natalícia seria assinalada com um concerto no dia 5 de dezembro, em Angra do
Heroísmo, protagonizado por um CCD INATEL, mas o evento não se realizou.
No domínio da formação aconteceram, em outubro e novembro 2 cursos de Corte e Costura, com um total de 16
alunos.
A IL previa a participação numa feira de atividades económicas, mas a mesma não aconteceu. Mesmo assim, inscreveram-se em Angra do Heroísmo 65 novos sócios, sendo 51 da Terceira, 13 da Graciosa e 1 de São Jorge. Inscrições
online foram 6 (4 da Terceira e 2 de São Jorge).
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O ano encerrou com uma campanha, de âmbito nacional, de angariação de bens alimentares que foram doados
ao banco alimentar da Terceira.
Aveiro
As vendas de viagens que apresentavam um crescimento ao longo dos anos, fruto do trabalho de fidelização
de novos associados, ficaram em 2020 com menos 87% que em período homólogo, só tendo sido possível executar
15% dos objetivos propostos. O INATEL 55+.pt decorreu dentro da normalidade possível não apresentando grandes
cancelamentos nas viagens previstas.
Na área Cultural praticamente todas as propostas aprovadas, em parceria, foram canceladas e reagendadas para
2021, a única atividade realizada foi “Aveiro Terra de Sal e Mar- Récita”, um espetáculo de teatro musical com uma
componente multimédia, que realçou a cultura tradicional e musical da região de Aveiro, em parceria com a Câmara
Municipal de Aveiro, onde todas as medidas de segurança foram adotadas e asseguradas, com lotação e bilheteira
fixada no limite estipulado pela DGS.
No setor de Desporto o campeonato arrancou, sem alterações no número de equipas inscritas no Futebol de 11,
mas devido a pandemia o mesmo foi cancelado; no caso da pesca de Rio e Mar nem sequer avançou devido a pandemia.
No âmbito social foram desenvolvidas 2 campanhas, Campanha de Angariação de Material Escolar, o material
angariado foi entregue à Obra de Nossa Senhora das Candeias - Casa do Redolho e a Campanha Solidária de Natal 2020
cuja instituição beneficiada foi a Obra da Criança Ílhavo.
Beja
De acordo com os objetivos do Plano de Atividades para 2020, tentámos focar-nos na continuidade e no reforço
das parcerias com entidades oficiais e particulares, contudo o aparecimento da Pandemia COVID-19, logo no início do
ano de 2020, provocou o cancelamento de atividades e o encerramento de portas, limitando os contatos, obrigando a
IL a desviar-se dos objetivos propostos e a viver um ano atípico, apesar de se apostar sempre, na reserva em Unidades
Hoteleiras INATEL, no Programa INATEL 55+.pt, outros programas de viagens de Turismo, nos associados e especial no
seu contato telefónico, quase em jeito de voz amiga, transmitindo-lhes calma, paz e esperança no futuro.
Assumiu-se o ano de 2020 como catastrófico e alertar que para uma região tão grande e tão carente, sentirá hoje
e no futuro próximo esta paragem do tempo, como consequência da Pandemia COVID-19.
Braga
Seguindo as recomendações da DGS, foram adaptados os espaços no atendimento, protegendo todos os trabalhadores que aí prestam o seu trabalho, bem como a todos os utentes que aqui se dirigem.
Foram criadas equipes de trabalho em espelho, colocando o maior número possível de trabalhadores em teletrabalho.
Foram adaptadas todas as salas, onde decorriam as classes de desporto, que à data de início da pandemia, abrangiam 402 associados. As salas onde decorriam as formações nas áreas de bordados, inglês, pintura, dança, com 136
associados.
No que concerne Hotelaria, foi executado 32% dos objetivos propostos.
Turismo, no que concerne à venda de viagens, realizou-se em 2020 menos 79% que em período homólogo, só
tendo conseguido executar 21% dos objetivos propostos.
Ao abrigo do programa INATEL 55+.pt. viajaram a partir do distrito 326 pessoas.
No âmbito Social, realizaram-se duas campanhas solidárias, uma de angariação de material escolar, em setembro
e outra de bens alimentares e brinquedos, pelo Natal.
Desporto - As classes de desporto, à data de início da pandemia, participavam em ginástica e pilates 414 associados. Forçados a suspender estas atividades no início de março, devido ao surto pandémico, retomamos em 15 de
junho, após conhecidas as linhas orientadoras da DGS, sobre os procedimentos de prevenção e controlo para espaços
de atividade física e lazer. Adaptamos os espaços bem como o número de participantes por turma, tendo em conta o
plano de contingência para estes espaços. Encetamos uma nova fase, com menos participantes, 190, seguindo todas
as diretrizes emanadas pela DGS.
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Na Formação e ocupação dos tempos livres, a INATEL Local de Braga, prosseguiu com as ações de formação nas
áreas de artesanato, bordados, pintura, inglês e cavaquinho, danças de salão, interrompidas em março, devido ao surto
pandémico. Deu-se continuidade a partir de junho tendo em conta o plano de contingência. Tendo atingido 336 horas
de formação.
No âmbito Cultural - foi possível reagendar e realizar a exposição “O Meu Cavaquinho é Ecológico e o meu Reco
Reco Também”, em parceria com a associação Braga Capital do Cavaquinho, Museu dos Biscainhos, Município de
Braga, que teve lugar no Museu dos Biscainhos, em Braga, de 14 a 30 de junho de 2020. Os Cavaquinhos expostos
foram o resultado de trabalhos efetuados por particulares, associados e alunos das escolas bracarenses, que os criaram
com materiais recicláveis e ecológicos. Esta exposição, contou ainda, com a participação, do CCD da Fundação INATEL,
Ida e Volta - Cabeçudos e Gigantones que abrilhantaram e coloriram a exposição, com a exposição de alguns gigantones e cabeçudos, de notar que, também o Encontro Internacional de Gigantones e Cabeçudos, tinha sido cancelado.
Contamos ainda com o apoio de alguns CCD que cederam para a exposição os seus mais emblemáticos Reco-Recos.

Bragança
A INATEL Bragança, que havia apresentado em plano, um conjunto significativo de atividades culturais, desportivas e sociais, elaborado a partir das realizações do ano 2019, consideradas com mais sucesso, pelo impacto produzido
nos CCD, entidades parceiras na sua realização e público, acabou por levar a efeito, apenas uma atividade cultural
denominada “Carnaval dos Caretos/Entrudo Transmontano”, em fevereiro/2020.
Castelo Branco e Covilhã
A venda de viagens de Turismo, quer a IL da Covilhã quer a IL de Castelo Branco estavam no bom caminho fruto
dum trabalho de aproximação, atendimento personalizado, junto dos associados e também à diversificação de viagens que é colocada para venda por parte do departamento de Turismo. Contudo devido à Pandemia os objetivos
não foram atingidos.
Apesar da Covilhã e Castelo Branco serem do mesmo Distrito, existe uma grande diferença no poder de compra
nos indivíduos que residem no Norte do Distrito (que é o caso da Covilhã) quer no Sul do Distrito (que é o caso de
Castelo Branco). O programa INATEL 55+.pt, sendo um programa social é muito importante para os indivíduos que não
possuem rendimentos para viajar.
A salientar que a mudança de instalações da IL da Covilhã proporcionou uma melhor visibilidade do espaço,
atraindo também mais público, apesar da Pandemia.
Coimbra
Na IL de Coimbra, tanto quanto foi possível, manteve-se o contacto e a relação com associados e coletividades
e também com os municípios e outras instituições locais. Participámos em eventos, promovendo-os, sem que isso
constituísse um custo significativo para a Fundação INATEL. É o caso do festival de violoncelo Cello Sessions. Foram
reabilitadas as molduras da exposição alusiva a Miguel Torga, com fotos originais de Varela Pècurto (ao vivo), que
rubricou os passe-partouts. Prosseguiu-se e concluiu-se a recolha de lendas para o projeto LENDÁRIO – 100 lendas da
Região de Coimbra, e ficou concluída a respetiva ilustração e paginação.
A premência de realizar atividades tem vindo a sentir-se, com o anseio popular de ver a Fundação INATEL de novo
envolvida com a comunidade, no cumprimento da sua missão. Ainda assim, o compromisso com a vida humana e a
saúde pública, sustentam a nossa cautelosa e responsável atividade, reduzindo-a muito significativamente, mantendo
laços com a comunidade para podermos regressar em segurança logo que possível.
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Évora
Face ao agravamento galopante da situação pandémica, o volume de viagens faturado decresceu cerca de 74%
face ao ano de 2019, proveniente maioritariamente de reservas de turismo nacional dos programas INATEL Outono
e Primavera e do Termalismo e Bem-Estar, bem como viagens realizadas em janeiro e fevereiro, como o Cruzeiro do
Dubai à India e a Ceia de Reis. O Programa INATEL 55+.pt registou a inscrição de 67 pessoas.
O Programa INATEL 55+.pt – 1ª Fase foi promovido em duas Sessões de Esclarecimento, em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia de Borba e com a Câmara Municipal de Estremoz, realizadas no dia 6 de fevereiro.
As Campanhas de desconto nas Unidades Hoteleiras promovidas pela Fundação INATEL motivaram a reserva por
parte de alguns clientes, que se traduziu na reserva de 28 quartos, num total de 86 noites.
As campanhas inerentes à angariação de novos associados potenciaram a inscrição de 69 novos associados e 1
reativação de CCD.
A Galeria de Exposições da INATEL Évora acolheu uma Exposição de Pintura do Artista Vitor Pisco, intitulada
“Minhas Raízes” - 27 de janeiro a 6 de março de 2020, com a apresentação de 23 obras.
O Cursos Artístico de Cavaquinho, dividido em duas classes, teve uma participação intermitente, nos meses de
janeiro a junho e de outubro a dezembro, com frequência média de 18 alunos/mês, no primeiro semestre e de 12
alunos/mês, no último trimestre do ano.
A Classe de Ginástica manteve uma participação média de 7 alunos/mês no primeiro trimestre do ano, sendo
suspensa no mês de março de 2020.
A Competição de Futebol de 11 - Época 2019/2020 registou 18 equipas, num total de 560 atletas inscritos e apesar
dos condicionalismos publicamente conhecidos, na época de 2020/2021, 10 equipas formalizaram a sua inscrição.
No âmbito das Campanhas Solidárias promovidas pela Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade, a INATEL Évora desenvolveu duas Campanhas:
• Campanha de Angariação de Material Escolar - 27 agosto a 18 de setembro, em benefício da Associação SócioCultural Terapêutica de Évora, com a doação de 74 artigos escolares;
• Campanha Solidária de Natal INATEL - 20 novembro a 16 de dezembro, a INATEL Évora angariou em benefício da
Associação “Pão e Paz - Associação de Solidariedade Social” - Évora, aproximadamente 300 Kg de bens alimentos e 57
brinquedos.
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Faro
As atividades previstas no âmbito do Desporto “Torneio de Andebol para Veteranos, Clube Andebol Olhão a realizar em março, e a atividade “Canções Relacionadas com a Época Natalícia, Janeiras” a realizar no mês de janeiro foram
canceladas. As datas propostas foram objeto de análise por parte dos parceiros envolvidos para a sua remarcação, mas
não foi possível devido à incerteza da progressão da Pandemia COVID-19.
Funchal
Não obstante as restrições, a nível local foram desenvolvidos contatos com os parceiros e CCD, apostando num
trabalho de descentralização.
Destaque para a parceria formalizada no evento, designado por CINEMACHICO, dinamizado pelo Grupo de Teatro
de Machico (CCD n.º 5357) e pela Câmara Municipal de Machico, na sua 4 edição.
O evento decorreu em agosto, na cidade de Machico, no anfiteatro do Fórum Machico e contou com uma média
de 30 espetadores por sessão.
No desenrolar do evento foi feita uma forte aposta, na divulgação da marca INATEL. Foram concebidos contatos
importantes com parceiros, entre os quais destacamos os CCD locais, entidades públicas e privadas abrangidas no
evento, onde foi possível captar associados individuais e coletivos.
Ao nível de vendas e operacionalização de viagens, 2020 foi um ano difícil comparativamente a 2019.
A destacar as reservas em Unidades Hoteleiras, em que foram vendidas 220 noites, num total de 61 quartos.
Guarda
À semelhança dos anos anteriores, destaca-se a participação na FIT (Feira Ibérica do Turismo), evento local com
participação a todos os níveis de atividade, sobretudo institucional. Inicialmente com data prevista para maio, e posteriormente reagendada para outubro, acabou por não se realizar face à pandemia COVID-19.
No âmbito da cultura, estava prevista a realização de uma “Noite de Fados” e “Concerto de Cordas”, em colaboração com os CCD e Municípios. Acertou-se a data da “Noite de Fados”, contudo a mesma ficou suspensa. O mesmo se
verificou para “O concerto de Cordas”.
A nível de desporto, estava prevista a realização de uma “Tarde de Jogos Tradicionais” numa IPSS do distrito. A sua
realização foi igualmente suspensa.
No âmbito Social foi também suspenso o dia do Idoso, face à pandemia.
Dados os contornos iminentes em 2020 de saúde pandémica, todas as atividades tiveram de ser suspensas. Ainda
assim, e num ano sem precedentes a nível de constrangimentos sociais, e com novas adaptações laborais e higiénicas,
deu-se continuidade à proximidade a nível institucional para com os seus associados/não associados via contato telefónico, na sua resposta e atendimento, na resposta por correio eletrónico na presença em espaço físico com as normas
e regras emanadas pela DGS.
Evidenciar as campanhas solidárias afetas ao DSISS, na qual os bens angariados fomentaram uma colaboração
favorável entre a IL e o meio local.
Horta
A nível da Cultura e com contactos iniciados no evento “Noites de Verão da Fundação INATEL CCD Fest 2020“,
infelizmente por orientações emanadas pelo Governo e pela direção regional de saúde, as atividades planeadas tiveram que ser canceladas, por não estarem reunidas as condições de segurança, assim como o Concerto de Natal e as
atividades da área Desportiva.
A nível de vendas e operacionalidade de viagens para 2020 foi um ano muito difícil comparativamente ao de 2019.
Também ao nível dos Associados, os objetivos não foram cumpridos, apesar de angariação de alguns associados
individuais e coletivos.
Leiria
A situação pandémica que afetou todo o país, colocou em causa a execução do plano de atividades traçado, ainda
assim, na área da cultura foi executado o “Concerto de Reis” no concelho do Bombarral, e, a norte do distrito, no âmbito
das atividades descentralizadas, a participação na centenária “Feira dos Pinhões” em Ansião.
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No âmbito do Desporto foi consolidado o Campeonato de Futebol, passando a ter 13 equipas participantes e dois
CCD a participar nos campeonatos de tiro, que já decorre, em Leiria, há 24 anos, todas estas atividades canceladas até
ao fim do ano, devido à situação pandémica. Na formação augurava-se um crescimento com o curso de iniciação à
concertina a ter a participação de 13 formandos, curso também cancelado devido ao COVID-19.
Na área do turismo, houve uma redução significativa do volume de vendas, apenas conseguindo ainda executar
com alguma dificuldade, o plano de viagens do programa INATEL 55+.pt.

Lisboa - Alvalade
A maioria das atividades previstas no plano de atividades, foram canceladas ou adiadas devido à situação pandémica que vivemos.
No global de dez atividades previstas, apenas foi possível realizar as atividades na área Social através de duas
ações de Angariação de Material Escolar e Angariação de Bens Alimentares e Brinquedos em articulação com a DSISS.
As iniciativas em causa permitiram doar uma quantidade significa de bens a duas Instituições que prestam apoio à
população mais carenciada.
Lisboa - Rossio e Trindade
As propostas de atividades aprovadas superiormente para o ano de 2020, das IL Rossio e IL Trindade, foram canceladas devido à situação provocada pela pandemia COVID-19.
Do plano apresentado, compreendido no período entre março a setembro e referente às áreas da DHTISS - Turismo,
DHTISS - Social e Descentralizadas - Feiras e Eventos, infelizmente não foi possível realizar qualquer atividade, devido
ao cancelamento das mesmas por parte da Fundação INATEL e pelas entidades externas, promotoras de determinados eventos.
No que concerne à venda de viagens, realizou-se em 2020 menos 84% que em período homólogo, só tendo conseguido executar 17% dos objetivos propostos.
Ponta Delgada
Cultura, Formação, Turismo, ações promocionais e angariação de novos associados, constituíam o cerne da atividade da INATEL de Ponta Delgada, prevista para 2020.
Todavia, a pandemia global não poupou os Açores e assim, a partir de meados de março cessou tudo o que estava
a decorrer e ficou suspenso tudo o que estava planeado.
No domínio da formação realizou-se, em novembro, 1 curso de Corte e Costura que envolveu 7 alunos.
A venda de viagens, realizou em 2020 menos 99% que em período homólogo, só tendo conseguido executar 1%
dos objetivos propostos.
O nº de novos associados registados em 2020 foi de 68, inscritos na IL e 139 que se inscreveram no portal on-line,
sendo um da Ilha de Santa Maria.
Durante o confinamento, estando a IL a funcionar à porta fechada com serviços mínimos, estabeleceram-se contatos telefónicos com os associados e atualizou-se o registo dos documentos existentes em arquivo morto. O ano
encerrou com uma campanha, de âmbito nacional, de angariação de bens alimentares destinados a uma instituição
de solidariedade social, mas que em Ponta Delgada não teve recetividade.
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Portalegre
Face à atual conjetura pandémica, apenas foi possível realizar, 4 provas das 8 inicialmente programadas e integradas nos campeonatos distritais de tiro, com a participação de 3 equipas e de 111 atiradores.
Na área Social, foi realizada a campanha de angariação de material escolar a favor do APPACDM Portalegre, bem
como a campanha solidária de Natal a favor da Casa Juvenil Nossa Senhora da Assunção de Arronches.
Em termos de movimento de associados foi realizada ao balcão a revalidação de associados individuais e coletivos,
de 54 novos associados individuais e de 4 coletivos.
Na área do Turismo foram realizados menos 82% face a período homólogo, tendo atingido 17% dos objetivos
traçados, pelo turismo e 52% para a Hotelaria.
Foram melhoradas as instalações em termos de espaço exterior.
Porto – Bonjardim, Sta. Catarina e Ramalde
O ano 2020 foi um ano muito conturbado onde os resultados deixaram de ser números e passaram a ser pessoas,
valores, saúde, segurança, sobrevivência.
A equipa procurou realizar o maior número de reservas possível, no Programa INATEL 55+.pt conseguiu-se assegurar participantes para todas as desistências e fizemos algumas reservas para as Unidades Hoteleiras INATEL.
Vendas de viagens de turismo ficou longe do expectável e, comparativamente a 2019, na IL Porto ficou com menos
84%, atingido 22% dos objetivos, em Sta. Catarina menos 76% e 27% dos objetivos, em Ramalde menos 78% face a
2019 e 26% dos objetivos para 2020.
Em junho, a época desportiva 2019/20 deu-se por encerrada, pois o calendário já não a permitiu reorganizar. As
competições ficaram por terminar e as modalidades de pesca, ténis de mesa e Boccia sénior acabaram por não se
realizar.
Relativamente à época desportiva 2019/2020, a IL Porto inscreveu 50 equipas num total de 1.106 atletas, divididos
nas competições de futebol 11; futsal; basquetebol; voleibol e ténis de mesa. Em consequência da pandemia COVID-19,
as competições não chegaram ao seu final, tendo parado em março 2020.
Na área cultural, foram equacionadas algumas
atividades. O histórico CINEMA FORA DO SITIO, foi
a que reuniu condições de segurança e cumpria
as normas entretanto impostas pela DGS. Todas as
sessões foram realizadas sempre com as adaptações
necessárias, na salvaguarda dos interesses de saúde
pública.
Após todas as diligências e devidas autorizações,
conseguimos, em dezembro, proceder às reparações
e melhoramento do rés-do-chão do edifício do Bonjardim.
Santarém
Para o ano de 2020, a INATEL Santarém tinha prevista a prossecução da atividade cultural abrangente que tem
vindo a desenvolver visando a Poesia, o Teatro, a Etnografia e Folclore, a Música Tradicional, a Música Lírica, Polifónica
e Filarmónica.
No contexto pandémico que se verificou, grande parte da atividade foi suspensa, quer pelos parceiros quer pela
Fundação, obrigando também à suspensão de participações em eventos.
Ainda assim, reorganizando o planeado, logrou-se desenvolver as atividades possíveis com a importante parceria
com a Comissão organizadora das Comemorações do Centenário do Nascimento do Dramaturgo Bernardo Santareno,
a execução de um Mural em Homenagem e Memória ao Dramaturgo Scalabitano, pelo artista plástico Francisco
Camilo, localizado em frente à Avenida Bernardo Santareno
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No campo formativo, em 2020 deu-se início ao curso de gestão orçamental para associações sem fins lucrativos
que sofreu alteração da modalidade presencial para a versão online, com 14 formandos de vários pontos do país, tendo
contado com a colaboração na divulgação do curso por parte das restantes IL.
Na área do Desporto organizou-se a Liga de Futebol INATEL Santarém, onde participaram 44 equipas e mais de
1.100 atletas e agentes desportivos. Atendendo à situação de pandemia que obrigou à suspensão do campeonato,
realizaram-se 266 dos 389 jogos previstos.
Na vertente social, na impossibilidade de dar prossecução ao projeto Entre Idades, que visava a interação Intergeracional em Lares de Idosos, Centros de Dia e instituições de Recuperação Infantil, desenvolveu-se, em colaboração
com a DSISS, duas campanhas de angariação de bens - material escolar e Natal, favorecendo as instituições Santa Casa
da Misericórdia de Santarém - Acolhimento de Jovens e Aldeias SOS - Programa de Fortalecimento Familiar de Rio
Maior, respetivamente.
Setúbal
A IL Setúbal apenas realizou duas das dez atividades que se encontravam aprovadas nas áreas da Cultura, Desporto, Ações Descentralizadas - Feiras e Eventos, Turismo e DSISS; todas as restantes foram suspensas.
A realização dessas duas atividades, aconteceram na área da Cultura o AMATEATRO - Mostra de Teatro Amador, no
início de março, uma atividade em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, cujo objetivo foi juntar grupos de teatro amador, do concelho de Setúbal, para apresentação dos seus trabalhos. Nesta atividade estiveram representados
5 CCD associados da Fundação INATEL. A outra atividade foi na área das Ações Descentralizadas - Feiras e Eventos, o
aniversário dos 75 anos da IL de Setúbal, realizado no dia 9 março. Estas atividades tiveram como principais objetivos,
intensificar as parcerias junto dos CCD/Entidades e a divulgação da marca INATEL para a captação de novos associados
promovendo, assim, as várias áreas da Fundação.
O yoga, atividade desportiva praticada na IL de Setúbal, sempre que possível foi também realizada.
No entanto, apesar de todas as restrições e condicionalismos, ao longo de 2020 a IL de Setúbal tentou sempre
cumprir a sua missão social. De salientar, as duas campanhas solidárias realizadas em setembro e dezembro em articulação com a DSISS.
A cedência das suas instalações para Entidades e CCD, nomeadamente:
14 fevereiro - Bambolinices - Teatro e Artes Performativas, promovido pelo CCD Espelho Mágico;
21 fevereiro - Festival de Dança Desportiva, promovida pela Câmara Municipal de Setúbal;
27 fevereiro - Almoço do Aniversário do Comando Distrital da PSP de Setúbal;
12 e 13 de setembro - 2ª Edição da Escola de Teatro, uma formação para atores profissionais e não profissionais,
promovida pelo CCD Água Ardente - Produções Teatrais em parceria com a Fundação INATEL;
E, por último, a realização da Colheita de Sangue pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Setúbal nos
dias 15 fevereiro, 20 junho, 23 julho, 27 agosto e 24 de outubro.
No setor de turismo houve uma grande e inevitável quebra nas vendas devido à situação pandémica do país, que,
face a período homólogo, realizou-se menos 83% das vendas, com uma execução de 19% face aos objetivos traçados,
para 2020.
Viana do Castelo
No setor de turismo houve uma grande e inevitável quebra nas vendas devido à situação pandémica do país. Na
área do Turismo, realizou-se menos 85% face a período homólogo, tendo-se atingido 19% dos objetivos traçados, pelo
Turismo.
O programa INATEL 55+.pt decorreu com normalidade entre o mês de setembro e outubro, tendo as viagens
ficado com o seu reagendamento para uma fase posterior.
Na área de desporto, de destacar que a liga de futebol de 11 não foi concluída devido à pandemia.
No que ao âmbito social diz respeito, de referir que foram concretizadas as recolha e entregas de angariação de
material escolar e da campanha Solidária do Natal.
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No sector cultural, referir também que não foi realizada qualquer atividade que estava prevista pela IL. Foi prestado
apoio ao sector cultural para a realização, por parte de alguns CCD, de um vídeo comemorativo do 25 de Abril.
Vila Real
A INATEL Vila Real, que havia apresentado em plano um conjunto significativo de atividades culturais, desportivas
e sociais, elaborado a partir das realizações do ano 2019, consideradas com mais sucesso, pelo impacto produzido nos
CCD, entidades parceiras na sua realização e público, não conseguiu realizar quaisquer atividades no âmbito cultural,
pelo calendário das datas de realização incidir todo, a partir de março.
Ainda foram organizados os espetáculos de teatro, integrados no Dia Mundial do Teatro, com os respetivos cartazes e divulgação, mas lamentavelmente, a sua realização foi cancelada abruptamente, devido ao confinamento.
Na vertente desportiva, esta IL, além de ter cancelado os jogos do campeonato distrital de futsal e tiro ao alvo, não
conseguiu realizar nenhuma das outras atividades, propostas no plano.
Na elaboração do plano, não foram esquecidas as datas mais simbólicas, como o dia mundial do teatro, dia nacional das bandas filarmónicas, dia mundial da música. Também as atividades com maior participação, como o encontro
de jogos tradicionais, o torneio interdistrital de futebol de 11 na vertente desportiva e o outono musical e teatro no S.
Martinho, na vertente cultural, faziam parte do cartaz de atividades para 2020.
Viseu
Projetou-se um ano de 2020 de grande massificação e fidelização das atividades no território, abrangendo todas
as frentes dos departamentos, com o aparecimento mais acentuado da COVID-19 a partir do início de março, todo o
plano de atividades foi cancelado.
Destacar apenas duas atividades no terreno e na área cultural, a realização do Cantar as Janeiras e Reis da INATEL
Viseu, que se realizou no dia 5 de janeiro de 2020, em parceria com a Câmara Municipal de Mortágua, um certame de
encontro de tradições, de representação e cantares. Um evento com carisma para a Fundação, uma atividade de reconhecimento no distrito, que contou com a presença de 12 grupos culturais CCD e uma plateia de cerca de mil pessoas.
A outra atividade cultural foi no dia 1 de março de 2020, em que a INATEL Viseu participou com dois grupos culturais CCD na abertura oficial do Festival de Teatro de Santa Cruz da Trapa, numa parceria com o CCD local Associação
Recreativa e Cultural de Santa Cruz da Trapa, tendo como principal objetivo dar notoriedade à missão da Fundação
nesta vertente cultural.
Por fim o setor do turismo, o mais afetado perante esta situação pandémica, e, no que concerne à venda de viagens, realizou-se em 2020 menos 85% que em período homólogo, só tendo conseguido executar 14% dos objetivos
propostos, muito aquém das metas planeadas e desejadas.
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APOIO À ADMINISTRAÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS
O GAARP - Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas, foi obrigado a adaptar-se aos novos
desafios e formas de trabalho, causados pela pandemia COVID-19, sobretudo numa das áreas da sua responsabilidade,
a comunicação. Procurou manter o mesmo empenho, no cumprimento das suas funções, as quais aqui se agregam
em sete linhas orientadoras:
• Apoio ao Conselho de Administração no desempenho individual e coletivo da sua missão;
• Unificação da comunicação, publicidade e relações públicas institucionais e internacionais;
• Desenvolvimento das linhas estratégicas de marketing, vendas e ativação da marca INATEL;
• Captação e gestão da massa associativa, individual e coletiva;
• Coordenação, elaboração e gestão de candidaturas a Programas Financiados, quer por fundos comunitários,
quer por outras entidades;
• Conceção e implementação de iniciativas formativas, ao encontro da missão INATEL;
• Apoio ao funcionamento administrativo dos diversos serviços da Fundação.
As linhas, acima identificadas, sistematizam a atuação do GAARP, na medida em que espelham as atividades
desenvolvidas pelo Gabinete, naquilo que é a missão da Fundação INATEL, servindo de guia para apresentação do
atual relatório de atividades.
Antes de se passarem a apresentar, cada uma delas, importa realçar que, atendendo às atividades de carácter
transversal do GAARP, a pandemia e as medidas de contenção e propagação da doença, tiveram impactos negativos,
no desenvolvimento das atividades, as quais, na sua grande maioria, não tiveram lugar, assim como nos resultados do
seu exercício. Estes impactos negativos vão a par com as atividades de toda a Fundação.

APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Uma das responsabilidades do GAARP é apoiar diretamente o Conselho de Administração, os seus membros e os
restantes órgãos de gestão, na prossecução das suas diferentes missões e objetivos, nomeadamente, preparando atos
de gestão e de organização interna, assim como:
• Arquivar suportes documentais relativos à atividade do Conselho de Administração e demais órgãos de gestão
da Fundação;
• Analisar projetos, propostas e elaborar pareceres;
• Preparar a agenda de despacho com a tutela e os atos sociais e protocolares da Fundação;
• Elaborar as atas das reuniões do Conselho de Administração e aspetos conexos, assegurando a respetiva atualização em base de dados;
• Preparar e divulgar deliberações do Conselho de Administração, orientações e outras instruções de caráter genérico, destinadas aos serviços da Fundação, quando não sejam da competência específica de qualquer um deles;
• Definir modelos estratégicos de gestão da informação respeitante à atividade do Conselho de Administração,
potenciadores da modernização organizacional e da racionalização dos procedimentos;
• Assegurar mecanismos de manutenção de controlo interno, gestão de risco e controlo de gestão operacional;
• Desempenhar outras funções de natureza técnica e administrativa que lhe sejam superiormente atribuídas.
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Durante o ano de 2020, o GAARP cumpriu com todos estes propósitos, adaptando os seus recursos de forma a
poder dar resposta ao desafio que significou o ano em análise, mantendo, principalmente, a organização arquivística,
a preparação documental e a gestão das áreas transversais à Fundação, como os Associados e a Comunicação, em
pleno funcionamento.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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 - partilhando a missão e os valores
comuns à organização, de forma coesa e harmonizada, na sua comunicação externa e interna.
A Comunicação em 2020, comparativamente ao ano de 2019, ficou marcada por uma redução de atividades da
Fundação INATEL, circunstância que, naturalmente, se refletiu numa diminuição da promoção e divulgação das diversas iniciativas da entidade. Neste sentido, bem pode referir-se que a COVID-19 consumiu grande parte do trabalho da
Comunicação, tanto ao nível da informação externa, dirigida a jornalistas e associados, como em relação à interna, com
os trabalhadores como destinatários.
No âmbito geral, a Assessoria de Comunicação, dentro das suas competências, conseguiu destacar na imprensa a
informação relevante para a Fundação INATEL, sendo que em 2020, a Fundação INATEL foi mencionada nos media em
2.744 artigos. A maioria destas referências, nos meios de comunicação social, aconteceu no online media (internet),
com 1.719 artigos. Com 938 referências seguem os órgãos da imprensa nacional e regional, seguindo-se a TV com
46 menções.
No âmbito da atividade desenvolvida, foram elaborados convites, press release, declarações, notas de imprensa,
divulgações, convocatórias, comunicados internos, newsletters, anúncios entre outras iniciativas, conforme abaixo se
apresenta.
Mapa distributivo das atividades de Assessoria de Comunicação
Outras Iniciativas

19

Convocatórias

7

Divulgações

8

Anúncios

11

Comunicados Internos

22

Newsletter

26

Nota de Imprensa

1

Declaração

1

Press
Convites

14
10
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Gaarp
Comun. da Comunicação:
Nos quadros abaixo enumeram-se os trabalhos de 2020 na área
da Assessoria
Evento

Data

Espetáculo “JANEIRAS E REIS”

5 de janeiro de 2020

Centro de Animação
Cultural de Mortágua

"CONCERTO DE REIS"

4 de janeiro de 2020

Igreja do Santíssimo
Salvador do Mundo –
Bombarral

24 de janeiro de 2020

INATEL Piódão Hotel

RENASCER PIÓDÃO | Reflorestação de parte da área ardida
LES TRIABOLIQUES (Reino Unido)
Convite

25 de fevereiro de 2020 Teatro da Trindade INATEL

Apresentação das Viagens Primavera‐ Verão 2020 *
POESIA EM EUGÉNIO | Dia Mundial da Poesia *

29 de maio de 2020
20 e 21 março de 2020

Gala Social INATEL 2020

13 de outubro de 2020 Teatro da Trindade INATEL

CHASSOL (França)

27 de outubro de 2020 Teatro da Trindade INATEL

Prémio Fundação INATEL | Concerto da Orquestra Académica
Metropolitana

25 de outubro de 2020

Antestreia do filme "O Nosso Cônsul em Havana"

Evento

Data

Presidente da INATEL, Francisco Madelino | Antena 1 AçoresGaarp Comun.
9 de janeiro de 2020

Evento

Data

24 de janeiro de 2020

LES TRIABOLIQUES (Reino Unido)
Festival de Teatro de Santa Cruz da Trapa
Fundação INATEL na BTL 2020 *
Comemorações do Dia Mundial do Teatro 2020 *
Medidas excecionais de contenção

Local
INATEL Graciosa

Local

6 de fevereiro de 2020 Todo o território nacional

Presença Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, Ana Mendes Godinho Iniciativa RENASCER PIÓDÃO

INATEL Piódão Hotel

25 de fevereiro de 2020 Teatro da Trindade INATEL
1 de março de 2020
15 de março de 2020
Página 1 27 de março de 2020
12 de março de 2020

S.P. Sul
Lisboa
INATEL Vila Real
Fundação INATEL

13 de abril de 2020

Entre‐os‐ Rios; Oeiras; Foz
Arelho; SM Feira ; Cerveira

LUSA | Fundação INATEL acolhe idosos no âmbito da pandemia
A Fundação INATEL está consigo!

31 de março de 2020 Todo o território nacional

Reabertura Hotéis e Parque de Campismo INATEL – 1 junho

30 de maio de 2020 Todo o território nacional

Dê sangue, seja a peça que completa este puzzle

30 de maio de 2020

A Fundação INATEL comemora hoje 85 anos | Filme comemorativo

13 de junho de 2020 Todo o território nacional

Requalificação do Palácio do Barrocal – INATEL Évora | Programa
Operacional Regional Alentejo 2014/2020
HUUN‐HUUR‐TU (Tuva‐ Rússia) *
DRIVE IN ‐ Cinema ao ar livre |Grandes êxitos atuais do cinema |
Caparica e Albufeira | outubro
*Evento Cancelado

5 de agosto de 2020

Beja, Porto, Viseu, Lisboa

Évora

29 de setembro de 2020

Lisboa

28 de setembro de 2020

Caparica, Albufeira
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Setúbal e Almada

13 de novembro de 2020 Teatro da Trindade INATEL

Programa INATEL 55+.pt 2020 | Turismo para o público Sénior
|Combater o isolamento e exclusão social

Press / Nota de
Imprensa

Fundação INATEL | Viseu
Fundão

Gaarp Comun.

*Evento Cancelado
Declaração

Local
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Gaarp Comun.
Evento

Data

Academia INATEL | Oferta Formativa
Informações e candidaturas | 7 Maravilhas da Cultura Popular

Divulgação

28 de agosto de 2020
11 de fevereiro de 2020

Dia Mundial da Poesia | Poemas declamados por conhecidos
Artistas | Fundação INATEL
Dia Mundial do Refugiado |Fundação INATEL

21 de março de 2020
17 de junho de 2020

Aldeia dos Sonhos 2020 | Comunicação de resultados | Fundação
INATEL
A Ilha de Porto Santo entrou na Rede Mundial de Reservas da
Biosfera da UNESCO

30 de outubro de 2020
2 de novembro de 2020

Inquérito sobre o Património Sonoro em Portugal | Fundação
5 de novembro de 2020
INATEL (Destinatários: CCD’s)
Projeto Vozes de Gaia
9 de novembro de 2020
Gaarp Comun.

Evento

Convocatórias

Data

Reunião Plano de Contingência da Fundação INATEL COVID‐19
Reunião do Comité de Contingência ‐ COVID‐19
Reunião do Comité de Contingência ‐ COVID‐19
Reunião do Comité de Contingência ‐ COVID‐19
Reunião Retoma das Atividades ‐ Hotelaria
Reunião do Comité de Contingência ‐ COVID‐19
Reunião do Comité de Contingência
Gaarp‐ COVID‐19
Comun.

17 de março de 2020
19 de março de 2020
30 de abril de 2020
18 de maio de 2020
28 de maio de 2020
15 de outubro de 2020
12 de novembro de 2020

Evento

Data

Formulário para pedido de apoio excecional à família | COVID 19
Manuais de Boas Práticas | Plano de Contingência para o Novo
Coronavírus | Fundação INATEL

21 de maio de 2020

Regulamento interno de segurança sobre utilização do e‐mail |
Fundação INATEL

21 de maio de 2020

Manual de Boas Praticas Parques de Campismo | Fundação INATEL

1 de junho de 2020

Páscoa Feliz | Presidente da Fundação INATEL
Regulamento de Proteção de Dados ‐ Constituição Equipa de
Projeto | Fundação INATEL

Comunicados
Internos

16 de março de 2020
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10 de abril de 2020
16 de junho de 2020

Publicação | CR 005‐2016 ‐1ª Revisão e CR 012‐2018 ‐ 1ª Revisão
| Fundação INATEL

13 de julho de 2020

Publicação | Manual e Planos Contingência Termais | Fundação
INATEL

30 de julho de 2020

Publicação |CR 027‐2016 ‐ 1ª Revisão | Regulamento interno para
atribuição e utilização de Telemóveis de Serviço e Banda Larga
Móvel

4 de agosto de 2020

Publicação da CR 2/2020 ‐ Plano de Atividades e Orçamento 2021 ‐
Procedimentos e Calendarização

1 de outubro de 2020

Publicação | CI 006 ‐ 2020 | Nomeação em substituição da
Coordenadora de Núcleo das INATEL Locais
Campanha Solidária | Recolha Seletiva de Tampas
Divulgação do 21º Encontro Temático do MTSSS – Webinário
“Estilos de Vida Saudável – Em Tempo de Pandemia”

25 de agosto de 2020
17 de setembro de 2020

Página211de setembro de 2020

Plano de Contingência da Fundação INATEL ‐ 2ª revisão | Fundação
INATEL
Campanha solidária de angariação de material escolar | Fundação
INATEL
Divulgação | Despacho | Dr. José Alho
Republicação ‐ Atualização Manual Boas Práticas e Protocolo
Hotelaria ‐ COVID19

21 de setembro de 2020
23 de setembro de 2020
30 de setembro de 2020
6 de novembro de 2020

Sustentabilidade | É um gesto simples. É um gesto importante.
Faça a diferença! | Fundação INATEL
Campanha INATEL Solidária de Natal 2020
Despacho | Competências e assinaturas
Publicação | CR 004/2020 | Encerramento de Contas do ano 2020 ‐
Procedimentos e Calendarização | Fundação INATEL

17 de dezembro de 2020
18 de dezembro de 2020

Oferta natalícia de CD "The Kids" | Maestro Luís Cipriano |
Fundação INATEL

23 de dezembro de 2020

17 de dezembro de 2020

23 de dezembro de 2020
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Gaarp Comun.
Evento

Data

Reabertura das INATEL Locais |

Newsletter

18 de maio de 2020

VIAGENS 2020 INATEL ‐ TODA A SEGURANÇA | A CONFIANÇA DE
SEMPRE
Campanha Seja Associado 2020
Reabertura Hotéis e Parques de Campismo INATEL
Campanha Aniversário INATEL _ Seja Associado
Viagens Verão INATEL – Um programa para descobrir Portugal em
segurança
Serviço de entregas ao domicílio | Farmácias
Aldeia dos Sonhos |Candidaturas
INATEL Férias 2020 – um verão a preços mais baixos
Viagens Nacionais e Internacionais INATEL
Seja associado – Campanha Especial Aniversário
INATEL Descontão UH INATEL
Dia internacional da Juventude
Traga um familiar ou amigo para a INATEL e aproveitem juntos
todas as Vantagens e Descontos

26 de junho de 2020
24 de agosto de 2020
1 de junho de 2020
30 de junho de 2020
29 de junho de 2020
2 de julho de 2020
15 de julho de 2020
17 de julho de 2020
21 de julho de 2020
1 de junho de 2020
31 de julho de 2020
12 de agosto de 2020
29 de setembro de 2020
Setembro a Dezembro de
2020
15 de outubro de 2020

84 newsletters Distritais mensais | Viagens Turismo
Reabertura das modalidades no PJ1ºM
LIGA FUTEBOL E FUTSAL INATEL | Início do Campeonato INATEL
2021
Vantagens Associados _ Farmácias, Saúde e Bem‐estar
Concerto Olhares INATEL com as “Maria Monda” | Alvalade ‐
Lisboa | Entrada Livre
Campanha Solidária Natal 2020
Campanha Associados Natal
Campanha Réveillon Hotéis INATEL
Campanha N Pet e INATEL | Seguro para o seu amigo de 4 patas
Encomendas Take Away Natal na INATEL Caparica | Os
Verdadeiros sabores desta época festiva

26 de outubro de 2020
16 de novembro de 2020
22 de novembro de 2020
19 de novembro de 2020
2 de dezembro de 2020
14 de dezembro de 2020
21 de dezembro de 2020
18 de dezembro de 2020

INATEL 55+.pt 2021 | Candidaturas a partir de 4 de janeiro |
28 de dezembro de 2020
Continuamos consigo em segurança
Campanha | Quanto mais Galp, mais INATEL
30 de dezembro de 2020
Gaarp Comun.
Evento

Anúncios

Data

Spots RTP | Divulgação do Festival Ciclo Mundos 2020 (parceria
RTP)
Anúncio Ciclo Mundos Ípsilon – Jornal Público
Reabertura Hotéis e Parques de Campismo INATEL | Correio da
Manhã
Spot Reabertura Hotéis e Parques de Campismo INATEL | TSF
Spot Reabertura Hotéis e Parques de Campismo INATEL | RR
Spot Reabertura Hotéis e Parques de Campismo INATEL | M80
Divulgação Hotéis INATEL | GUIAS VIVER PORTUGAL – Boa Cama
Boa Mesa (cinco edições) | Jornal Expresso
Anúncio do programa INATEL 55+.pt | Aquisição hotelaria |
Correio da Manhã
Spots Ciclo Mundos | Chassol (França) | (parceria RTP)
Take Away Natal na INATEL Caparica | Gandaia
Spots INATEL 55+.pt | CMTV
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19 a 25 fevereiro de 2020
21 de fevereiro de 2020
31 de maio de 2020
14 de junho de 2020
7 de junho de 2020
7 de junho de 2020
Junho e julho de 2020
30 de setembro de 2020
22 a 26 outubro de 2020
18 de dezembro de 2020
29 dezembro 2020 a 3
janeiro de 2021
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Gaarp Comun.
Evento

Data

Contratação CISION | 2020 | Monitorização de Imprensa
Registo marcas INATEL no INPI
Negociação Media Partner RTP | Ciclo Mundos 2020
Organização e o apoio logístico | Celebração da Assinatura de
Protocolo | Fundação INATEL e Arquivo Nacional do Som | Teatro
da Trindade INATEL
Apoio à elaboração Brochura Ciclo Mundos 2020
Sugestões para conteúdos Redes Sociais da Fundação INATEL
(Confinamento e Desconfinamento)

Outras Iniciativas

Janeiro de 2020
Todo o ano de 2020
Fevereiro de 2020
21 de fevereiro de 2020
Fevereiro de 2020
Março e Abril de 2020

Colaboração | Plano de Comunicação e Marketing | Unidade de
Porto Covo INATEL

Maio de 2020

Colaboração | Propostas para a reunião parceria INATEL/GALP_
projeto Drive IN

Maio e Junho de 2020

Artigo para TL comemorativo INATEL 85 anos ‐ “85 anos da
Fundação INATEL, celebração em tempos de crise ‐ Francisco
Madelino à conversa com Carvalho da Silva”

Junho de 2020

Artigo para o TL comemorativo INATEL 85 anos – “Breve
Fotocronologia – Da FNAT À INATEL (1935‐2020)”

junho de 2020

Envio de informação INATEL para a Webletter Rede PorTodos ‐
Secretaria‐Geral do MTSSS
Apoio logístico | Programa RTP “Férias Cá Dentro”
Rubrica “Leituras de verão” | Tempo Livre
Crónicas Júlio Isidro | Tempo Livre
Colaboração programa Há Volta ‐ INATEL / RTP
Colaboração Prémio Nacional do Turismo, categoria Turismo de
Confiança (INATEL 55+.pt)
Colaboração com o projeto Boa Cama Boa Mesa

Todo o ano de 2020
Junho a Agosto de 2020
Junho e julho de 2020
Todo o ano de 2020
Setembro e Outubro de
2020
Dezembro de 2020
Todo o ano de 2020

Comunicação Digital - Redes Sociais
Sob o lema “Estamos ON”, a INATEL manteve a sua atividade nas redes sociais. Acompanhando e ajudando a
sociedade civil, em articulação com as autoridades de Proteção Civil e Saúde, cumprindo assim, a sua missão, enquanto
entidade de Economia Social, publicou nas redes apenas o essencial dentro do contexto pandémico que vivemos no
ano transato. Esta atuação implicou uma diminuição média mensal, de 90 publicações em janeiro de 2020 para 25 a
30 publicações nos restantes meses.
Relativamente aos novos seguidores, pode verificar-se no gráfico abaixo que, de 1 de janeiro a 31 de dezembro,
houve um aumento de 5.137, uma ligeira subida relativamente a 2019, registando-se a 31 de dezembro, um total de
66.127 seguidores no Facebook.
Evolução Novos Seguidores
6 062
5 009

5 137

2019

2020

Página 1

2018

Os vídeos são as publicações com maior alcance e interação com o público.
Com 139 vídeos publicados no primeiro semestre e 94 no segundo, dos quais 55 são live, 25 são de edição e
produção INATEL e 14 filmes de produção e edição externa (RTP/GALP/Reportagens).
Em dezembro de 2020, as publicações registaram um alcance de 19 mil pessoas, sendo 96% das visualizações
relativas aos vídeos e 4% relativas aos diretos, pelo que se concluiu que é possível a visualização dos diretos posteriormente, mesmo sem assistir ao direto (live).
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Relativamente aos minutos visualizados em vídeo, 13.966 (94%) foram orgânicos e 8.000 pagos (6%). O pico de
minutos, num único dia, foi de 4.730 e o mais baixo de apenas 43 minutos totais.
JORNAL TEMPO LIVRE
No Jornal Tempo Livre, apesar dos condicionalismos inerentes à pandemia da COVID-19, as 6 edições programadas para o presente ano foram concretizadas, tendo sido distribuído a todos os associados, por correio, com uma
tiragem de aproximadamente 95.000 exemplares por edição. Manteve-se em 2020 a inserção de anúncios pagos
no jornal.
O Jornal Tempo Livre, com periodicidade bimestral, teve as seguintes 6 edições:

• 3ª Série, nº21, Jan-Fev 2020
Tema de capa: “Economia social”

• 3ª Série, nº22, Mar-Abr 2020
Tema de capa: “25 de Abril e 1.º de Maio”

• 3ª Série, nº23, Mai-Jun 2020
Tema de capa: “Fundação Inatel: 85.º Aniversário”

• 3ª Série, nº24, Jul-Ago 2020
Tema de capa: “Turismo em Portugal”

• 3ª Série, nº25, Set-Out 2020
Tema de capa: “A Nova Normalidade”

• 3ª Série, nº26, Nov-Dez 2020
Tema de capa: “Esperança e Futuro”

Saliente-se, ainda, que a edição de Nov-Dez 2020 destaca a celebração dos 30 Anos de Tempo Livre - “Memórias em
Revista”, com um grafismo apropriado, incluindo depoimentos de anteriores presidentes do Conselho de Administração da Fundação INATEL e diretores da publicação.
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CIOFF
A Associação CIOFF® Portugal é constituída por 58 membros (13 efetivos, 40 associados, 3 honorários e 2 apoiantes), sendo que fazem parte: 50 Festivais (36 Internacionais e 14 Nacionais) e 55 Grupos de Folclore.
A Fundação INATEL representa a Secção Nacional do CIOFF® em Portugal, que por sua vez integra o Sector da
Europa do Sul, do CIOFF® Internacional. A Fundação INATEL permanece ligada ao CIOFF® Portugal, presidindo este
organismo desde a sua constituição.
Em 2020 realizaram-se diversas reuniões, nomeadamente:
2 Assembleias gerais do CIOFF®:
• 22 de fevereiro de 2020 - Biblioteca Municipal de Cinfães, em Cinfães;
• Gala da Associação Cantas e Cramóis - Folk Cinfães - 22 de fevereiro de 2020, Auditório Municipal de Cinfães. Esta
Gala decorreu após a Assembleia Geral da Associação CIOFF® Portugal, em Cinfães
• 12 de dezembro de 2020 - via plataforma ZOOM.
6 Reuniões da Direção do CIOFF®:
• 01 de fevereiro de 2020 - INATEL do Porto;
• 22 de fevereiro de 2020 - Biblioteca Municipal de Cinfães, em Cinfães;
• 13 de março de 2020 - INATEL de Évora;
• 30 de julho de 2020 - via plataforma ZOOM;
• 13 de agosto de 2020 - Edifício da Casa do Povo de Barbeita - Monção;
• 24 de outubro de 2020 - INATEL da Foz do Arelho.
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2 Reuniões da Direção com a Comissão Técnica:
• 22 de fevereiro de 2020 - Biblioteca Municipal de Cinfães, em Cinfães;
• 30 de julho de 2020 – via plataforma ZOOM.
1 Reunião da Direção com a Comissão Técnica e Membros Observadores e Efetivos:
• 22 de fevereiro de 2020 - Biblioteca Municipal de Cinfães, em Cinfães.
1 Reunião da Direção com os Membros Efetivos:
• 24 de outubro de 2020 - INATEL da Foz do Arelho.
1 Reunião da Direção com o CIOFF® Jovem:
• 22 de fevereiro de 2020 - Biblioteca Municipal de Cinfães, em Cinfães.
Foram também realizadas diversas atividades ao logo do ano, tais como:
• Elaboração do Relatório Anual da Associação CIOFF® Portugal, onde se espelham todas as atividades desta
Associação ao longo do ano. É, obrigatoriamente, apresentado ao CIOFF® Internacional, até ao dia 28 de fevereiro de
cada ano.
• Em março de 2020, a Associação CIOFF® Portugal convidou os 17 municípios que realizam festivais CIOFF® ou festivais candidatos a integrar a Associação como Membros Apoiantes. Este tipo de Membros, previstos no nº 4, do Artº7
do Regulamento Interno são aqueles que através de acordos de cooperação ou patrocínios, apoiam a Associação
CIOFF® Portugal. Porém, não têm direito a voto. Contudo constarão em todos os materiais promocionais da Associação
CIOFF® Portugal. A este convite responderam positivamente as Câmaras de Almeirim e Angra do Heroísmo. As Câmaras de Cantanhede, Funchal e Santarém encontram-se na fase de análise do protocolo de colaboração.
• Realização de dois vídeos em parceria com a Direção de Serviços de Design, Multimédia e Marketing da Fundação INATEL a propósito do Dia Internacional da Dança, publicados nas redes sociais da Associação CIOFF Portugal®
e da Fundação INATEL, a 29 de abril de 2020.
• Representação Internacional do CIOFF® Portugal na Reunião do Sector da Europa do Sul, realizada através da
Plataforma ZOOM, no dia 6 de junho de 2020.
• Realização de um festival online: 35º edição do FOLKMONÇÃO®: de 1 a 9 de agosto de 2020 foi assinalado de
uma forma digital a semana em que os espetáculos do FOLKMONÇÃO® - O Mundo a Dançar iriam ter lugar no Alto
Minho e na vizinha Galiza. Ao longo da semana foram lançados nas plataformas oficiais do Folkmonção® - O Mundo
a Dançar (Facebook e Instagram) vídeos, fotos, desafios e recordações alusivos ao Festival de anos transatos. Os vídeos
com as atuações dos grupos foram divulgados no dia e hora habitual da atuação nas localidades respetivas.
• Participação na Maratona do Folclore com o vídeo intitulado “The Cultural Identity of a People in Oldest European Nation”. Esta iniciativa proposta pelo CIOFF® Internacional decorreu online, no dia 13 de agosto de 2020 e teve
como objetivo celebrar os 50 anos do CIOFF®. Esta celebração decorreu nos 5 continentes, através das várias secções
nacionais espalhadas pelo mundo. O vídeo apresentado foi elaborado em parceria com a Direção de Serviços de
Design, Multimédia e Marketing da Fundação INATEL tendo juntado alguns momentos marcantes da vida da Associação CIOFF® Portugal, nomeadamente, I Gala CIOFF®, Festival das Culturas Mediterrânicas, trabalho desenvolvido
no âmbito do património cultural imaterial inscrito tanto na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da
UNESCO como na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade que necessita de Salvaguarda Urgente e
apresentação dos 12 festivais efetivos em Portugal. Este tipo de iniciativas permite dar continuidade ao trabalho de
preservação do património cultural imaterial dos povos do mundo, através das plataformas digitais.
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Diploma de Reconhecimento:
Participação na Maratona do Folclore, que se realizou no dia
8 de agosto de 2020, no âmbito das comemorações dos 50
anos do CIOFF

• Criação de um desdobrável com o objetivo de divulgar e promover, tanto a Associação como os festivais internacionais certificados em Portugal. Este é constituído por pequenos textos, tanto em português, como em inglês e
com fotografias alusivas à temática.
• Elaboração de um vídeo sobre o património inscrito, tanto na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO como na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade que necessita de Salvaguarda Urgente.
Este desafio foi lançado pelo CIOFF® Internacional e foi compartilhado nas suas redes sociais tendo sido visualizado por
milhares de pessoas em todo o Mundo. Os países tiveram oportunidade de compartilhar o seu património, uma vez
que os festivais internacionais de folclore foram amplamente condicionados, este ano. Este projeto foi desenvolvido
em parceria com a Direção de Design, Multimédia e Marketing da Fundação INATEL e teve a colaboração dos oito
municípios promotores das candidaturas aprovadas em Portugal.
• Elaboração do processo internacional de Certificação de Membro Efetivo do Funchal Folk – Arraial do Mundo.
• No final do ano foi solicitado um pedido de audiência a três entidades tendo por base os desafios atuais do
mundo em que vivemos, bem traduzidos na Agenda 2030 da ONU: preservar as identidades culturais próprias, respeitar a dos outros e estabelecer pontes através de diálogos interculturais, entre gerações, entre a tradição e a modernidade, entre povos, entre o associativismo, a academia e as autoridades que governam os territórios, inserindo todos
nos desafios do Mundo em que vivemos. Da parte da Secretária de Estado do Turismo, concretizou-se a audiência
no dia 24 de novembro de 2020, via Teams. Da parte da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a
Associação CIOFF® Portugal, foi recebida no dia 3 de dezembro de 2020, no Palácio das Necessidades. Aguarda-se para
2021, resposta por parte do Ministério da Cultura. Dessas audiências foi permitido à Associação o estabelecimento de
contacto com um organismo/entidade para a facilitação da obtenção de vistos, bem como, o acesso à rede de grupos
estrangeiros (PALOP) para divulgação junto dos associados do CIOFF® Portugal.
• Elaboração das fichas caraterizadoras dos 12 festivais efetivos para apresentação junto do Turismo de Portugal,
com os dados mais relevantes de cada festival, a saber: locais de apresentação, apoios e patrocínios, n.º de grupos
estrangeiros, n.º de participantes, n.º de voluntários, n.º de espectadores, orçamento anual e canais de divulgação.
• Integração de quatro novos membros associados do CIOFF® Portugal:
- Grupo Etnográfico “Os Pescadores do Castelo”;
- Rancho Folclórico dos Soutos - Caranguejeira - ACRS;
- Câmara Municipal de Almeirim;
- Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
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Devido à Pandemia COVID-19 todos os festivais CIOFF® em Portugal foram cancelados, existindo, contudo, o compromisso por parte dos organizadores e dos grupos participantes, caso a situação pandémica o permita, a realização dos festivais em 2021, nas condições acordadas em 2020.
Para além dos festivais foram, igualmente, adiados para 2021, as seguintes atividades:
• II Gala CIOFF®, que realizar-se-ia no dia 23 de junho de 2020, em Évora, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido por todos os organizadores de Festivais Internacionais de Folclore CIOFF® em Portugal. Este projeto é
uma parceria entre a Associação CIOFF® Portugal, a Fundação INATEL e a Câmara Municipal de Évora.
• Desfile Nacional do Traje Popular Português, que se iria realizar no dia 12 setembro de 2020, na Covilhã, organizado pela Federação de Folclore Português.
Desenvolvimento das linhas estratégicas de marketing, vendas e ativação da marca INATEL
A estratégia de marketing, assente na comunicação da imagem da marca INATEL, de forma sólida e coesa, foi concebida para criar diferenciação de produtos/serviços, respeitando os objetivos que constituem a missão da Fundação.
No decorrer de 2020, devido aos sucessivos estados de emergência e calamidade declarados, grande parte das atividades e eventos culturais e desportivos previstos, foram cancelados. Os eventos realizados tiveram lugar, sobretudo,
em janeiro e fevereiro, antes mesmo de se reduzirem os serviços ao mínimo e se suspenderem as atividades, pese
embora a retoma mais significativa na época de verão.
DESIGN GRÁFICO E MARKETING
A área de design gráfico e marketing, é fundamental para a criação de uma imagem coesa da marca, que através
da comunicação visual espelha o trabalho realizado pela Fundação INATEL nas suas áreas de missão. Ao longo do ano,
esta área acompanhou e auxiliou a Fundação nessa concretização, marcando presença junto do público, em muitas
circunstâncias por via online, sobretudo após declarada a pandemia COVID-19.
O design gráfico iniciou a sua atividade com as seguintes paginações e impressões: Brochuras com a programação
anual para o Ciclo Mundos; Viagens Nacionais e Internacionais Primavera /Verão; Preçário anual da Hotelaria e Brochura
Comercial dos Hotéis INATEL.
Foram definidas imagens gráficas e design de algumas iniciativas e eventos, que viriam a ser cancelados, nomeadamente: Poesia em Eugénio de Andrade e o stand da Bolsa de Turismo de Lisboa.
Em 2020 foram criados diversos materiais, nomeadamente:
• O LOGO comemorativo do aniversário dos 85 anos da INATEL;
• Ilustrações originais para os cartazes com as regras de segurança ditadas pela OMS, no âmbito da Pandemia
COVID-19;
• Atualização da imagem de todo o estacionário da Hotelaria INATEL, incluindo todos os diretórios com o Selo
Clean & Safe;
• Foram paginados vários Manuais de Boas Práticas para o reinício da atividade em Hotéis e Parques de Campismo,
INATEL Locais, Parque de Jogos 1º de Maio e Teatro da Trindade INATEL.
Após o confinamento, foi promovida a campanha de reabertura dos Hotéis, no jornal Expresso, na revista Sábado,
no Guia da Cap Magellan, no Boletim informativo da SHIP, site e redes sociais. Estas promoções aconteceram em simultâneo com a campanha “Seja Associado INATEL”, apresentada com um novo design gráfico.
A segunda metade do ano arrancou com o projeto Drive In INATEL/GALP, em parceria com a GALP, com uma proposta de logo e realização de todas as peças de comunicação on e offline.
Também de alguns espaços interiores do edifício das piscinas do Parque de Jogos 1.º de Maio, que foram requalificados em termos de painéis e imagens da Fundação, nomeadamente os balneários, as escadas de acesso à piscina
e, aqui, a parede de vidro que a separa dos balneários e em algumas portas do pavilhão gimnodesportivo, dessa
instalação desportiva.
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Foram, igualmente, concluídas as renovações interiores e montras de duas novas Lojas INATEL Covilhã e Aveiro,
tendo-se iniciado o projeto de imagem relativo à loja de Alvalade.
No âmbito do CIOFF Portugal desenvolveram-se peças de design gráfico e vídeo promocionais, para dar a conhecer as atividades daquela Associação.
Os formulários e outros documentos da INATEL foram reformulados segundo as normas do RGPD.
Na tabela seguinte, apresentam-se resumidamente os trabalhos realizados nesta área, relacionando-os com as
áreas funcionais da Fundação:
Departamento/Área
Fundação INATEL

Trabalhos Realizados

Atividades, Iniciativas e Eventos

GAARP

Brochuras Institucionais, Desdobráveis, Flyers, redes sociais,
site e newsletters, mobiliário urbano personalizado INATEl
“Snap it Share it”, postal de Natal, ilustrações originais para
boas práticas COVID, Anúncios para Jornal TL , Formulários
Editáveis segundo normas RGPD, anúncios para jornais e
revistas externos, Design máscara proteção individual
personalizada INATEL, assinaturas de email e Photopoint
INATEL;

Ciclo Mundos (Lisboa), 85º Aniversário INATEL, CIOFF
Portugal, BTL (Cancelada), Renovação da Campanhas Seja
Associado, newsletters promocionais Parceiros INATEL, Peças
comunicacionais COVID, anúncios Seja Associado e Parceiros
INATEL para o Jornal TL, anúncios para SHIP, anúncios e
banners para Clube de jornalistas, para revista SEMMAIS e
CapMagellan;

DST

Brochuras, Dipticos, Envelope em papel reciclado para
documentos de viagem, Campanhas de Promoções várias em
suporte digital, site, redes sociais, newsletters, anúncios
promocionais para Jornal TL, Bis ou cartazes de montra,
Banners, Catálogos para Encarte TL, Manual de normas,
Ementas e menus editáveis;

Brochura e Catálogo Nacional e Internacional
Primavera/Verão e Outono/Inverno 2020, INATEL 55+.pt ‐
INATEL Primavera, INATEL Outono, Termalismo e Bem Estar ‐
Cartazes de montra promocionais, Bolsa de viagem, Viagens
Distritais, promoções de Natal, Take Away Natal na Caparica
e Catálogos de viagens para encarte no Jornal TL;

DSH

Cartazes, Mupis, Desdobráveis, Campanha de Promoções e
outros materiais gráficos, Estacionário para os hotéis,
cartazes informativos. Campanhas de Promoções, Planos de
contingência, Manuais de Normas de Unidaes Termais e
Vouchers;

Atualizar Diretórios das Unidades Hoteleiras com selo
Clean&Safe, Brochura Comercial 2020, Catálogo de preços
2021 – Estacionário Hotéis – Cartazes informativos sobre
regras de higienização COVID 19, INATEL Descontão,
Newsleters e Cartazes promocionais de campanhas nos
Hotéis e Take Away;

DSISS

Cartazes, Imagens para redes socais, site e nwsletters,
Campanhas de sustentabilidade, propostas de logos.
Todas as peças comunicacionais On e Offline para Gala Social
INATEL, Troféus de Oferta para Gala Social;

Desafios 2030 – Ciclo de Conferências, Aldeia dos Sonhos,
Portugal no Coração, Gala Social INATEL, Dia internacional
dos Direitos Humanos, Campanha Solidária INATEL 2020 ‐
Material Escolar, Colheita de Sangue, Dia Internacional da
Juventude, Recolha Seletiva de Embalagens e Tampas, Dia do
Voluntário e Campanha Solidária Natal INATEL 2020;

Roll up, Código do Desporto e flyers;

Rollup para Campanha “Pratique desporto”, Código do
Desporto no âmbito do Desporto INATEL, Publicação Código
Desportivo e Merchandising p/ Liga de Futebol;

Desporto

Cultura

Academia INATEL

Proposta para imagem (logo) para novas iniciativas e Imagem Poesia em Eugénio, proposta de logo para Teatrua, Drive In
para iniciativas anuais;
Caparica, Drive In Albufeira, Concerto Laureados Música
Portuguesa para Acordeão e Festival Olhares do
Mediterrâneo ‐ Concerto de Maria Monda;
Anúncio para Jornal TL, imagens para site e redes sociais,
cartazes de montra e flyers;

Parque de Jogos 1º Maio Horários de atividades desportivas, Mupi com regras COVID,
renovação dos espaços na piscina, balneáreos da piscina e
escadas ede acesso ás bancadas na piscina assim como nas
portasde Pavilhão Gimnodesportivo, cartazes e flyers, Fchas
de inscrição editáveis e Sinalética;
Inatel LOCAIS

DSSI

Qualifica, Cursos formativos, Ensino Online, Exercicio Final
“Dançam as Máscaras” e Exercício final “Saudade”;
Aulas diversas, atividades do parque de jogos, reabertura do
Parque, proposta de manual de boas práticas, Avisos e
Dísticos Higienização Covid e Cartão Parque de
Estacionamento;

Atividades diversas anuais como Concerto de Natal em
Cartazes de montra, cartazes informativos COVID, flyers,
renovação de interiores e montras de loja, certificados CCD e Angra, renovação da imagem nas montras e no interior de 2
novas lojas, Covilhã e de Aveiro e inicio da renovação de
imagens redes Sociais;
imagem da loja de Alvalade;
Formulários vários. Atualizaçao das assinaturas de email com Contínua adaptação gráfica de todos os formulários da
Fundação INATEL às normas RGPD;
logo 85 anos. Design de Newsletters. Preparação de fotos
Várias Newsletters;
para Landing page e Intranet;
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Portuguesa para Acordeão e Festival Olhares do
Mediterrâneo ‐ Concerto de Maria Monda;
Academia INATEL

Anúncio para Jornal TL, imagens para site e redes sociais,
cartazes de montra e flyers;

Qualifica, Cursos formativos, Ensino Online, Exercicio Final
“Dançam as Máscaras” e Exercício final “Saudade”;

Parque de Jogos 1º Maio Horários de atividades desportivas, Mupi com regras COVID,
renovação dos espaços na piscina, balneáreos da piscina e
escadas ede acesso ás bancadas na piscina assim como nas
portasde Pavilhão Gimnodesportivo, cartazes e flyers, Fchas
de inscrição editáveis e Sinalética;
Inatel LOCAIS

Aulas diversas, atividades
do parque
de jogos, reabertura do
Fundação
INATEL
Parque, proposta de manual de boas práticas, Avisos e
Dísticos Higienização Covid e Cartão Parque de
Estacionamento;

Cartazes de montra, cartazes informativos COVID, flyers,
Atividades diversas anuais como Concerto de Natal em
renovação de interiores e montras de loja, certificados CCD e Angra, renovação da imagem nas montras e no interior de 2
imagens redes Sociais;
novas lojas, Covilhã e de Aveiro e inicio da renovação de
imagem da loja de Alvalade;

DSSI

Formulários vários. Atualizaçao das assinaturas de email com Contínua adaptação gráfica de todos os formulários da
Fundação INATEL às normas RGPD;
logo 85 anos. Design de Newsletters. Preparação de fotos
Várias Newsletters;
para Landing page e Intranet;

DSPE

Paginação e design de documentos;

Plano de Atividades e Orçamento 2021;
Relatório e Contas 2019;

CIOFF

Desdobrável;

Desdobrável de apresentação de todos os festivais CIOFF

Multimédia
A Direção de Serviços de Design, Multimédia e Marketing integra na sua equipa uma área responsável pela realização de filmes/vídeos das diversas atividades da Fundação, sendo os mesmos utilizados para fins promocionais e
arquivísticos dessas atividades.
Em 2020, consequência do cancelamento de várias atividades, o registo em vídeo de eventos, para arquivo, foi
bastante diminuto.
Porém, verificou-se um aumento do apoio técnico na concretização do vídeo online, em webinars e reuniões, em
streaming, protagonizadas pela Fundação INATEL e MTSSS, assim como, outros organismos que fazem parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nomeadamente a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens.
Tipologia de Videos
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40
28

27

24 23

21

25
15

9

Reportagens
/Entrevista

Registo

Apresentação
2018

20
12

Promocionais
2019

8

14

21

Institucionais

7
Streaming

2020

Realizaram-se vários filmes, entre os quais se destacam:
• Filmes exemplificativos das regras de higienização, vinculadas pela OMS no âmbito da pandemia;
• Filmes para assinalar várias datas comemorativas;
• Filme (preparação) para o CIOFF internacional, relacionado com os projetos portugueses que fazem parte do
Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Foi lançado o filme comemorativo do 25 abril, com imagens históricas, e uma instalação áudio site specific nas
instalações do Parque de Jogos 1º Maio, transmitida em direto para as redes sociais da INATEL. Também foi feita uma
emissão em streaming de 24 horas, preenchida com vários filmes enviados por CCD parceiros da INATEL, com interpretações de músicas alusivas e outros filmes temáticos, feitos pela equipa vídeo da DSDMM.
No dia do trabalhador, foram emitidos também, nas redes sociais, vários filmes, com entrevistas aos dirigentes sindicais, Fernando Gomes da CGTP e Carlos Silva da UGT, assim como, à historiadora Fernanda Rollo. Nesse mesmo dia,
Sua Ex. a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, esteve presente no Parque de Jogos 1º Maio, tendo
feito um direto para as redes sociais da INATEL.
No segundo semestre de 2020, foi realizado o spot promocional do programa INATEL 55+.pt, emitido pela CMTV
e redes sociais, que se tornou o filme mais visto desse período.
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A equipa de vídeo da INATEL colaborou na captura de imagem para os (IN)EQUÍVOCO, Podcasts do Teatro da Trindade INATEL, que contam com Margarida Pinto Correia na condução das entrevistas.
Importa salientar que os vídeos promocionais com mais visualizações/impacto nas redes sociais foram:
• Mensagem de aniversário do presidente da Fundação INATEL - 75 mil pessoas alcançadas, mais de 20 mil minutos
visualizados, 973 reações e interações com o público.
• Promoção do Ciclo Mundos 2020 - 24 mil visualizações, 1.779 Minutos visualizados, 34 interações.
• Promocional INATEL 55+.pt - 70 mil visualizações, mais de 3.000 cliques.
Resumidamente, a equipa de Vídeo da Direção de Serviços de Design, Multimédia e Marketing, durante o ano de
2020 realizou os seguintes trabalhos:
Vídeos de apresentação / promoção (40)
• Unidades Hoteleiras – Classificação Booking
• Academia INATEL Porto ‐ Envelhecimento Ativo
• apresentação da Fundação INATEL para o Centro Português de Fundações
• Vídeo UHs para BTL 2020
• Francisco Madelino, em conversa com António Manuel Ribeiro dos UHF
• Aula Concertina Academia INATEL Porto
• Curso Construção Instrumentos Musicais – Academia INATEL Lisboa
• Agradecimento Presidente Fundação Inatel ao Agrupamento de Escolas de Ourém por ocasião da atribuição do
prémio “Imagens contra a Corrupção”
• Aula online ‐ Academia INATEL ÉVORA
• Conferência 2030 Objetivo 11
• Vídeo sobre os Direitos Humanos
• Curso Cavaquinho (Níveis II e III) tocam "Postal dos Correios" – Academia INATEL Évora
• Encerramento do Ano letivo ‐ Cursos Academia INATEL Porto
• Booking BEST OF parte 1
• Booking BEST OF parte 2
• Aldeia dos Sonhos 2015‐2019
• Vídeo de encerramento do ano letivo na Academia INATEL Porto
• Dia do Folclore 2020
• Homenagem a Waldermar Bastos (1954 ‐ 2020)
• AquaPorto 2020 para Stand Virtual INATEL em site do evento
• Filme sobre Geopark na Serra da Estrela
• Promocional Ciclo Mundos Melhor Festival 2020
• Prémio INATEL Aporfest – Evento Webinar
• Oferta Formativa Academia INATEL – Lisboa
• Compromisso INATEL com Direitos Humanos
• Mensagem Presidente Francisco Madelino p/ Projeto Vozes GAIA
• Filme + Presidente Mensagem Natal CIOFF
• Filme + Presidente Mensagem Natal INATEL
• Filme Boas Festas e Bom Ano Novo ‐ Academia INATEL
• Filme apresentação do projeto Vozes de GAIA
• Normas de Segurança COVID‐19
• Medidas com mais impacto nas UH's ‐ Combate à COVID‐19
• Medidas Clean & Safe
• Boas práticas de Segurança para Academia INATEL Porto
• Parabéns Banda Sinfónica do Portuguesa
• Parabéns Orquestra Sinfónica do Porto
• Filmes para dia Mundial da Poesia
• Edição da entrevista a CANTUS d'Alma
• Edição de filmes para Poesia em Eugénio de Andrade
• 131º Aniversário da Banda Filarmónica Simão da Veiga
• Mapa INATEL Solidário 2020
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Vídeos de Reportagem/Entrevista (27)
• Entrevista a Edmundo Martinho Provedor Sta Casa Lisboa
• Ensaio Imprensa espetáculo “Um número”
• Entrevista a Adelino Gomes em Pisões, Leiria para o jornal Tempo Livre
• TalkFest ‘#DeclareAção’
• Diretos para rede sociais no âmbito do concerto '20 Anos Ana Laíns e Convidados' no Casino Estoril
• Entrevista Associação Portuguesa de Surdos – Equipa de Futsal INATEL
• Entrevista a Soraia Tavares
• Edição da entrevista a António Tavares Provedor Sta Casa Porto
• Liga Boccia Sénior INATEL 2020
• Ciclo Mundos 2020 ‐ Les Triaboliques – Gravação e Edição
• Entrevista ao Fotografo Eduardo Gageiro
• Comemorações 1º Maio ‐ Grupo Etnográfico da Areosa
• Entrevista a Manuel Carvalho da Silva da FNAT à INATEL
• Entrevista ao pintor Roberto Chichorro
• Entrevista a Pres. da Câmara de Manteigas Legendado em PT e EN p/ISTO
• Entrevista a Professor Filipe Duarte Santos Legendado em PT e EN p/ ISTO
• Entrevista TL Pintor Roberto Chichorro + Legendagem
• Entrevista a Benjamim Enes Pereira ‐ GALA Social 2020
• Entrevista a Associação Renovar a Mouraria ‐ GALA Social 2020
• Entrevista a Pedro Pinheiro Vaz «Viver Amália» ‐ GALA Social 2020
• Entrevista a RUTIS ‐ GALA Social 2020
• Entrevista a Rui Mendes Gala Social 2020
• Entrevista a Luís Cipriano ‐ GALA Social 2020
• Entrevista a Direitos Humanos GALA Social 2020
• Entrevista a Fernando Correia GALA Social 2020
• Entrevista a Associação Salvador ‐ GALA Social 2020
• Entrevista a Leonor Teles ‐ GALA Social 2020

Spots de Divulgação Promocionais (12)
• SPOT Ciclo Mundos 2020 – Edição
• SPOT Ciclo Mundos 2020 (versão RTP) ‐ Edição
• Teaser INATEL 55+ 2020 – Edição
• Teaser Peça “Ilhas” Academia Cláudio Hochman
• Teaser CIOFF 2020
• Spot Rádio Reabertura dos Hóteis INATEL
• Spot DriveIN NATEL GALP + trailers ‐ Caparica
• Spot DriveIN INATEL GALP + trailres Albufeira
• Spot Ciclo Mundos ‐ Chassol (RTP)
• Spot Ciclo Mundos ‐ Chassol (Redes Sociais)
• Teaser Dançam as Máscaras
• Spot INATEL 55+ pt para CMTV e Rádio
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Vídeos institucionais (21)
• Protocolo Inatel e Equipa Instaladora do Arquivo Nacional do Som
• Entrevista a Ana Mendes Godinho Ministra do MTSSS
• Vídeo de Abertura de José Manuel Alho para a ESHTE International Web Conference
• Comemorações 1º Maio ‐ Mensagem de Francisco Madelino para a UGT
• Comemorações 1º Maio – Mensagem do Presidente da Fundação INATEL
• Comemorações Comemorações 1º Maio ‐ Mensagem de Fernando Gomes CGTP
• Comemorações 1º Maio ‐ Mensagem de Carlos Silva UGT
• Comemorações 1º Maio ‐ Mensagem de Maria Fernanda Rollo
• Comemorações 1º Maio ‐ Mensagem da Ministra Ana Mendes Godinho
• Vídeo comemorativo do Dia Nacional da Segurança Social
• Reabertura dos hotéis Mensagem Presidente INATEL
• Vídeo Comemorativo do 85º aniversário da Fundação INATEL com mensagem do Sr. Presidente
• Mensagem da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho Ministra MTSSS
• Video MTSSS Plano de Ação Pilar Europeu Diretos Sociais ‐ Rita Cunha Mendes leg
• Video MTSSS Plano de Ação Pilar Europeu Diretos Sociais ‐ Ana Sofia Antunes leg
• Video MTSSS Plano de Ação Pilar Europeu Diretos Sociais ‐ Miguel Cabrita leg
• Video MTSSS Plano de Ação Pilar Europeu Diretos Sociais ‐ Ana Mendes Godinho leg
• Testemunho da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho por ocasião do aniversário da CNPDPCJ
• Presença institucional Sr. Presidente da INATELna Estreia da peça "Ricardo III" no Teatro da Trindade INATEL
• Sra. Ministra Ana Mendes Godinho MTSSS no âmbito da PPUE 2021

Vídeos registo/arquivo (9)
• Viagem ao Fundão e Povoa da Atalaia para gravação de imagens no âmbito do evento 'Poesia em...Eugénio de
Andrade'
• Concerto Ciclo Mundos “LesTriaboliques”
• Gala Social INATEL – registo integral
• Gala Social INATEL – resumo
• Concerto Ciclo Mundos “Chassol”
• Amado Monstro – Registo do Ensaio de Imprensa no TTI
• Ante Estreia do filme "O Nosso Cônsul em Havana"
• Festival Olhares do Mediterrâneo ‐ Concerto de Maria Monda
• Exercício Final de Formação Dançam as Máscaras (completo)

Streamings (7)
• Comemorações do 25 Abril com instalação SiteSpecific. Os áudios gravados no dia 1 de maio de 1974 emitidos em
direto para o Facebook da INATEL às 15 da tarde a partir do Parque de Jogos 1º Maio.
• Emissão streaming 24 horas no facebook da INATEL para as comemorações no 25 de abril
• Apoio técnico à CNPDPCJ para o Streaming do Webinar 'Covid 19: Proteger crianças em casa e na rua' no edifício do
MTSSS
• Apoio técnico à CNPDPCJ para o Streaming do Webinar 'Covid 19: Proteger crianças em casa e na rua' no MTSSS
• Apoio técnico no PJ 1º Maio para reuniões streaming do Conselho Geral e Conselho Consultivo
• Apoio técnico na Emissão Streaming no Aniversario da CNDPCJ
• 2x Emissão streaming reunião Conselho Geral e Consultivo da Fundação INATEL
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Fotografia
Apesar da atividade da INATEL ter estado limitada, a fotografia contribuiu ainda mais para ligar as pessoas à Fundação, nomeadamente através da disponibilização e comunicação da atividade desenvolvida no Jornal Tempo Livre,
site e redes sociais com a publicação de alguns álbuns, sendo que, em 2020, foram publicados 8 álbuns no Facebook.
Um dos álbuns com maior alcance, colocados no Facebook, diz respeito às fotografias que retrataram a colaboração da INATEL com as autoridades de Proteção Civil e Saúde, no âmbito da pandemia, ao receber nas instalações do
Hotel INATEL Cerveira, alguns idosos, oriundos do Concelho de Monção, tendo alcançado 18 mil visualizações e 672
comentários/reações.
A tabela seguinte apresenta, de forma esquematizada, o trabalho de equipa de Fotografia da DSDMM:
Fotografia / Eventos /Iniciativas
• TTI, ensaio de imprensa "Um Número” ‐ com publicação de Fotos no Jornal Tempo Livre
• Câmara Municipal de Lisboa, Declaração Ciclo Mundos
• Registo fotográfico dos brindes Inatel para inventário
• Casino Estoril, concerto Ana Lains + entrevistas ‐ com publicação de Fotos no Jornal Tempo Livre
• INATEL Local de Setúbal, entrevista ao Sr. Custódio, há 55 anos associado INATEL
• Restaurante INATEL Oeiras para maquete de projeto culinário
• Teatro da Trindade INATEL, protocolo com Arquivo Nacional de Som ‐ com publicação de álbum no Facebook
• Sede, protocolo com Centro Paroquial de Arroios e a FI ‐ com publicação de álbum no Facebook
• TTI, Ciclo Mundos “Les Triaboliques” com publicação de Fotos no Jornal Tempo Livre
• Sede, António Manuel Ribeiro (UHF);
• Entrevista ao fotógrafo Eduardo Gageiro com publicação de Fotos no Jornal Tempo LIvre
• CGTP, entrevista Susana Camarinha com publicação de Fotos no Jornal Tempo Livre
• Ourém, entrevista com Roberto Chichorro;
• Parque de Jogos 1º Maio, recolha de dádivas de sangue ‐ com publicação de Fotos no Jornal Tempo Livre
• Teatro da Trindade INATEL, entrevista Diogo Infante ‐ com publicação de Fotos no Jornal Tempo Livre
• Prof. Guilherme d' Oliveira Martins p/ Jornal TL, na Gulbenkian
• Fotografia do edifício Campo de Santana (Sede)
• Campanha Solidária de Angariação de Material Escolar / Fundação INATEL / Entrega de material escolar
• Museu do Azulejo p/Jornal TL
• Campanha Recolha de sangue , PJ
• Fotos Sr. Presidente + Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor no TTI
• Campanha de Natal INATEL Solidário – Entrega de bens na Junta Freguesia de Arroios
• Campanha de Natal INATEL Solidário em Évora – Entrega de bens
• Entrevista a Roberto Chichorro, Ourém
• Ensaio Amado Monstro, TTI
• Registo fotográfico Drive In, Caparica
• Registo fotográfico Drive In, Albufeira
• Gala Social INATEL, TTI
• Entrevista Henrique Joaquim, MTSSS
• Entrevista João Didelet, TTI
• Concerto Ciclo Mundos, Chassol, TTI
• Entrega de Prémios, Auditório Carlos Paredes
• Ante Estreia Filme “O Nosso Cônsul em Havana”, TTI
• Ensaio Dançar com Máscaras, Academia INATEL Lisboa
• Concerto Olhares, Maria Monda, Mercado Alvalade
• Espetáculo de aprresentação ‐ Dançar com Máscaras, Academia INATEL Lisboa

Feira e Eventos
A presença da INATEL nos diferentes eventos tem sido elemento de ligação ao público, assumindo uma relação
de confiança e afeto, permitindo uma afirmação no mercado e, consequentemente, reconhecimento e notoriedade.
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Em 2019, a Fundação esteve presente em 40 feiras e eventos que se traduziram em 325 novos associados.
Devido à situação de pandemia vivida no decurso de 2020, todas as feiras e grande parte dos eventos foram cancelados, nomeadamente os seguintes, os primeiros dos quais totalmente preparados aquando do seu cancelamento:
• A Bolsa de Turismo em Lisboa, (BTL), com promoção dos hotéis e viagens nacionais e internacionais;
• A Feira Qualifica na Exponor, no Porto, para apresentação dos cursos de formação na Academia INATEL e
Centro Qualifica;
• O Festival Músicas do Mundo em Sines.
Para além destes, foram, igualmente, cancelados outros eventos institucionais, assim como apoios concedidos a
entidades, como por exemplo aos Casamentos de Santo António e apoios às feiras por parte das INATEL Locais.
Ciclo Mundos
Este evento musical anual promove a marca INATEL junto de um público diversificado, com o objetivo comum de
gerar sinergias e proporcionar ao público de todo o país uma oferta musical abrangente, universalista e atual.
Na 5ª Edição do Ciclo Mundos, devido à pandemia, apenas se realizaram os concertos de fevereiro e outubro:
• Les Triaboliques - 25 fevereiro, com uma taxa de ocupação de 37,3%;
• Chassol - 27 outubro, com uma taxa de ocupação de 59% (com um total de 146 vendidos e de 26 convites numa
sala com lotação reduzida para 289 lugares devido à pandemia);
Os restantes concertos (Ava Rocha - 24 março; Taraf de Caliu- 28 abril; Tony Allen Celebrates Hugh Masekela - 26
maio; Oumou Sangaré - 24 junho; Huun – Huur – TU – 29 setembro; Maitre Tambours du Burundi – 24 novembro)
foram cancelados.
De salientar que o Festival Músicas do Mundo, que se realiza em colaboração com a Câmara Municipal de Sines,
foi completamente cancelado.
ASSOCIADOS INATEL
A área dos Associados detém a gestão central de toda a massa associativa individual e coletiva da Fundação.
Sendo, os associados, um importante património da Fundação, é desenvolvido um trabalho constante para manutenção e angariação de novos associados, mantendo-se uma comunicação permanente.
Associados Individuais
Torna-se importante distinguir duas tipologias de associados:
• Associado atualizado, trata-se do associado que possui o pagamento da quota atualizado;
• Associado vinculado, é o associado que ainda não liquidou a quota do ano em curso, ou de um ou dos dois
anos imediatamente anteriores; nesta situação não pode usufruir dos serviços da Fundação INATEL, mas pode ainda
vir a liquidar a totalidade das quotas por pagar e retomar a sua condição normal de associado.
Considerando esta tipologia, definiu-se como conceito de aplicação geral que, em 2020, os associados que não
tivessem pago (pelo menos) a quota de 2018, seriam eliminados, de acordo com os termos estatutários em vigor.
Relativamente ao período entre 2018 e 2020, verifica-se uma tendência de diminuição do número de associados,
como se pode verificar no quadro e gráfico abaixo:
Vinculo à Fundação
Vinculados
Atualizados

Condição Associado
Individuais
CCD
Individuais
CCD

2018
161 263
2 196
119 433
1 583

2019
158 713
2 221
115 675
1 752

2020
151 646
2 170
101 230
1 350
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Associados Individuais Atualizados
119 433
115 675

101 230

2018

2019

2020

Esta tendência pode-se explicar com a quebra de relacionamento afetivo com a INATEL, seja ele motivado pela
idade dos associados, com os serviços prestados, falecimento ou outro, apesar de nunca terem concretizado a apresentação da desistência por escrito.
A distribuição geográfica dos associados atualizados concentra-se sobretudo no litoral, nomeadamente em Lisboa, Porto e Setúbal, distritos que conjuntamente representam mais de 60% dos associados com as quotas pagas.
Relativamente à evolução de novas inscrições de associados individuais, verifica-se a captação de 5.986 novos
associados, em 2020. Dado tratar-se de um ano atípico devido à pandemia, em que a maior parte do ano as instalações estiveram fechadas ou as suas atividades condicionadas, sejam elas a nível de alojamento, desporto, formação ou
mesmo atividades culturais, fica, assim, refletida a baixa angariação de novos associados, apesar das campanhas que
decorreram ao longo do ano.
No gráfico que se segue verificamos a tendência dos associados, pelas razões já apresentadas.
Novos Associados Individuais
12 032
10 315

5 986

2018

2019

2020

Das 5.986 novas inscrições, 2.515 foram realizadas através das campanhas nacionais temáticas, com oferta da taxa
de inscrição, propostas desencadeadas pelo NEA em 2020.
Campanhas Nacionais “SEJA ASSOCIADO”
Campanha
Aniversário 85º
INATEL
IL
Parques de Campismo
Portal Associados
Sede Associados
Unidades de Alojamento
TOTAL
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259
21
224
90
115
709

Campanha
Especial Verão
234
2
213
37
131
617

Campanha
Outono
219
0
116
33
99
467

Campanha
Verão
119
2
186
57
41
405

Campanha
Inverno
85
0
39
27
15
166

Campanha
Natal
50
2
71
16
12
151

Total
966
27
849
260
413
2 515
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Campanhas
259
234
219

224
213
186

119

131
115

116
85

71
50
21

IL

90

39

37 33

57
27

2 0 2 0 2

Parques de Campismo

Portal Associados

99
41

16

Sede Associados

Campanha Aniversário 85º INATEL

Campanha Especial Verão

Campanha Outono

Campanha Verão

Campanha Inverno

Campanha Natal

15 12
Unidades de Alojamento

Associados Coletivos, CCD - Centro de Cultura e Desporto
Em 2020, verificou-se, tal como com os associados individuais, uma tendência negativa no número total de associados coletivos, bem como na fidelização de novos, grande parte resultante do cancelamento de atividades locais:
Associados Coletivos Atualizados
1 583

1 752
1 350

2018

2019

2020

Novos Associados Coletivos
153

160

73

2018

2019

2020

Quanto à sua distribuição geográfica, tal como nos associados individuais a maior predominância está localizada
em Lisboa e Vale do Tejo, em CCD com quota válida.
Parcerias
As parcerias, em 2020, mantiveram-se estáveis, com um total de aproximadamente 925 protocolos entre parcerias
de vantagens e institucionais:
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• Parcerias de vantagens são os protocolos realizados com empresas que oferecem descontos em bens ou serviços
associados da INATEL;
• Parcerias institucionais, acordos com instituições públicas ou privadas, a quem são concedidas condições preferenciais na adesão à qualidade de associado INATEL ou na utilização dos nossos serviços.
Apesar de um ano atípico, foram concretizadas cerca de 10 novas parcerias (5 de vantagens e 5 institucionais).
De forma a cumprir com a divulgação das parcerias e honrar o compromisso assumido com os parceiros de vantagens, ficou calendarizada uma newsletter mensal, na qual se dá conta de uma seleção de parceiros. Tem sido efetuada
uma comunicação mais próxima com os parceiros de forma a alavancar os elos de ligação comerciais.
O Guia de Vantagens para Associados INATEL, continua a ser uma edição atual de divulgação e apresentação
dos nossos parceiros e serviços por região, disponível no site em formato digital e em brochura, para distribuição nas
instalações INATEL e aos associados.
Encontra-se em desenvolvimento uma plataforma para a gestão documental unificada e centralizada para as
parcerias que, em 2020, se encontra em fase de teste e alinhamento. Assim que concluída esta será uma ferramenta
útil de gestão de informação, de divulgação e acesso à consulta e atualização de elementos e condições dos parceiros,
disponível para toda a Fundação.
No que concerne aos protocolos de rede, por ramo de atividade, destacam-se a Saúde e Bem-Estar com cerca de
344 parcerias.
Parcerias por área
344

48

61

Educação e
formação

Cultura e lazer

19
Saúde e bem‐
estar

Casa, moda e
decoração

98

Outros serviços

A referir que neste gráfico não foram incluídas as parcerias com a Galp e Saúde Prime, considerando a sua dimensão comparativamente às restantes parceiras.

CANDIDATURAS E GESTÃO DE PROJETOS
O GAARP mantém o objetivo de investir na procura ativa de oportunidades de financiamento, por um lado com
o objetivo de colocar em prática ideias e projetos já pensados, por outro, de continuar a financiar aquilo que é a sua
missão.
O ano de 2020 foi dedicado aos seguintes projetos:
• GERASOM, uma iniciativa da Fundação INATEL, junto do bairro da Liberdade e da Serafina, dois bairros de Lisboa,
vulneráveis socialmente, na área da música e teatro, com o objetivo de levar as artes performativas a jovens e idosos
que residem em zonas mais isoladas socialmente e com uma população com menos recursos financeiros. No primeiro
trimestre de 2020, procurou-se integrar a Fundação no Bairro através da participação nos Grupos Comunitários e no
contacto com os diversos grupos e pessoas de referências, mais jovens e mais velhas, com o intuito de constituir um
grupo de participantes. A pandemia suspendeu este projeto, mas pretende-se retomá-lo em 2021.
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• No âmbito do programa INATEL 55+.pt foram submetidos os pedidos de reembolso das NUT Norte, Centro e
Alentejo referentes a 2018 e 2019. Foi submetido, em dezembro, um pedido de alteração de metas e prorrogação do
prazo de términus do programa. Recorde-se que 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.
• Lançamento do Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável da Área Metropolitana de
Lisboa - Lisbon-AHA, a 2 de março, na Reitoria da Universidade Nova, onde a Fundação esteve representada pelo
seu Presidente, num dos painéis. Este é um projeto que reúne num consórcio, 20 entidades, entre elas a Fundação
INATEL, aprovado no final de 2019, e que pretende que Lisboa seja uma região reconhecida pelo trabalho das diversas
entidades relativamente ao envelhecimento ativo e saudável.
• Em maio de 2020, a Fundação INATEL submeteu a candidatura do projeto Relemb’arte aos prémios BPI “La Caixa”
Seniores. Trata-se de um projeto que pretende promover a saúde, o bem-estar e a autoestima de seniores, institucionalizados em lares e Residências para Seniores, através de um trabalho conjunto entre funcionários e utentes e da
partilha de técnicas de expressão dramática e teatro da reminiscência. Este projeto não foi aprovado.
• A candidatura do projeto Vozes de Gaia submetida em setembro de 2019, no âmbito do Portugal Inovação
Social, foi aprovada, em maio de 2020. Este projeto, em parceria com o Jornal Público e a Câmara Municipal de Gaia,
tem como objetivo promover a literacia digital nos mais velhos assim como contribuir para a diminuição de desinformação e fenómenos como as Fake News. Em setembro deu-se o início oficial do projeto e desde então a equipa reúne
quinzenalmente, com o objetivo de, em 2021, a redação Vozes de Gaia estar pronta a receber os participantes.
• Em junho de 2020 foi submetida uma candidatura ao SI Inovação, Compete, para a construção da Unidade
Hoteleira de Porto Covo. Foi construída com base nas diferentes vertentes inovadoras do projeto, que visa enquadrarse com a região e o meio envolvente, promovendo a sustentabilidade, a preservação do ambiente e as ferramentas
tecnológicas capazes de captar e fidelizar hóspedes, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do turismo litoral.
• No âmbito do projeto Qualifica foram submetidos 3 pedidos de reembolso referentes às candidaturas 2017/18
e 2018/20. Em dezembro iniciou-se o processo de preparação de uma nova candidatura a ser submetida em janeiro
de 2021.
• Em setembro de 2020, foi submetida a candidatura ao Prémio Nacional de Turismo promovido pelo Banco BPI
e pelo Jornal Expresso. A Fundação INATEL não foi vencedora, mas ficou entre os 5 finalistas.
• Para além do trabalho em candidaturas submetidas ou já aprovadas. Existe também um trabalho regular de pesquisa de novas oportunidades de financiamento que implica a análise de diversos Avisos de Candidatura e preparação
de fichas de projetos.
ARQUIVO E EXPEDIENTE
Os serviços inerentes ao Arquivo e Expediente acautelam toda a receção diária de correspondência e encomendas, assim como a sua expedição, o tratamento de toda a documentação central (cartas e faturas), a supervisão dos
serviços de manutenção e apoio da Sede e fornecimento de material de Economato.
Relativamente ao tipo de serviço realizado pela área Arquivo foi a seguinte:
Tipo de Serviço
Entradas de Correio
Saídas de Correio
Pré‐Registos de Faturas, NC e ND
Totais

Ano 2019
24 307
5 303
16 098
45 708

Ano 2020
8 684
4 057
7 516
20 257

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, tem sido estável com
uma tendência decrescente face ao ano 2019.
A área do economato manteve 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
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o material menos volumoso, sendo o Armazém da Póvoa, uma instalação de suporte de armazenamento de vários
tipos de materiais, por dificuldades de acomodação de todo o stock na sede.
ACADEMIA INATEL
A Fundação INATEL desenvolve tradicionalmente formação nas áreas artísticas, nomeadamente, nos domínios da
música, do teatro, das artes plásticas, mas também do artesanato, entre outras áreas. Esta é e continuará a ser a grande
aposta da Academia INATEL, de âmbito nacional, mas cujo maior impacto se verifica em Lisboa e Porto. A Academia
dá, assim, resposta a um dos pilares da Fundação INATEL, a promoção da cultura popular.
Paralelamente e mantendo-se nas suas áreas de missão, a Fundação aposta, deste 2017, na dinamização de um
Centro Qualifica, sediado no Porto, vocacionado para a qualificação e certificação de adultos.
Academia INATEL Lisboa
A Academia INATEL, sob a tutela do Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas (GAARP), tem por
missão a organização, implementação e gestão da formação externa levada a cabo pela Fundação INATEL. É ainda
responsável pela gestão e implementação de workshops e de eventos de diversas naturezas, muitos dos quais em
regime de acolhimento. Compete-lhe igualmente a operacionalização do plano de formação interna em colaboração com a Direção de Serviços de Recursos Humanos, bem como levar a cabo, junto dos diversos serviços da Fundação, os pedidos de enquadramento de estágios curriculares e de formações práticas em contexto de trabalho.

Ampliação

Certificação Inicial

Área Certificação de Formação
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
341 ‐ Comércio
342 ‐ Marketing e publicidade
345 ‐ Gestão e administração

Formação Externa
No âmbito da formação externa, em 2020, deu-se seguimento à organização de ações de formação modular nas
áreas de educação e formação das artes do espetáculo, do artesanato, dos audiovisuais e produção dos media, da
expressão plástica e da música.
Em 2020, ainda que aquém das metas fixadas, a Academia Lisboa operacionalizou 46 ações (menos 3 ações face
às metas; mesmo nº de ações, comparativamente ao período homólogo), num total de 1.784 horas de formação
(menos 141 horas que no período homólogo), para um número global de 484 formandos (menos 98 formandos
comparativamente ao período homólogo), com um volume de formação de 16.996 horas (menos 5.959 horas face
ao período homólogo).
É ainda de referir o desenvolvimento de uma oficina de teatro na Secretaria-Geral da Presidência de Conselho
de Ministros, a qual envolveu 8 formandos, num total de 34 horas de formação com um volume de formação de
262 horas.
À semelhança do que aconteceu em quase todas as INATEL locais (IL) e Academia Porto, a atividade formativa, foi
interrompida no regime presencial a 10 de março, como medida preventiva de propagação da COVID-19, tendo as
ações de formação que foram possíveis, retomado na modalidade e-learning, a partir de 30 de março.
Em termos de metas, o plano de formação previu a abertura de 49 ações, num total de 1.957 horas de formação, para um número máximo de 753 formandos.
Algumas destas ações, cuja abertura estava prevista ocorrer entre o último trimestre de 2019 e o primeiro de
2020 – é de notar que os planos de formação são bianuais, correspondendo ao calendário escolar -, não reuniram as
condições para que se verificasse a sua abertura.
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Assim, quer pela sua natureza (aprendizagem em contexto de oficina), quer pelo número de desistências verificado, não reuniram as condições para prosseguir na modalidade e-learning as seguintes ações de formação
(num total de 5):
(I) Fotografia digital - aperfeiçoamento - data de termo: 17/03/2020;
(I) Sonorização de cinema mudo - ações 3, 4 e 5 - datas de realização: 04/04/2020, 06/06/2020 e 27/06/2020;
(II) Tango argentino - data de termo: 22/06/2020;
(III) Construção de instrumentos de corda - ação 1 e 2 - data de termo: 30/06/2020;
(IV) Guitarra portuguesa - data de termo: 09/05/2020.
Acresce a estas cinco ações de formação, uma sexta ação (Pintura - iniciação e desenvolvimento), a qual se encontrava na eminência de ser cancelada, dado o número de desistências verificado antes da pandemia.
No âmbito da atividade formativa desenvolvida pelas INATEL Locais e pela Academia Porto, cuja monitorização
está a cargo da Academia Lisboa, foram realizadas 2.908 horas de formação (menos 2.272 horas face ao ano de
2019), num total de 84 ações, igualmente nas áreas de educação e formação para as quais a Fundação INATEL detém
certificação (menos 29 ações que no período homólogo), abrangendo um universo de 726 formandos (menos 342
face a 2019), com um volume total de formação de 26.733 horas (menos 28.369 horas, face ao período homólogo).
Formação Externa
ACADEMIA Lisboa
ACADEMIA Porto
INATEL Angra do Heroísmo
INATEL Braga
INATEL Évora
INATEL Faro
INATEL Leiria
INATEL Ponta Delgada
INATEL Santarém
INATEL Viseu
TOTAL

Realizado 2019
Nº. de ações
46
82
2
16
5
2
1
2
1
2
159

Nº. de
formandos
582
713
20
177
64
32
8
20
15
19
1 650

Realizado 2020

Nº horas
formação
1 874
3 730
59
841
175
142
47
96
38
52
7 054

Volume de
Nº. de ações
formação
22 955
46
32 500
61
535
1
13 311
10
4 262
7
2 304
1
294
2
858
1
570
1
468
0
78 057
130

Nº. de
formandos
484
478
8
125
58
16
20
7
14
0
1 210

Nº horas
formação
1 733
2 333
50
336
90
43
28
25
3
0
4 641

Volume de
formação
16 996
19 609
400
4 821
718
688
280
175
42
0
43 729

Acrescentou mais recentemente à missão da Academia a organização e o desenvolvimento de workshops de
formação no âmbito do Programa INATEL 55+.pt, os quais, por força do contexto pandémico, foram suspensos no
decorrer do primeiro semestre, e retomados no último trimestre do ano em análise.
Em 2020 foram, assim, realizados 230 workshops (menos 74 que em 2019), num total de 700 horas de formação
(menos 420 horas que em 2019), abrangendo um universo de 8.248 destinatários (menos 6.707 comparativamente a
2019), com um volume total de formação de 25.583 horas (menos 29.402 face ao período homólogo).
Formação Interna
O desenvolvimento das atividades de formação levadas a cabo pela Academia em 2020 contaram ainda com
ações de formação interna, com o objetivo de ir ao encontro do Plano Interno de Formação da Fundação INATEL.
A crise pandémica foi particularmente favorável à implementação de formação modular à distância, como Língua
inglesa - atendimento (UFCD 354), Folha de cálculo (UFCD 778), bem como de ações de formação interna desenvolvidas por recursos internos, tais como Código dos Contratos Públicos - generalista e casos práticos, Kelio Software de gestão de assiduidade, SAP e E@Sport.
Formação Interna
ACADEMIA Lisboa ‐ Presencial
Outros Locais ‐ Online
TOTAL

Realizado 2019
Nº. de ações
7
16
23

Nº. de
formandos
100
199
299

Realizado 2020

Nº horas
formação

50
118
168

Volume de
Nº. de ações
formação
661
1
4 123
41
4 784
42

Nº. de
formandos
12
1 130
1 142

Nº horas
formação

6
499
505

Volume de
formação
72
38 180
38 252

Operacionalizaram-se, assim, 42 ações de formação (mais 19 ações face a 2019), para um total de 1.142 trabalhadores (mais 843 que no período homólogo), num total de 505 horas (mais 337 horas face ao período homólogo), com
um volume de formação de 38.252 horas (mais 33.468 horas comparativamente a 2019).
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Formação Prática 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. Este trabalho consiste na intermediação entre estas entidades e as diferentes áreas funcionais da Fundação INATEL, assegurando a instrução dos processos, o preenchimento
de documentação e redação da informação necessária interna para que as FCPT/Estágios possam ser desenvolvidos.
Em 2020 foram acolhidos um total de 47 formandos (menos 41 que no período homólogo). As FPCT ou estágios
curriculares foram desenvolvidos nos diversos serviços centrais da Fundação, nas Unidades Hoteleiras, na Academia
INATEL e nas INATEL Locais. De uma forma geral, a integração de formandos em formação prática em contexto de
trabalho, ainda que em baixa pela conjuntura pandémica, tem-se desenvolvido por todo o país, em diversas unidades
da INATEL.
Academia INATEL Porto
Em 2020, verificou-se um decréscimo de formandos em algumas áreas, como pintura, desenho, órgão, piano e
yoga, e um crescimento na formação de instrumentos tradicionais, uma vez que exigia a presença física do formando.
Assim, no início do ano a formação em pintura contava com 5 turmas, tendo-se verificado que em outubro apenas
existiam 3. O mesmo se constatou na formação de órgão. Por sua vez, a formação em instrumentos tradicionais teve
um aumento, sem que, contudo, permitisse a criação de uma nova turma.
Estes números foram em grande parte motivados pela pandemia, que obrigou ao confinamento a partir de março.
A Academia foi obrigada a encontrar novas ferramentas para continuar ativa, sendo as aulas online a resposta para o
novo contexto formativo.
Foram muitos os alunos e formadores que rapidamente se adaptaram, no entanto nem todos dispunham de
conhecimento e meios necessários para darem continuidade à nova forma de ensino. A falta de um computador, de
um instrumento musical (apesar de a INATEL ter emprestado instrumentos a quem necessitava); associados à falta de
motivação e o compromisso financeiro com o surgimento de novas necessidades (como por exemplo o apoio aos
filhos), motivou algumas desistências, e que outros não renovassem a inscrição. No entanto, é de louvar o esforço e a
rapidez com que toda a equipa da Academia INATEL se reinventou.
O desconfinamento permitido desde os meses de verão proporcionou a formação presencial nos meses de outubro, novembro e dezembro. A Academia adotou todas as medidas de proteção de acordo com as normas da Direção
Geral de Saúde, para que a segurança de formadores e formandos, estivesse desde o primeiro momento garantida.
A Academia realizou desde agosto as seguintes alterações:
• Opção b-learning como método de ensino para cumprimento de número máximo de pessoas em contexto de
sala de aula;
• Sinalização dos diferentes espaços;
• Reforço na limpeza das salas entre turmas;
• Monitorização da temperatura de alunos e formadores;
• Reforço de desinfetantes das diferentes salas;
• Mesas e cadeiras com distanciamento de 2 metros dentro das salas.
Todas estas alterações efetuadas pela Academia INATEL Porto, permitiram reorganizar toda a formação, revertendo-a de online para presencial, conseguindo também oferecer vários formatos de formação: b-learning - presencial e
online.
No final do ano foram terminadas com sucesso as obras da sala de formação para a disciplina de instrumentos
tradicionais.
Em 2020, a oferta formativa centrou-se nas áreas da informática, android, inglês, literatura, pintura, desenho, dança,
órgão, piano e instrumentos tradicionais.
Nº. de ações

Nº. de formandos
79

84

485

Nº horas formação
2 600
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A Academia termina o ano formativo em formato online, com menos ações de formação, contudo com mais
horas e mais formandos inscritos. Esta situação deve-se ao facto de termos privilegiado as formações de 50 horas em
detrimento das de 25 horas. Neste contexto foram executadas 3.980 horas de formação, para 61 ações e 504
formandos.
No final do ano foram realizadas as seguintes atividades:
• Encontro Final do ano online - Vídeo partilhado nas redes sociais
https://www.facebook.com/120059874718767/videos/275085090498923
• Natal
https://www.facebook.com/watch/?v=233524671495023

QUALIFICA PORTO
O Centro Qualifica da Fundação INATEL, com instalações sediadas no número 618 da Rua do Bonjardim, tem como
área de intervenção os concelhos que compõem a NUT 3 - Área Metropolitana do Porto (AMP). Faz parte da rede de
310 Centros Qualifica, existentes em Portugal Continental e Madeira.
Os Centros Qualifica são centros especializados na qualificação de adultos, promovendo a aprendizagem ao longo
da vida e a melhoria das qualificações, escolares e profissionais da população, valorizando os percursos individuais de
cada pessoa. Estes centros assumem um papel determinante na qualificação de adultos assente na complementaridade entre reconhecimento, validação e certificação de competências e a frequência de formação certificada, em
função dos perfis e das necessidades dos indivíduos.
É ainda papel dos Centros Qualifica contribuir para a inversão das disparidades territoriais observadas em contexto
de abandono escolar, nomeadamente nos assinalados TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), assim
como facilitar a promoção das competências pessoais, escolares e profissionais dos jovens NEET (que não trabalham,
não estudam, nem frequentam qualquer tipo de formação), entendidas como estratégias facilitadoras da sua inserção
profissional e social.
Ao longo do ano de 2020, foram várias as atividades desenvolvidas pela equipa do Centro Qualifica da Fundação
INATEL, sendo elas:
• Distribuição de panfletos com a informação sobre a atividade do Centro por diversos estabelecimentos locais;
• Reuniões com entidades locais, com vista ao estabelecimento de parcerias, fomentando, desta forma, o trabalho
em rede, nomeadamente com os executivos da Junta da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, com
a equipa do projeto Primeiros Passos, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, Ordem de S. Francisco e a
APDL;
• Sessões de informação e divulgação com entidades formadoras (Estrategor, Homens e Métodos; Nortefor, Inovinter, Sinerconsult e Competências);
• Reforço dos canais digitais de divulgação do centro, através da criação de uma ficha de inscrição digital no site
da Fundação INATEL, com vista à captação de inscrições. Deu-se início à divulgação na página Facebook da Fundação
INATEL e o Centro Qualifica INATEL foi publicitado no Jornal Tempo Livre.
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• Estabelecimento de parceria com 17 novas entidades, no âmbito da atuação do Centro;
• Reforço do contacto com a Ordem do Carmo e da Lapa para despoletar o processo de RVCC com os trabalhadores, cuja parceria não se iniciou devido à situação de pandemia;
• Reforço do contacto com a Federação das Coletividades do Concelho de Vila Nova de Gaia para apresentação
dos serviços do Centro Qualifica da Fundação INATEL com o objetivo de serem divulgados junto dos associados das
referidas coletividades.
A atividade da equipa técnico-pedagógica do Centro Qualifica centrou-se:
• Início de processos RVCC (nível básico e secundário) nas instalações do Centro Qualifica da Fundação INATEL e
em sessões à distância;
• Continuidade de processos RVCC (nível básico e secundário) nas instalações do Centro Qualifica da Fundação
INATEL e em sessões à distância;
• Continuidade de processo na Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia (nível básico e secundário) em
sessões presenciais e à distância;
• Acompanhamento dos processos junto de utentes dos Primeiros Passos, em sessões presenciais e à distância;
• Início de processos de certificação RVCC (nível básico), com candidatos encaminhados pela ACISJ - Associação
Católica Internacional ao Serviço da Juventude Feminina do Porto;
• Continuidade e certificação de processos RVCC (básico e secundário), já iniciados com adultos encaminhados
pelos SAOM (Serviços de Assistência Organizações de Maria) e início de novos processos RVCC (nível básico);
• Continuidade de processos de RVCC e certificações (básico e secundário), com candidatos encaminhados pela
casa abrigo - “Porto de Abrigo”;
• Inscrição e encaminhamento dos trabalhadores da Fundação INATEL para formação modular, aproveitando a
redução de trabalho na área do turismo/hotelaria, rentabilizando o tempo disponível dos trabalhadores no período
de teletrabalho;
• Encaminhamento de adultos para formações modulares a decorrer em diferentes entidades parceiras;
• Conceção de recursos pedagógico-didáticos de apoio ao processo de RVCC escolar;
• Inserção de registos em diferentes plataformas informáticas;
• Formação complementar no âmbito do processo RVCC nas diferentes áreas de competência-chave;
• Reuniões de equipa técnico-pedagógica para discussão dos processos e definição de estratégias de atuação,
revendo-as e reajustando-as, sempre que necessário, em função da situação de pandemia vivida;
• Preparação e realização de sessões de júri de certificação de nível básico e secundário a adultos do Centro Qualifica (presencial e em regime online);
• Início de processos RVCC Profissional na área de Turismo;
• Participação na Conferência Digital de Educação e Formação de Adultos - Educação e Formação de Adultos em
Tempos de Confinamentos, promovida pela APEFA, por parte de duas TORVC e de duas formadoras;
• Participação na Conferência de Encerramento da Iniciativa Nacional, “setembro Mês da Alfabetização e das Literacias”, promovida pela Associação Portuguesa de Educação e formação de Adultos, APEFA;
• Participação na formação interna aos trabalhadores da Fundação INATEL – Língua Inglesa – Atendimento e Folha
de Cálculo;
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• Reunião de acompanhamento com a equipa técnico-pedagógica da ANQEP;
• Participação no Ciclo de Webinares da Escola Virtual - Encurtar @ Distância;
• Apresentação de Candidatura PNL Ler+.
A situação de pandemia causada pelo COVID-19 levou a que o Centro encerrasse o atendimento presencial no
dia 13 de março, tendo sido assegurada, pelos técnicos e formadores, a continuidade do trabalho em regime de teletrabalho. Tal exigiu que o Centro Qualifica se readaptasse à nova realidade. Assim, seguindo as orientações remetidas
pela ANQEP sobre o desenvolvimento da atividade à distância, foram usados recursos tecnológicos como o correio
eletrónico, o SMS, os aplicativos WhatsApp, Zoom e Skype. No caso dos adultos que não tinham acesso a meios tecnológicos, recorreu-se, essencialmente, ao telefone.
Após a retoma da atividade presencial a 18 de junho foram adotadas medidas de autoproteção da equipa e dos
adultos que frequentam o Centro Qualifica, nomeadamente a redução do número de adultos por sala, a prevalência
de sessões individuais e online, as sessões de júri de certificação passaram a ser realizadas através da plataforma ZOOM.
Nesta segunda fase, o trabalho do Centro Qualifica foi realizado em equipas organizadas em espelho, quer presencial quer em regime de teletrabalho. Nas datas em que estavam em modo presencial era feito o atendimento com
marcação a adultos que não possuem ferramentas tecnológicas para recorrer às alternativas online.
Ao longo do ano de 2020, inscreveram-se 72 candidatos na modalidade Escolar, 286 na modalidade Profissional
num total de 358 candidatos. Ao longo deste ano, foram realizados 300 encaminhamentos, sendo que a maioria dos
mesmos (85%) foram para ofertas formativas a decorrer em entidades parceiras.
Foram certificados 39 adultos através do processo de RVCC: 28 de inscrição direta no Centro da Fundação INATEL e
os restantes, vindos dos nossos parceiros. Destes, 4 da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, 2 dos Primeiros
Passos, 1 da Do It Better, 1 do Porto de Abrigo, 2 da ACISJ.
Certificados

39
4

1
Inscrição no CQ

SCMVNGaia

Primeiros Passos

1

ACISJ

2

2

Do It Better

Porto Abrigo

Registaram-se ainda 474 certificações de adultos que tinham sido encaminhados para outras modalidades formativas (Formações Modulares de Curta Duração; Curso de Educação e Formação de Adultos, entre outras).
Comparativamente com o ano de 2019, nota-se que, apesar da pandemia, houve um crescimento de 21,4% no total
de inscritos e de 85,7% no número de certificados, tendo-se passado de 295 para 358 e de 21 para 39, respetivamente.
Evolução de inscritos e Certificados
358
295

21
Inscritos

39

Certificados
2019

2020
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ASSESSORIA 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.
Na direta dependência da Diretora do DAJA funciona a Área Administrativa - quer na vertente Jurídica e de Contencioso, quer de Auditoria.
A atividade realizada pelo DAJA, foi naturalmente condicionada pela situação de pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (agente causal da COVID-19), denominado COVID-19, que marcou o ano de 2020.
O grau de risco encontra-se em constante avaliação pelas entidades competentes da área governativa da Saúde,
sendo adotadas todos os dias medidas e planos de contingência multissetoriais de combate ao COVID-19, com reflexo
no modelo organizativo da Fundação.
No plano organizativo, os novos desafios que o DAJA tem de enfrentar reclamam, desde logo, a adaptação do seu
trabalho e recursos.
Por um lado, a generalização do recurso ao regime de teletrabalho, bem como a suspensão, legalmente imposta,
durante vários meses, de processos judiciais e no âmbito de ações de auditoria, bem como outras questões e procedimentos que surgiram e que foram submetidas ao DAJA não planificadas que só poderão ser totalmente recuperados
durante 2021.
Por outro lado, o confinamento social e outras limitações de interação com os restantes Serviços da Fundação
conduziram e continuam a promover novos tipos de ação e resposta por parte deste Departamento.

ASSESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO
Missão e atribuições
A Área de Assessoria Jurídica e de Contencioso do Departamento de Assessoria Jurídica e Auditoria (DAJA) tem
por missão zelar pela legalidade da atuação do Conselho de Administração, prestando assessoria jurídica, acompanhamento e representação forense sobre quaisquer assuntos, questões ou processos de índole jurídica, assim como
pugnar pela adequação e conformidade normativa dos procedimentos administrativos e a Instrução de Atos Notariais.
Ao DAJA - Área Jurídica compete-lhe desenvolver funções de natureza científico-técnica no domínio do Direito,
apoiar juridicamente o Conselho de Administração e garantir o acompanhamento contencioso dos processos em que
este intervenha nas seguintes áreas funcionais: Contencioso, Laboral, Penal, Direito Civil, Direito do Turismo, Societário/
Comercial, Direito Administrativo.
Incumbe ainda ao DAJA - Área Jurídica sugerir e propor medidas de caráter regulamentar ou outras que se revelem adequadas, atuando de forma pró-ativa e preventiva tendo em conta a avaliação do risco jurídico no contexto da
atividade da Fundação INATEL.
Atividades Desenvolvidas
Documentação Elaborada
317

228
153
98

IS/Pareceres
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2019

2020

Outra
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Processos Trabalhados
194
135
104
45

Cobranças

91

42

Judiciais
2019

Outros

2020

A documentação produzida pela Assessoria Jurídica e de contencioso 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 (135 processos), as inúmeras diligências com vista à recuperação de créditos junto de terceiros. Segue-se, por ordem quantitativa a categoria de “Outros” (91 processos) e por
fim os Processos Judiciais (42). Há a salientar um decréscimo, em quantidade, de 30% dos processos de “Cobranças”, de
12,5% dos “Outros” e de 6,7% dos “judiciais”, face a 2019.
Tipologia de Ações
54,8%

31,9%

28,6%

27,9%
20,9%
11,5%

3,8%

2019

11,0%

7,7%
1,9%

2020

Classificando a tipologia de ações “Outros”, conforme ilustra o gráfico supra e referente a 2020, estas repartemse fundamentalmente entre Pareceres (31,9%), ações laborais (20,9%), processos de contraordenação promovidos no
âmbito das visitas inspetivas em maior número por parte da ACT, ASAE e Seg. Social (28,6%), outras ações judiciais (11%)
e ações criminais (7,7%).
Comparativamente a 2019, regista-se em 2020 uma alteração da proporção das várias tipologias de ações englobadas na categoria “Outros”, registando-se sobretudo um acréscimo das contraordenações e das ações criminais.
No que respeita à recuperação de crédito, a interpelação que vem sendo feita junto dos devedores para pagamento, tem produzido resultados muito positivos, aproximadamente 132,9 mil euros em 2019 e de 205,3 mil euros em
2020. Regista-se em 2020 um crescimento de 54,5% do montante recuperado/cobrado, face ao ano de 2019, explicado
pelo sucesso na recuperação de dívidas com maior antiguidade (valores em dívida superiores a 1 ano).
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Por último, importa salientar o envolvimento do DAJA no processo de diálogo social das relações laborais para a
Fundação INATEL e, em articulação com a DSRH.

AUDITORIA
Missão e atribuições
A missão da AI 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.
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
Tipologia das Ações da Auditoria
6

6

6

5

Acções Extraplano

Acções Plano
2019

2020

Tipologia das Ações
130

52
26
11

30

12

Ações de Auditoria

Estudos e Pareceres
2019

Ações de Reclamação

2020

A tipologia de ações do Núcleo de Auditoria divide-se em: ações de auditoria, estudos e pareceres e ações de
reclamação.
No exercício de 2019 foram realizadas onze ações de auditoria e em 2020 realizaram-se doze ações de auditoria. O
gráfico ilustra ainda uma realização idêntica entre o número de ações planeadas e de ações extraplano.
As Unidades Orgânicas envolvidas nas ações realizadas na Sede tiveram um âmbito temático/orientado e envolveram o Núcleo de Património e a Direção de Serviços de Instalações, esta última ainda em curso.
A ação realizada na INATEL Leiria encontra-se igualmente em fase de conclusão.
As restantes ações realizadas e concluídas abrangeram as seguintes Unidades Orgânicas: a INATEL de Faro, o Parque de Jogos 1º de Maio, os fechos de caixa de duas UH, o Posto de Abastecimento da INATEL Oeiras, a INATEL Vila
Ruiva e a INATEL Linhares da Beira.
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Foram concluídas as ações de Auditoria transitadas de 2019: à IL Vila Real, à UH Oeiras - Posto de Abastecimento e
à UH da Graciosa - alteração da exploração.
A tipologia de ações estudos e pareceres realizados é bastante abrangente, englobando as diferentes solicitações
do Senhor Presidente da Fundação INATEL, incidindo sobre temáticas complementares ao âmbito das ações de auditoria, ou nas diferentes participações do Núcleo de Auditoria no acompanhamento da atividade da Fundação INATEL.
Neste âmbito importa relevar o acompanhamento do processo de inventariação, remoção de existências e bens
deteriorados no espaço do Bar do Teatro da Trindade, bem como a análise à execução do contrato de cessão das piscinas, bar e esplanada da INATEL Caparica.
Na tipologia de ações reclamações procede-se à análise e monitorização dos procedimentos legais e regulamentares no tratamento das reclamações.
No ano de 2020 há uma acentuada diminuição do número de reclamações registadas nos Livros de Reclamações
da Fundação INATEL, na ordem dos 60%, explicada pela situação de pandemia provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 (agente causal da COVID-19).
Documentação Técnica Produzida
102

55

8
IS/NS/Ofícios

10

Relatórios Produzidos
2019

2020

A documentação técnica produzida do Núcleo de Auditoria, é composta, na sua maioria, por informações de
serviço, decorrente da atividade de análise e monitorização dos procedimentos legais e regulamentares no tratamento das reclamações e dos Relatórios concluídos, decorrentes dos diferentes tipos de ações de auditoria, estudos
e pareceres.
Por último, importa salientar que em 2020 o DAJA, a área de Assessoria Jurídica e Contencioso e o Núcleo de Auditoria, esteve envolvido em vários projetos e grupos de trabalho, designadamente, na elaboração de uma proposta
de regulamento para os Parques de Campismo da Fundação INATEL, na elaboração dos Planos de Contingência na
reorganização das equipas e espaços de trabalho do DAJA, no âmbito do COVID-19, na colaboração para a implementação do livro de reclamações eletrónico da Fundação INATEL, nos contributos para o Plano de Prevenção de Riscos
de Gestão da Fundação INATEL, bem como, na participação no grupo de trabalho de Regulamento de Segurança e
Utilização de Espaços de Acesso Público da Fundação INATEL.
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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 2020, bem como as diretrizes emanadas pelo Conselho de Administração da Fundação, apresenta-se sucintamente a atividade realizada, sendo de salientar, o ano 2020 foi marcado por
uma crise económico-social provocada pela Pandemia COVID-19, obrigando as organizações a reajustarem-se face a
esta nova realidade, vivida à escala mundial.
Neste enquadramento, e atendendo às medidas divulgadas pelo Governo, às recomendações das Autoridades
de Saúde e às linhas orientadoras do Conselho de Administração da Fundação INATEL, sob orientação da Tutela, no
âmbito das medidas de prevenção da pandemia COVID-19, a DSPE, como área de apoio, implementou em meados de
março medidas de caráter excecional de contingência.
Assim, propôs o regime de teletrabalho para a equipa, com escala presencial diária e rotativa. A Fundação disponibilizou os meios informáticos e respetivos acessos às aplicações e ambientes de trabalho, permitindo as condições
necessárias para a prática deste regime de trabalho. Ainda a referir na fase de desconfinamento, apresentou um plano
de reorganização, da equipa e do espaço de trabalho, no sentido de salvaguardar-se as medidas consideradas necessárias à proteção da saúde dos seus trabalhadores, dando cumprimento ao plano de contingência em vigor.
Face a este contexto, a DSPE garantiu a execução das atividades previstas no plano de atividades, bem como
outras de caráter extraordinário decorrente da avaliação do impacto COVID-19 na atividade da Fundação, sendo de
salientar:
• Monitorização quinzenal dos impactos financeiros e quantitativos das principais áreas de intervenção - Impacto
COVID-19.
• Compilação da informação relativa ao impacto COVID-19, na atividade das principais áreas de atuação, para efeitos de envio ao Instituto Nacional de Estatística (INE), com caráter semanal/quinzenal.
• Elaboração do dossier da Previsão 2020 COVID 19 – identificação dos impactos na atividade da Fundação, projeção de desvios face ao orçamento 2020 e ao realizado em 2019. Estes cenários foram atualizados e alinhados de acordo
com a evolução da Pandemia e a execução da atividade, tendo-se apresentado 2 cenários (abril e setembro).
• Elaboração de relatórios mensais de monitorização da execução orçamental da atividade da Fundação. Trata-se
de uma síntese assente em dashboard, que permite uma análise rápida do ponto de situação dos principais drivers das
atividades desenvolvidas pela Fundação.
• Envio de informação da execução orçamental, mensalmente, a todos os serviços da Fundação INATEL. Trata-se
de listagens da execução de cada mês por centro de responsabilidade orçamental e por conta contabilística, comparativamente ao período homólogo e ao orçamentado nesse período de análise.
• Elaboração de relatórios trimestrais – relato mais extenso, no âmbito da monitorização do orçamento e evolução
face ao período homólogo, suportado com indicadores de atividade. Este documento inclui também a informação
síntese de monitorização do orçamento e da responsabilidade das áreas de intervenção, efetuando-se a análise de
desvios e justificação dos mesmos, assim como propostas de medidas corretivas a implementar (se aplicável).
• Elaboração do relatório de atividades do 1º semestre - informação síntese das atividades desenvolvidas pelas
áreas de intervenção.
• Elaboração da estrutura do documento estatutário da prestação de contas anual Relatório e Contas de 2019
(Parte I - consolidação e revisão dos relatórios de atividades remetidos pelas áreas de intervenção e Parte II - Conceção
da demonstração de contas na vertente orçamental e setorial).
• Preparação do documento Relatório e Contas 2019 para efeitos de aprovação e obtenção de parecer dos respetivos órgãos de gestão da Fundação INATEL (Conselho de Administração, Conselho Geral, Conselho Fiscal e Consultivo).
• Prestação de informação ao Conselho Fiscal, em matérias de orçamento e de monitorização da atividade da
Fundação, tendo-se remetido os relatórios de execução trimestral e outras informações, nomeadamente, as referentes
aos impactos provocados pela Pandemia COVID-19 na atividade da Fundação.
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• Apoio na análise de pedidos de contratação de pessoal, solicitados pela Direção de Serviços de Hotelaria.
• Colaboração no projeto de atualização do SAP ERP - fase dos testes, em articulação com as áreas da Informática,
Financeira, RH e Compras/Património, sendo a gestão do projeto da responsabilidade da DSSI.
• No âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional Portugal 2020, procedeu-se ao acompanhamento dos
projetos sinalizados, no que respeita à requalificação de instalações e equipamentos da Fundação, em articulação com
o GAARP e a DSI.
• Procedeu-se também a análises sínteses de avisos, no âmbito do Portugal 2020, para eventual enquadramento da
Fundação. Sendo estas análises reportadas ao GAARP e/ou DSI, para aferir a possibilidade de candidatura de projetos
no âmbito da requalificação ou de outro tipo de intervenção direcionada para a operacionalização de atividades nas
áreas de missão da Fundação.
• Colaboração na fase de esclarecimentos da candidatura efetuada no âmbito do SI Inovação Compete, para a
construção da Unidade Hoteleira de Porto Covo, cuja coordenação ficou a cargo do GAARP.
• Foi efetuada em maio, a reprogramação da candidatura já aprovada em 2019 pela entidade CCDR Alentejo, no
âmbito do FEDER relativa ao Palácio do Barrocal de Évora - Implementação da 2ª Fase -Substituição Total da Cobertura,
em articulação com a Direção de Serviços Instalações (DSI) e a IL de Évora.
• Preparação e submissão no Portal 2020 em novembro, da prestação de contas do Projeto do 1º pedido de pagamento (inclui documentos de despesa e respetivos contratos do projeto), referente à execução do projeto comunitário
do Palácio Barrocal de Évora, em articulação com a DSI e a DSF.
• Ao abrigo do anterior quadro comunitário – QREN, a DSPE coordenou e preparou os pedidos de informação de
projetos, no que respeita aos planos de reembolso de incentivos reembolsáveis.
• No âmbito da atuação desta direção, foi prestado apoio técnico às áreas de intervenção, bem como aos órgãos
de gestão da Fundação.
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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 2020.
A este propósito, importa referir que com a declaração de emergência de saúde pública de âmbito internacional
decretada pela Organização Mundial de Saúde, a 30 de janeiro de 2020, e, posteriormente, com a classificação do vírus
como uma pandemia a 11 de março de 2020, foram estabelecidas medidas excecionais e temporárias na Fundação
INATEL, pelo Conselho de Administração, relativas à situação epidemiológica decorrente daquele vírus, e que determinaram a elaboração de um Plano de Contingência para a Fundação INATEL, por esta Direção de Serviços de Recursos
Humanos, que previu a adoção de medidas imediatas de contingência, em linha com as recomendações das Autoridades de Saúde, de modo a fazer face à necessidade de conter a propagação da COVID-19, assegurar a continuidade
da Instituição e salvaguardar a saúde e segurança de todos os trabalhadores e utentes.
Posteriormente, com o rápido evoluir da situação e as diversas diretivas entretanto emanadas pelo Governo e
pelas Autoridades de Saúde, tornou-se necessário proceder à revisão do Plano de Contingência inicial, tendo em consideração o retomar faseado da atividade económica e a necessidade de medidas de contingência específicas para o
regresso ao trabalho em segurança.
Para a retoma gradual da atividade na Fundação, e no que respeita à Sede, foi elaborado por esta Direção de
Serviços de Recursos Humanos, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração e Relações
Públicas, um Manual de Boas Práticas, disponível na intranet, que acompanhou toda a logística, por esta Direção
de Serviços, de distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual a todos os trabalhadores da Sede, e a
colocação, em todos os andares do edifício, de sinalética informativa, dispensadores de gel e caixotes do lixo para
resíduos específicos. Foram distribuídos igualmente desinfetantes para a desinfeção dos equipamentos e espaços de
trabalho dos trabalhadores, viabilizando-se a mitigação da propagação do COVID-19 no local de trabalho, bem como
a prevenção de riscos profissionais, a promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores e a otimização das condições
de trabalho.
Procedeu-se ao estudo da legislação sobre as medidas excecionais adotadas pelo Governo de Portugal, como
resposta ao novo coronavírus em contexto laboral, por forma a prestar todos os esclarecimentos e apoio aos trabalhadores.
Foi compilada toda a informação sobre os trabalhadores em teletrabalho, imunodeprimidos, doentes crónicos e
em isolamento profilático, e enviada essa informação com periodicidade semanal, quinzenal ou mensal, ao Ministério
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Foi cumprida a obrigação legal anual de elaboração do Relatório Único (RU), cujo conteúdo respeita ao quadro
de pessoal, ao fluxo de entrada e/ou saída de trabalhadores, ao relatório anual de formação contínua, relatório anual
das atividades do serviço de segurança e saúde, às greves, bem como o cumprimento da obrigação legal de elaboração dos demais Relatórios como o SIOE (referente a dados sobre recursos humanos), o Relatório Anual do Código de
Conduta, 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, para além da normal atividade inerente ao processamento dos
vencimentos (tratamento da assiduidade, férias, trabalho noturno, subsídio de turno, baixas, etc.), da contratação de
pessoal (admissões, cessações, caducidades, renovações contratuais, etc.), da atividade de segurança e saúde no trabalho, com vista à proteção e à promoção da saúde no local de trabalho, no sentido de promover as condições laborais que previnam a doença e os acidentes, protegendo os trabalhadores contra os riscos para a segurança e saúde.
Procedeu-se à monitorização da atividade formativa, com o acompanhamento da execução de ações de formação online dos trabalhadores, promovidas pelo GAARP - Academia INATEL, bem como ao estudo de legislação e das
alterações legislativas que ocorrem no âmbito das Medidas de Emprego, nesta fase de pandemia, de molde à Fundação poder beneficiar das mesmas.
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

94

Relatório e Contas 2020

em indicadores concretos e objetivos, por forma a obter uma melhor caracterização e compreensão da realidade atual
durante todo o ano de 2020.
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Dados gerais
Em comparação com 2019 e considerando todos os trabalhadores (ativos e inativos), com vínculo à Fundação INATEL em dezembro de 2020, independentemente da natureza jurídica do contrato, verifica-se que ocorreram algumas
variações, nomeadamente: menos 52 trabalhadores contratados a termo e mais 11 trabalhadores contratados sem
termo (quadro).
Órgãos Estatutários
(2019: 50) 51

Contratado a Termo
(2019: 210) 158

Quadro (2019: 736)
747

Reformado com
Complemento (2019:
407) 408
Comissão de Serviço
(2019: 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 e em regime de prestação de serviços também desceram 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 um decréscimo do número
de prestadores de serviços a partir de março e uma queda mais acentuada a partir de agosto, não se tendo verificado,
naquela data, o habitual aumento por força dos constrangimentos ao desenvolvimento de atividades provocados
pela Pandemia do COVID-19. Pelas mesmas razões, o número de trabalhadores contratados a termo resolutivo diminuiu a partir de março, verificando apenas o seu aumento a partir de junho, período que coincide com a retoma da
atividade nas Unidades Hoteleiras.
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Evolução Mensal do N.º de Trabalhadores por Vínculo
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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 2020.
Trabalhadores Contratados Sem Termo (Dez. 2020)
Suspenso 7
Cedência 5
Sem Termo 642

Lic. s/ Ret. 2
Pré‐reforma 26

Sem Termo/
Nomeado 65

Em comparação com o mesmo período de 2019, verificou-se um pequeno aumento do número de trabalhadores
do quadro que passou de 736 para 747. Esta variação justifica-se pelas 60 saídas do quadro (41 passagens à reforma, 19
denúncias de contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador) e pelas 71 integrações de trabalhadores no quadro
(onde se incluem 16 trabalhadores da Unidade Hoteleira da Graciosa).
Evolução do N.º de Trabalhadores Sem Termo
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No entanto, em termos médios anuais, o número de trabalhadores do quadro tem vindo a decrescer desde 2016,
uma vez que ocorreram, desde aquela data, 140 integrações no quadro contra 237 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 2020. Em comparação com o período
homólogo do ano transato, verifica-se a diminuição do número de trabalhadores contratados a termo certo (-54 pessoas) e um ligeiro aumento dos contratados a termo incerto (+2 pessoas).
Trabalhadores Contratados a Termo (Dez. 2020)
Termo Certo 141

Termo Incerto 17

Em 2020, o número médio de contratações (197) decresceu em relação a 2019 (233) e, consequentemente, o
número de dias de trabalho passou de 79.495 para 68.559, sofrendo uma diminuição de 10.936 dias. Esta variação
deveu-se, sobretudo, à suspensão da atividade nas Unidades Hoteleiras provocada pela Pandemia do COVID-19.
Evolução do N.º de Dias de Trabalho e do N.º Médio de Contratações a Termo
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MEDIDAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No quadro de uma parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) que têm por objeto a
realização de estudos na área do turismo e como principal enfoque, o estudo do impacto da pandemia nesse cluster,
avaliando cenários possíveis de recuperação e de dinamização da atividade, foi realizada uma candidatura à medida
de emprego CEI+ para colmatar a necessidade de apoio administrativo aos projetos enquadrados na parceria em
questão. Aprovada a candidatura, foi firmado em agosto o Contrato Emprego Inserção+ com a duração de um ano,
integrando uma beneficiária desempregada que se encontra a secretariar as atividades.
Os objetivos do Contrato Emprego e Inserção (CEI+) são os seguintes:
• Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho;
• Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades, evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização;
• A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou regional.
Este tipo de medida apenas é admitida, quando não exista outra alternativa em termos de processo de inserção,
na perspetiva da entidade e do beneficiário.
PIRÂMIDE ETÁRIA
No gráfico abaixo, foram considerados todos os trabalhadores do quadro vinculados à Fundação INATEL em
dezembro de 2020 e verifica-se que a média de idades baixou para 49,1 anos, invertendo a tendência de estabilização que se verificava desde 2017. Esta situação explica-se pela entrada para o quadro de 71 trabalhadores com uma
média de idade de 37,3 anos contra a saída de 60 trabalhadores com uma média de 58 anos.
Evolução da Média de Idades
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Quanto à Pirâmide Etária, acentuou-se a diferença na distribuição dos trabalhadores por sexo: 37,9 % são homens
e 62,1% mulheres. Nos próximos 4 anos, 18% dos trabalhadores reunirão condições para ingressar na reforma. Atualmente, 48% dos trabalhadores têm mais de 50 anos de idade. Apenas 11% têm abaixo dos 35 anos.
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Homens 283

Pirâmide Etária
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PIRÂMIDE DE ANTIGUIDADE
No que concerne à Pirâmide de Antiguidade, relativamente aos trabalhadores do quadro vinculados à Fundação INATEL em dezembro de 2020, constata-se o elevado número de trabalhadores do sexo feminino na faixa dos 20
aos 30 anos (34%) e dos trabalhadores com uma antiguidade entre os 5 e os 15 anos (28%). Da mesma forma, 17% dos
trabalhadores têm uma antiguidade superior a 30 anos e apenas 15% até aos 5 anos.
Em relação a 2019, a principal variação verificou-se na antiguidade entre 2 e 5 anos que passou de 67 trabalhadores
para 97, explicada pela entrada para o quadro de 71 trabalhadores com uma média de antiguidade de 3,3 anos. A par
desta, verificou-se também uma descida na faixa entre os 25 e 30 anos que passou de 132 para 112 trabalhadores, uma
vez que os 60 trabalhadores que saíram do quadro contabilizavam uma média de antiguidade de 27,6 anos. De igual
forma, os trabalhadores com antiguidade superior a 40 anos diminuíram (-17). Os trabalhadores que saíram do quadro
por reforma detinham uma antiguidade média de 36,2 anos, contra os que denunciaram os seus contratos de trabalho
com uma antiguidade de 9,1 anos.
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Em relação a 2019, a antiguidade média sofreu uma diminuição passando de 20,1 para 18,9 anos, confirmando a
tendência de descida que se vinha verificando desde 2017. Esta variação deveu- se à entrada para o quadro de novos
trabalhadores e pela reforma de trabalhadores com antiguidade mais elevada.
Evolução da Antiguidade Média
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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 2020, e verifica-se que o nível médio de escolaridade foi de 10,8 anos, subindo ligeiramente em relação ao ano transato, confirmando a tendência que se vem verificando desde 2017.
Evolução da Escolaridade Média
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Esta alteração deveu-se à diminuição do número de trabalhadores abaixo do 12.º ano, passando de 461 para 413,
constituindo estes a maior variação ocorrida durante o ano. A par destes, aumentou ligeiramente o número de trabalhadores acima do 12.º ano de escolaridade passando de 503 para 509.
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Evolução da Escolaridade
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Cerca de 40% dos trabalhadores tem um nível de escolaridade até ao 9.º ano, sendo de 17% a taxa de escolarização
até ao 4.º ano. Os graus mais elevados, a partir da Licenciatura, representam 27% do total de trabalhadores.
Escolaridade dos Trabalhadores (Dez.2020)
12.º Ano
26,8%

11.º Ano
3,6%

10.º Ano
1,0%

3.º Ciclo
14,5%

C.E.T.
0,2%
2.º Ciclo
8,6%

Bacharelato
1,7%

1.º Ciclo
16,7%

Licenciatura
23,5%
Mestrado
2,7%

Sabe ler/ escrever s/ ter o 1.º Ciclo 0,2%
Doutoramento
0,2%

Não sabe ler/ escrever
0,2%

INDICADORES DE TEMPO DE TRABALHO
Absentismo
Em 2020 registaram-se 23.384 dias de ausência, verificando-se um aumento de 6.570 dias em relação ao ano
transato (+39,1%). Consequentemente, a taxa de absentismo subiu para 10,1%.
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Evolução da Taxa de Absentismo
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A doença continuou a ser a primeira causa de absentismo (14.419 dias), tendo diminuído o seu peso relativo (62%),
apesar do aumento dos dias de ausência por esse motivo (+3.627 dias).
As principais subidas estiveram relacionadas com a Pandemia do COVID-19, nomeadamente, a Assistência à família (+1.646 dias) e as Faltas Justificadas (+925 dias). A par destas, as outras ausências que subiram foram por Licença
Parental (+793 dias) e por Acidente de Trabalho (+451 dias). Estas últimas, apesar de em 2020 não terem ocorrido mais
acidentes de trabalho do que no ano transato, aumentou a taxa de gravidade o que causou um maior número de dias
de ausência. Os acidentes de trabalho ocorridos no final de 2019 que transitaram para 2020 também ajudam a explicar
esta variação
Ausências

Doença (total) 62%
Bx hospitalar 0,80%

Falta Just. 7,31%

Ac. trabalho 6%
Falta Inj. 0,78%

Lic. Parental 9,28%

Suspensão 0,00%
Ex. escolar 0,36%

Nojo 0,82%

As. Família 10,81%
Cam. Eleitoral 0,05%
Act. sindical 2,13%

Greve 0,02%
Lic. Casa. 0,06%

Em relação a 2019, as principais descidas verificaram-se nas seguintes causas de ausências: Falta Injustificada (-208
dias), Greve (-197 dias) e Licença de Casamento (-113 dias), todas elas, aliás, também relacionadas com a Pandemia do
COVID-19.
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882
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491

1378
Lic. Parental

Falta Justificada

785

265

277
Baixa hospitalar

12
497

191
2171

14419
10792
Doença (total)

1710

1382
931
Ac. trabalho

188

15

4

0

Evolução do N.º de Dias de Ausência

COVID-19
A rápida disseminação da COVID-19, evoluindo rapidamente de epidemia para pandemia, ditou uma situação de
emergência de saúde pública em Portugal, tendo o Governo estabelecido medidas excecionais de resposta à propagação da doença, mediante publicação do Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março. Neste período, foi igualmente
decretado - e renovado por duas vezes - o estado de emergência em Portugal, o que levou à aprovação de três decretos do Governo com vista à sua regulamentação.
Durante este período foram impostas, entre outras, medidas restritivas à deslocação dos cidadãos, de obrigatoriedade de confinamento no domicílio, obrigatoriedade de recurso ao teletrabalho e suspensão da maioria das
atividades económicas consideradas não essenciais, traduzindo-se num grande impacto na sociedade e no mundo
do trabalho, desafiando a sustentabilidade das organizações.
Neste contexto de pandemia, o Governo determinou a aplicação de medidas específicas de proteção social na
doença e na parentalidade, das quais se destacam a situação de isolamento profilático e justificação da ausência por
motivo de encerramento do estabelecimento de ensino ou equipamento social de apoio à primeira infância ou à
deficiência.
Terminado o estado de emergência a 2 de maio, o Governo publicou o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio,
tendo em vista iniciar o processo gradual de levantamento das medidas de confinamento e retoma progressiva da
atividade económica, tendo sempre em vista a mitigação do risco de retrocesso das medidas adotadas a 13 de março.
Face ao aumento progressivo do número de casos confirmados de COVID-19 no último trimestre do ano, o estado
de emergência foi novamente decretado no início de novembro, estendendo-se até final do ano e início do seguinte,
através de sucessivas renovações.
Neste contexto, os gráficos seguintes evidenciam a evolução do recurso ao teletrabalho na Fundação INATEL, as
situações reportadas de isolamento profilático e as ausências por motivo de encerramento de escolas e creches*, no
período de março a dezembro de 2020. (*medida aplicada até final do ano letivo 2019-2020)
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Evolução do Nº de Trabalhadores em Teletrabalho
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TRABALHO SUPLEMENTAR
O trabalho suplementar registou uma forte diminuição relativamente ao ano de 2019, com menos 4.391 horas
(-77,8%), devido, à suspensão das atividades nas Unidades Hoteleiras, no Teatro da Trindade e nas INATEL Locais.
Evolução do nº total de horas de Trabalho Suplementar
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Assim, a maior descida verificou-se no trabalho suplementar prestado em dia de descanso complementar (-2.401
horas), ao que se seguiram o trabalho em dia útil (-1.090 horas) e em dia de descanso obrigatório (-808 horas). O trabalho suplementar prestado em dia feriado foi inexistente em 2020.
Evolução do Nº. de Horas de Trabalho Suplementar
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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, em 2020, foram remuneradas 69.585 horas de trabalho noturno, 49.947 a 25% e 19.638 a 40%.
Nº. de Horas de Trabalho Noturno
0

1 000

2 000

3 000

UH Albufeira

4 000

5 000

7 226

UH Caparica

2 195

UH Castelo de Vide

1 809

4 486

UH Flores

UH Foz do Arelho
962

UH Luso

1 113
2 152

2 231

1 883

2 687

147

2 013

UH Piódão

10

2 652

UH Porto Santo

1 355

2 232

UH Santa Maria Feira

25%

0

1 563
3 703
1 328

40%

2 043

UH São Pedro do Sul
PC Cabedelo

3 067

1 440

UH Manteigas
UH Oeiras

11 000

1 861

3 303

580 0

10 000

1 289

2 328

UH Linhares

9 000

1 435

1 713

UH Graciosa

8 000

1 540

2 135

UH Fornos de Algodres

7 000

19

UH Cerveira
UH Entre‐os‐Rios

6 000

39

0

PC Caparica 140 0
PD Covilhã

728

0

PD Guarda 132 0
Parque Jogos 1.º de Maio 172 217
Teatro da Trindade

3 260

30

Espaço Cultural Mouraria 135 0
Sede 237 0

Em comparação com 2019, o número de horas trabalhadas em período noturno diminuiu, passando de 74.535
horas para 69.585 (-4.950h). As principais diminuições ocorreram na UH de Santa Maria da Feira (-3.125h), no Teatro da
Trindade (-2.104h), na UH de Cerveira (-1.777h) e no Parque de Jogos 1.º de Maio (-1.452h).
Os principais aumentos ocorreram nas UH do Luso (+2.241h), de Oeiras (+1.236h) e da Caparica (+660h).
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Evolução do N.º 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 2020, este subsídio foi atribuído a 32,3% do total dos trabalhadores das unidades orgânicas presentes no
gráfico abaixo, correspondendo a 155 pessoas, mais 10 do que no ano transato. Todavia, e apesar do número de
trabalhadores ser superior ao do ano transato, à data da extração dos dados para o quadro evolutivo que a seguir se
apresenta – em dezembro de 2020 -, esse número de trabalhadores tem variação anual, que se explica pelas cessações
de contratos de trabalho e necessidade de atribuição a outro trabalhador que, a partir da data da cessação do contrato
do anterior trabalhador integrado nesse regime - trabalhador por turnos -, passou a auferir do subsídio de turno. Tal
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significa que em 2020, podemos assistir a uma efetiva redução de atribuição e pagamento de subsídio de turno, em
comparação com 2019, justificada pela suspensão da atividade e pela implementação de novos horários nas Unidades
Hoteleiras a partir do mês de junho.
Nº. de Trabalhadores com Subsídio de Turno
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A título de exemplo, na UH de Albufeira, assistimos a um acréscimo anual de trabalhadores a auferir do subsídio
de turno durante o ano de 2020 (29) - mais 7 trabalhadores que em 2019 (22) -, número esse que não corresponde a
um efetivo aumento mensal (ex. em janeiro tivemos 22 trabalhadores a auferir subsídio de turno, o que corresponde
ao número de 2019 e em dezembro tivemos 16 trabalhadores, reflexo da redução referida). Tal como anteriormente
explicitado, esse acréscimo numérico explica-se pelas cessações de contratos de trabalho e necessidade de atribuição
a outro trabalhador que, a partir da data da cessação do contrato anterior do trabalhador integrado nesse regime –
trabalhador por turnos -, passou a auferir do subsídio de turno. Todavia, e numa extração de dados realizada no mês
de dezembro, existem efetivamente 2 trabalhadores que auferiram subsídio de turno, mas não em simultâneo, o que
em termos práticos significa que corresponde a um só pagamento.
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Evolução do N.º de trabalhadores com Subsídio de Turno
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Em 2020, a DSRH conduziu 3 processos de Recrutamento e Seleção externos, para colmatar 3 vagas e nenhum
recrutamento interno.
Recrutamentos
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As vagas existentes (3) foram distribuídas pela DS de Recursos Humanos (1), pela DS de Património, Compras e
Logística - Núcleo de Património (1), e pelo Teatro da Trindade, tendo as mesmas sido preenchidas.
Os processos de recrutamento externos ocorreram para colmatar vagas na carreira de Técnico-Adjunto (1), Técnico
(1) e na carreira Operária (1).
Recrutamento Externo
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1
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1
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ATIVIDADE FORMATIVA
Os dados apresentados neste ponto, expõem a atividade desenvolvida no âmbito da formação profissional dos
trabalhadores no decurso do ano de 2020. Na verdade, tratou-se de um ano bastante atípico em matéria de formação
profissional, área na qual, não obstante, a procura de adaptabilidade dos programas às modalidades de formação
online, devido à pandemia, acabou por resultar em números bastante positivos quanto aos principais indicadores de
formação profissional considerados.
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, além do número de participantes, trata-se de um indicador adequado para estimar as horas utilizadas em formação nas organizações e resulta
da multiplicação da carga horária dos cursos pelo número de participantes.
Volume de Formação (Horas/Nº.Participantes
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Como pode verificar-se pela representação gráfica acima, com ligeiras subidas, o volume de formação neste ano
representa uma subida de 54% por referência ao ano anterior e de similares proporções quanto ao de 2018.
Tendo também por referência o ano anterior, regista-se um acréscimo do número de participações em ações de
formação durante o ano 2020, de 56%.
Verifica-se ainda que, considerando o número médio anual de trabalhadores, as ações de formação desenvolvidas
no ano de 2020, representam uma taxa de cobertura em ações de formação, de 86% do universo de trabalhadores.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS/ INTRAEMPRESA
As ações formação frequentadas pelos trabalhadores distribuíram-se por várias tipologias de formação: interna,
externa e intraempresa.
Tratando-se a Fundação INATEL de uma entidade formadora certificada nas áreas de formação, sobre as quais
assenta o seu negócio, mas também em informática na ótica do utilizador, a formação interna tem-se salientado
como a modalidade formativa que tem beneficiado de um maior número de participantes. Participaram em ações de
formação interna 586 participações para um volume total de 6.323,5 horas. Além de cursos sobre contratação pública
numa vertente prática, vários outros cursos, sobretudo vocacionados para a área da informática na ótica do utilizador
e na sua maioria transversais às áreas orgânicas da Fundação, como SAP (compras e vendas), Excel, e ainda cursos de
Atendimento em Inglês.
A formação externa, adjudicada no mercado a empresas de formação, centra-se em áreas especializadas e se
algumas são destinadas a um número reduzido de trabalhadores, ministradas por entidades formadoras diversas,
tais como empresas, associações ou mesmo universidades, outras houve, que foram transversais a áreas da Fundação
e abrangeram mais trabalhadores. Referimo-nos, nomeadamente à formação em Medidas de Autoproteção contra
Incêndios (MAP) que foi desenvolvida pela Escola Nacional de Bombeiros na modalidade on job, ou seja, nos locais de
trabalho dos participantes. Esta formação já tinha transitado do ano anterior e foi executada até aos meados de março
de 2020. Na verdade, pese embora, logo em março, tenham ficado suspensas, todas as atividades letivas e não letivas
presenciais, à data, esta formação já estava executada. Destaca-se, não obstante, a oportunidade, já que se tratava de
uma formação urgente, não só devido à obrigatoriedade de formação contínua das equipas, mas igualmente face ao
cumprimento do regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, além dos procedimentos de prevenção
e os simulacros.
Nesta tipologia de formação - externa e intraempresa - reuniram-se um conjunto de 239 participantes e um
volume de formação de 1.435 horas.
Finalmente importa também mencionar que 8 trabalhadores-estudantes utilizaram um volume total de 581 horas
no conjunto de faltas justificadas, sem perda de retribuição, para prestação de provas de avaliação, no âmbito dos
cursos que se encontravam a frequentar.
A leitura conjugada dos dois gráficos abaixo, permite observar a representação gráfica do número de participantes
e volume de formação nas tipologias interna/ externa e intraempresa, e as horas despendidas por trabalhadores que
se encontram ao abrigo do estatuto de trabalhador-estudante (ETE).
Participação por Tipologia de Formação
Interna

586

Externa e Intra Empresa

Trabalhador estudante

239

8

Volume de Formação (Horas)
Interna

6323,5

Externa e Intra Empresa

Trabalhador estudante

1435

581
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NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE FORMAÇÃO
O número médio de horas despendidas em formação trata-se de outro indicador simples, mas importante no
âmbito da formação profissional, tão importante como, por exemplo, a taxa de cobertura em ações de formação. Na
realidade, tratando-se de um direito-dever consubstanciado não só na participação, como no número de horas legal
de formação, serve para perceber, ao longo dos ciclos formativos, como é que se está a cumprir a execução das horas
legalmente exigíveis.
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 70 horas/participante. Seguida da formação
interna com uma duração média de 11 horas e da formação externa, com uma duração média de 6 horas.
∑(ꓫ)/n horas
Interna

Externa e Intra Empresa

Trabalhador estudante

11

6

73

PARTICIPANTES E VOLUME DE FORMAÇÃO POR MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Conforme foi referido, a atividade formativa durante o ano de 2020, contrariamente ao que poderia antever-se
devido aos constrangimentos propiciados pelos confinamentos devido à crise da COVID-19, manifestou um forte dinamismo.
Dados os constrangimentos e restrições levantadas pela doença COVID-19, várias ações de formação interna,
foram reprogramadas e ministradas online, pelo GAARP-Academia, com o apoio informático da DSSI.
Não obstante, outras ações transversais previstas, como foi o caso da formação em Emergência e Primeiros Socorros, dada a sua programação como formação presencial e tendo esta modalidade de formação chegado a ser legalmente suspensa, tiveram que ser canceladas. Mesmo levantadas as restrições quanto à formação presencial, determinadas pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março e atendendo ao conteúdo do Decreto-Lei 20-H/2020 de 14 de
maio, que retoma algumas atividades de formação presenciais, gradualmente e com as devidas adaptações, de modo
a que seja assegurado o cumprimento das orientações da Direção – Geral da Saúde, em matéria de higienização e
distanciamento físico, continua a privilegiar a formação à distância, ou esta, em articulação com a atividade formativa
presencial.
Em suma, vários outros cursos que puderam ser reprogramados pelos serviços da Academia para serem ministrados online, foram reprogramados e executados. Salientam-se os principais, já referidos: o Código dos Contratos
Públicos, Atendimento em língua Inglesa, ou Excel.
Relativamente às ações de formação externas, a Fundação INATEL também acabou por beneficiar de outros programas de formação online que diversas entidades públicas, como o Turismo de Portugal ou o Centro Nacional de
Cibersegurança, disponibilizaram aos trabalhadores, sem custos diretos.
Neste contexto, verificou-se uma total inversão no peso de cada modalidade de formação no cômputo anual. A
formação à distância (online, live online, e-learning, webinar, etc.) que reunimos na designação online, que era residual
em anos anteriores, passou a ser maioritária, quer em termos de participações, quer em termos de volume de formação.
Na realidade as únicas ações de formação presenciais (em sala ou on job) decorridas no ano de 2020 e nas quais
participaram 29% dos trabalhadores que frequentaram formação durante o ano, decorreram até à 1ª quinzena de
março.
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71% de trabalhadores que frequentaram formação durante o ano, fizeram-no através de formação online.
Já no que concerne às horas de formação despendidas, a modalidade presencial registou um volume de apenas
15% do total de horas de formação ministradas, sendo esmagador, com 85% o volume de horas de formação online.
A combinação da leitura dos gráficos abaixo mostra a representação gráfica dos dados acima referidos.
Participantes por Modalidade de Formação

29%

71%

Presencial

Online

Horas por Modalidade de Formação
15%

85%

Presencial

Online

INDICADORES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Saúde no trabalho
No âmbito das atividades de saúde no trabalho, foram realizados exames médicos aos trabalhadores da INATEL,
no sentido de comprovar e avaliar a respetiva aptidão física e psíquica para o exercício da atividade, bem como a
repercussão desta e das condições em que é prestada na sua saúde.
Cada exame médico incluiu a realização prévia de análises e exames clínicos complementares (colesterol, glicemia,
urina tipo II e eletrocardiograma) que valorizaram e substanciaram o parecer do médico do trabalho, sempre no sentido de uma melhor proteção da saúde de cada trabalhador.
Os constrangimentos provocados pela pandemia da COVID-19 condicionaram fortemente a atividade de medicina no trabalho, designadamente a partir do final do 1º trimestre de 2020. Ainda assim, com a retoma progressiva da
atividade a partir do 2º semestre, foi possível realizar um total de 593 exames médicos, demonstrando-se no gráfico
seguinte a respetiva distribuição por sexo e grupo etário:
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Saúde no Trabalho ‐ Exames Médicos por Género e Grupo Etário
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Total Exames Médicos = 593
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0
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O gráfico infra 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
Admissão
115
Ocasional
10

Periódico
468

Admissão

Periódico

Ocasional

A maioria dos trabalhadores examinados (98%) não apresentou condicionamentos para o exercício profissional,
com exceção de catorze trabalhadores, cujas limitações foram comunicadas às respetivas chefias, no sentido de serem
atendidas as recomendações do médico do trabalho.
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Em matéria de atividades de higiene e segurança no trabalho, as deslocações aos locais de trabalho foram interrompidas entre março e junho de 2020, por força da pandemia. Ainda assim, com o progressivo desconfinamento no
2º semestre, conseguiram-se realizar as restantes auditorias de segurança no trabalho, concluindo praticamente todos
os estabelecimentos da Fundação INATEL no continente, num total de 43 visitas aos locais de trabalho.
Após cada visita, a empresa elaborou o respetivo relatório de avaliação de riscos, com sugestões de intervenção
que se pretende que sejam progressivamente implementadas. A documentação produzida foi assim enviada ao responsável de cada local, para análise e posterior articulação com os diferentes serviços, no sentido da implementação
das medidas recomendadas.
Simultaneamente, foi produzido para cada estabelecimento, o relatório de avaliação de risco biológico para a
COVID-19, complementando a avaliação de riscos profissionais já realizada, face a uma nova realidade. Esta iniciativa
contribuiu para a definição e atualização do plano de contingência da Fundação INATEL, indicando medidas preventivas específicas em função da atividade desenvolvida em cada local, no sentido da mitigação do risco de infeção pelo
SARS-CoV-2 e propagação da doença.
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SINISTRALIDADE LABORAL
Em 2020 ocorreram 33 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 sexo e total de dias perdidos:
Acidentes de Trabalho por Género e Dias Perdidos
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Em 2020, manteve-se a tendência de diminuição do número de sinistros verificada no anterior. A adoção alargada
do regime de teletrabalho, como medida de contenção da pandemia, também contribuiu de modo significativo para
esta redução, designadamente com o menor número de deslocações no trajeto entre casa e o trabalho. Por outro lado,
o total de dias de trabalho perdidos por AT foi proporcionalmente superior a 2019, como se explicitará mais adiante.
Apesar da diminuição do número total de ocorrências e de cerca de 36% dos sinistros não ter originado incapacidade para o trabalho ou ter gerado ausências inferiores a 3 dias, verificou-se ainda assim um aumento da gravidade
dos acidentes face ao ano anterior, designadamente com o aumento de 17 para 23 dias perdidos em média por acidente.
Acidentes de Trabalho por Local do Acidente
No trajecto casa‐trabalho 4
No exterior (em serviço)
1

Nas instalações
(interior do edifício) 28

Relativamente ao local de ocorrência do AT, a larga maioria dos episódios (85%) ocorreram nas instalações da INATEL. Conforme referido acima, este ano verificou-se uma redução significativa dos sinistros fora das instalações (15%).
A principal razão desta alteração prende-se com o confinamento e a consequente diminuição das deslocações,
designadamente no trajeto de ou para casa, ou em serviço.
O tipo de acidente mais frequente manteve-se a deslocação a pé, com ou sem queda. Outros sinistros recorrentes
resultaram de movimentos em esforço (ex. transporte de objetos pesados, manuseamento de equipamentos/mobiliário).
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Os estabelecimentos onde ocorreram mais acidentes foram UH Albufeira (6 AT), UH S. Pedro Sul e Sede (ambos 4
AT), com um total de 304, 81 e 29 dias de trabalho perdidos, respetivamente.
O gráfico seguinte representa a evolução da taxa de frequência e de gravidade dos acidentes de trabalho na
INATEL no período de 2016 a 2020. 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
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- Taxa Frequência = (Nº Acidentes Trabalho / Nº Horas Trabalhadas) x 1.000.000
- Taxa Gravidade = (Nº Dias Perdidos / Nº Horas Trabalhadas) x 1.000.000

Analisando a evolução dos indicadores de sinistralidade, verifica-se que a taxa de frequência reduziu para o valor
mais baixo dos últimos anos, justificado pela diminuição acentuada do número de sinistros. Já a gravidade aumentou
ligeiramente face a 2019, significando que, apesar de terem ocorrido menos acidentes, aumentou a média de dias
perdidos por sinistro. Ressalva-se, no entanto, que o estado de emergência declarado no 2º trimestre de 2020 veio
afetar toda a atividade económica no país, incluindo a assistência clínica a sinistrados, tendo a companhia de seguros
informado que poderiam verificar-se situações de prorrogação da ausência ao trabalho, por dificuldade de assegurar
a regularidade do tratamento médico.
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FINANCEIRA
No decorrer do ano de 2020 a Direção de Serviços Financeiros da Fundação INATEL, em contexto de pandemia, e
tendo presente o plano de atividades para 2020, teve o seu foco na manutenção das atividades decorrentes das competências que lhe são atribuídas, nos domínios da contabilidade, da fiscalidade e da gestão de tesouraria, diretamente
ou em parceria com outros serviços da Fundação.

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
Para além das tarefas de gestão diária, o núcleo de contabilidade teve as seguintes atividades:
• Efetuar processos referentes a encerramento de contas do ano 2019;
• Formação à nova UH da Graciosa, referente a processos contabilísticos e fiscais;
• Colaboração na implementação do sistema de vendas para as atividades formativas e desportivas em algumas
unidades locais;
• Colaboração nos processos referentes à faturação eletrónica;
• Participar no arranque do processo de implementação de gestão de contratos no sistema SAP, com contrato
piloto;
• Participar no processo de centralização de pagamentos das UH de S.P. Sul e Cerveira;
• Participar na implementação de processos contabilísticos inerentes a vales covid-19.
No que concerne a registos contabilísticos e apesar de ser um ano pautado por uma diminuição de atividade,
em termos de tratamento de documentos a diminuição foi de cerca de 40% comparada com o ano anterior, como
exemplo durante o ano de 2020 analisamos 34.910 documentos de fornecedores e 119.082 de clientes, entre outros no
total de 427.562 documentos analisados.
Na análise de folhas de caixas o número de documentos não sofreu alteração relativamente ao ano de 2019, bem
como as tarefas diversas.
Análise nas diversas vertentes, no âmbito de reconciliações de contas de terceiros (clientes e fornecedores), documentos a serem liquidados a terceiros (fornecedores), considerando a análise da documentação que está relacionada
com os seus procedimentos de contratação, documentos de recebimento de entidades terceiras (clientes), conferência de registos no âmbito contabilístico e fiscal e reconciliações bancárias.
No referente a análise de documentos remetidos pelas dependências foram verificadas 2811 folhas de caixa.
Durante o ano 2020 foram cumpridas as obrigações declarativas ao nível de impostos diretos e indiretos, no que
se refere a envio de SAFT, IVA, IRS e IRC.
O núcleo de contabilidade respondeu e colaborou nos diversos inquéritos de entidades terceiras, como sejam INE,
SICAE e outros.
Com o surgimento de novas atividades e os constrangimentos derivados do covid-19 o núcleo viu aumentar, no
seu dia-a-dia, o número de solicitações para facultar pareceres de âmbito contabilístico e fiscal para apoio a diversas
áreas da Fundação.

NÚCLEO DE TESOURARIA
Dando seguimento ao previsto no plano de atividades no que concerne a centralização de pagamentos no ano de
2020 centralizou-se mais duas Unidade Hoteleiras, a Unidade Hoteleira de Cerveira e a unidade Hoteleira de S Pedro do
Sul, assim a tesouraria Central passou a representar 94 % dos pagamentos totais da Fundação.
Ainda neste âmbito, apesar de não centralizarmos a Unidade Hoteleira de Albufeira pela sua dimensão, dotamos
esta unidade do modo de pagamento por homebanking. Para que esta funcionalidade se concretizasse, foi necessário
a articulação com a entidade bancária e formação ao nível de SAP e de homebanking.
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Esta funcionalidade trouxe melhorias significativas:
• Redução de custos (cheques e correios);
• Redução de tempos (emissão de cheques e ofícios);
• Otimização nas circularizações bancárias;
• Melhoria no contacto com o fornecedor, recebimentos mais atempados.
No referente à desmaterialização de comunicação de pagamentos a fornecedores via mail, rácio estabilizado em
99%.
Apesar do ano de 2020 ter sido um ano com redução de atividade, esta redução não se verificou de forma acentuada no núcleo de tesouraria ao nível de documentos tratados para pagamento. Em 2019 tratamos 48.000 documentos de pagamento e em 2020 este número foi de 43.000.
Destaca-se um dos conceitos de pagamento que em 2020 aumentou de uma forma exponencial - reembolsos a utentes, motivado pela pandemia e pelo programa 55+. De realçar que esta rubrica é tratada de forma
manual.
Outra das funções do Núcleo de Tesouraria é assegurar o controlo das garantias bancárias, cauções e depósitos
cauções, prestadas a favor da Fundação INATEL. Assim durante este ano entre novas, reduções e anulações foram
tratados 74 documentos.
No que concerne aos programas a decorrer na Fundação, o Núcleo de Tesouraria teve um papel preponderante
no seguinte:
Programa 55+:
• Garantir que os pagamentos são efetuados nas contas bancárias para o efeito;
• Validação e preenchimento de 112 Sheets referente a 2019;
• Validação e preenchimento de 107 Sheets referente a 2020 do ponto de vista do pagamento;
• Cálculo dos custos indiretos a aplicar às diversas Nut’s;
• Colaborar na análise e validação da informação para os pedidos de reembolso;
• Fornecimento de elementos para suportar as amostras do POISE.
Qualifica:
• Validação e preenchimento das Sheets referente a 2018, 2019 e 2020;
• Colaborar na análise e validação da informação para os pedidos de reembolso;
• Fornecimento de elementos para suportar as amostras do POCH.
Outros Projetos:
• Garantir que os pagamentos são efetuados nas contas bancárias para o efeito;
• Disponibilizar cópia do processo de documentos contabilísticos, para efeitos de pedido de reembolso a efetuar
pela DSPE.
Com a consolidação do método de controlo das transferências bancárias de clientes rececionadas na conta principal da Fundação INATEL, garantimos que as 11.686 transferências (menos 5.636 que 2019), fossem todas contabilizadas
em tempo real. Esta consolidação tem impacto direto no melhoramento dos prazos das conciliações bancárias e
redução de tempos administrativos.
Apesar do saldo médio de dívida a fornecedores ter baixado, o prazo médio de pagamento aumentou em cerca
de 10 dias. Para esta situação contribuiu a morosidade do envio dos documentos para sede por motivos de pandemia.
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Em parceria com as diversas áreas envolvidas da Fundação, continuou-se com o desenvolvimento do projeto
faturação eletrónica. Neste projeto o núcleo de tesouraria tem a sua participação:
• Na análise dos materiais por fornecedor;
• Participar nas diversas reuniões;
• Análise do fluxo estruturado com vista ao cumprimento dos procedimentos internos;
• Primeira abordagem aos fornecedores para integração no processo de faturação eletrónica.
Na gestão diária foi garantido a conformidade:
• Diversos meios de pagamento efetuados pela tesouraria;
• O registo em SAP de todas as operações efetuadas;
• Criados novos cartões de débito e crédito;
• Elaboração mensal do COPE;
• Controlo do fundo fixo;
• Garantir o arquivo da documentação;
• Apoio às diversas áreas da Fundação.
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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.
Para o ano de 2020 a DSSI indicou os seguintes eixos para as suas atividades:
• Segurança;
• Proteção de Dados (RGPD);
• Presença Digital;
• Inovação;
• Modernização;
• Cumprimento Legal;
• Assistência ao cliente interno.
No entanto a situação atípica em que o Mundo se encontra devido à pandemia do COVID-19, e consequentemente ao confinamento obrigatório durante o estado de emergência, protelou a execução de muitos dos projetos
que estavam planeados e obrigou a DSSI a redefinir as suas prioridades.
De modo a adequarmos a implementação do teletrabalho na organização, em março de 2020 a DSSI consolidou
a sua estrutura de rede de modo a permitir o acesso externo, sem colocar em risco a segurança dos sistemas informáticos, permitindo dar continuidade às atividades da Fundação INATEL a nível nacional.
Foram preparados e distribuídos 56 portáteis, mas considerando a escassez deste tipo de equipamento que ocorreu no mercado devido à rápida necessidade de adaptação, foi imprescindível que os trabalhadores disponibilizassem
os seus computadores pessoais ao serviço da Fundação INATEL.
Assim, durante todo o ano foram atribuídas cerca de 215 VPN (permissão de acesso remoto ao computador da
INATEL), em que cerca de 150 foram para utilização de computadores pessoais, usados para acesso aos computadores
de trabalho residentes nas instalações da Fundação INATEL.
Embora a videoconferência já fosse efetuada através da plataforma Zoom, devido ao aumento da necessidade
de efetuar reuniões e inclusive aulas online, ocorreu um incremento neste novo instrumento de trabalho, que levou à
subscrição de 20 licenças académicas do Zoom, as quais foram distribuídas na seguinte forma:
• 8 para a Academia de Lisboa – Aulas online;
• 4 para a Academia do Porto – Aulas online;
• 1 para o GAARP – Apoio às reuniões online do Conselho de Administração;
• 1 para o Departamento do Desporto – Aulas de desporto laboral online;
• 6 para a Direção de Serviços de Sistemas Informáticos – para realizar as reuniões online necessárias para todas as
áreas da Fundação INATEL.
Apesar de todos os constrangimentos elencados anteriormente, a DSSI desenvolveu e implementou o que seguidamente se pormenoriza:
Inovação
A Inovação, com a melhoria das soluções aplicacionais, é sempre um dos principais eixos de atuação desta Direção
de Serviços.
Em termos do projeto de utilização da Gestão Documental para repositório de todos os Protocolos existentes, e
após a realização de testes com o cliente interno (Núcleo de Associados e Expediente), estamos a desenvolver um
mecanismo para o carregamento automático dos protocolos.
Finalizou a centralização do NewPos em todas as Unidades Hoteleiras, ficando assim encerrado este projeto que
teve início em 2019.
O projeto de atualização da versão do SAP teve a duração de dois meses e implicou efetuar a atualização dos 3
ambientes - desenvolvimento, testes e produção.
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Assim, foi necessário efetuar testes em todas as áreas aplicacionais utilizadas no SAP, envolvendo os keyusers das
principais áreas, nomeadamente Contabilidade e Tesouraria, Controlo Orçamental, Compras, Património e Recursos
Humanos. Foram realizados 698 testes de execução de transações.
A DSSI efetuou o total controlo do projeto, quer a nível de administração de sistemas quer a nível funcional, efetuando a análise dos erros que ocorriam e fazendo o reporte ao fornecedor de suporte aplicacional de modo a garantir
a sua correção antes da atualização em produtivo, que ocorreu no fim de semana de 4 e 5 de julho de 2020.
Para além da gestão do projeto, esta Direção de Serviços foi igualmente responsável por 281 testes de transações.
Com o objetivo de normalização dos sistemas foram efetuados desenvolvimentos internos em SAP, que permitiram obter melhorias, e alterar a integração dos documentos do NewPos no SAP. Este último desenvolvimento será
colocado somente em produtivo para as integrações iniciadas em 2021, de modo a garantir a alteração no início de
um ano contabilístico.
Concluiu-se o desenvolvimento da plataforma de controlo de dívidas, estando neste momento disponível em
todos os locais de atendimento, ou seja, nas INATEL Locais, nas Unidades Hoteleiras, nos Parques de Campismo, Parque
de Jogos 1º de Maio e Teatro da Trindade.
Foi efetuado o desenvolvimento de uma aplicação para controlo dos Vales COVID-19 atribuídos pela Direção de
Serviços de Hotelaria. Foram realizadas 3 sessões de apresentação/formação desta aplicação aos diretores e coordenadores da INATEL.
De igual forma, foram efetuadas alterações na aplicação Optitravel, para a área do Turismo, de modo a permitir a
gestão de emissão de Vales COVID-19 para utilização quer em viagens quer na hotelaria INATEL.
Na área de melhoria de aplicações, continuou-se os desenvolvimentos em Optitravel referentes à possibilidade dos
Associados poderem efetuar a atualização dos seus consentimentos, através de envio de email por parte da INATEL;
no entanto a versão final que se pretende obter com este desenvolvimento está dependente da substituição do site
institucional.
Foi realizado um desenvolvimento no Optitravel que permite o bloqueio de cartões de Associados, quando não
existe pagamento das quotas.
O software Optitravel foi alterado para permitir a emissão de Promocodes e respetivo tratamento dos benefícios no
pagamento de quotas, dos Associados que efetuem a adesão a contratos de Gás e/ou de Eletricidade realizados com
a GALP, no âmbito da parceria INATEL/ GALP.
Foi efetuada a parametrização e respetiva formação do módulo de “agenda e marcação de espaços” do software
e@sport instalado no Parque de Jogos 1º de Maio.
Para análise da atividade do Parque de Jogos 1º de Maio, gerida pelo software e@sport, foram desenvolvidos
dashboards e indicadores estatísticos, em Qlikview, e dada a respetiva formação.
O projeto de faturação eletrónica, transversal a toda a organização, implicando o envolvimento com todos os
fornecedores da INATEL, está em fase de desenvolvimento com expansão aos fornecedores Atrian, Derovo e Lactogal.
Modernização
A assunção da transferência de exploração do Hotel Graciosa por parte da Fundação INATEL em janeiro de 2020,
implicou a seguinte intervenção:
• Efetuar levantamento da situação tecnológica do Hotel, em colaboração com o processo de Auditoria realizado;
• Elaboração de processos de aquisição de materiais e de serviços;
• Instalação e formação na aplicação da área de Hotelaria – NewHotel e NewPos;
• Apoio na recuperação de faturação manual de Hotelaria;
• Parametrização e formação no Optitravel - Associados;
• Parametrização e formação em SAP - Compras;
• Apoio na recuperação de lançamentos de compras - Inventário inicial, faturas de fornecedores, saídas de materiais e inventário mensal;
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• Levantamento de necessidades de alteração da infraestrutura - rede estruturada, WiFi e comunicações (VOIP).
Deste levantamento foi efetuada até ao momento somente a instalação da rede estruturada.
Na contínua procura de melhoria do funcionamento das instalações das INATEL Locais, foram realizados os projetos de rede estruturada das seguintes IL:
• IL da Covilhã;
• IL de Aveiro;
• IL de Braga.
Foi efetuado o acompanhamento da verificação das condições da TV Cabo dos vários locais incluídos no respetivo
contrato.
Foi realizado o projeto do upgrade das Comunicações Unificadas (Call Manager).
Segurança
Foi assinado, em 30 de julho de 2020, um protocolo de colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança
(CNCS).
Na sequência deste protocolo foi criada uma página na intranet da Fundação INATEL onde foram disponibilizados
conteúdos informativos e pedagógicos sobre as boas práticas em contexto laboral, inclusive para teletrabalho:
• Alertas rápidos;
• Manuais de boas práticas;
•Formação – Cursos elaborados por CNCS e NAU (Ensino e Formação Online para Grandes Audiências)
Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar os trabalhadores da Fundação INATEL para o tema da Cibersegurança, de modo a conseguir diminuir o risco de acesso a emails e a links fraudulentos.
Foram efetuadas as tarefas de administração de sistemas com vista à garantia do correto funcionamento dos
sistemas centrais e dos sistemas distribuídos pelos diversos locais, assim como, reforçado o controlo dos emails rececionados com uma forte sensibilização para os riscos associados a emails fraudulentos.
Decorreu o controle continuado dos backups existentes, tendo sido efetuados testes de recuperação aleatórios e
adquirido equipamento para backup histórico do Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas (GAARP) e
do Teatro da Trindade.
Proteção de Dados (RGPD)
Em termos do cumprimento Legal respeitante ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), foram desenvolvidas as seguintes ações:
• Verificação e respetiva atuação às solicitações efetuadas ao encarregado de proteção de dados (DPO) através do
email protecaodedados@inatel.pt;
• Revisão de documentos para a normalização e integração na Fundação dos métodos para a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados;
• Dinamização das temáticas da Proteção de Dados junto da estrutura organizacional da Fundação;
• Cooperação para a normalização dos sistemas de informação no âmbito da Proteção de Dados;
• Acompanhamento das 3 ações de formação no âmbito da Proteção de Dados realizadas pelo DPO dirigidas a
todos os diretores e coordenadores;
• Tratamento das fichas de consentimentos para comunicação e marketing, com origem nos pontos de atendimento;
• Revisão e adaptação dos conteúdos de fichas e formulários para recolha de dados pessoais.
Presença Digital
Na perspetiva de melhorar a presença digital da Fundação INATEL, nomeadamente no site Institucional e do
turismo, iniciaram-se reuniões internas para definição dos novos conteúdos e respetiva apresentação gráfica.
A DSSI colaborou nas condições técnicas de alojamento no desenvolvimento do site do Teatro da Trindade, permitindo que o mesmo estivesse online no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro.
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Fruto da urgência, para fazer face às novas condições provocadas pela pandemia, adquiriu-se uma plataforma,
com total integração na aplicação de gestão de atividades desportivas do Parque de Jogos 1º de Maio, permitindo a
marcação online de aulas.
As seguintes tarefas foram igualmente desempenhadas no âmbito das Plataformas Digitais:
• Gestão do email newsletter@inatel.pt, o qual permite a análise das newsletters enviadas;
• Envio de 165 newsletters;
• Gestão e dinamização dos conteúdos transversais, ficheiros e automatismos da intranet, para a qual foi instalado
um novo servidor e desenvolvida uma nova plataforma;
• Adaptação dos conteúdos, publicação e manutenção na área da comunicação no site Institucional da INATEL;
•Revisão dos conteúdos INATEL presentes no Google Maps (Places).
Assistência ao cliente interno
A pandemia teve um grande impacto no programa INATEL 55+.pt. e o facto de não ter sido iniciado na data prevista, mas ter ocorrido a criação de reservas de acordo com as candidaturas, levou à necessidade do envolvimento da
DSSI para reverter todo o processo de reservas, efetuar a preparação para novas datas e criação de novas reservas de
acordo com a nova programação.
No final do ano esta Direção colaborou igualmente na preparação do programa INATEL 55+.pt 2021, com transferência de viagens não realizadas em 2020.
Foram extraídas todas as informações solicitadas, na perspetiva de automatizar o mais possível todas as alterações
que foram necessárias efetuar neste programa.
A DSSI desempenhou ainda todas as tarefas de apoio ao utilizador quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível
das soluções aplicacionais, tendo sido resolvidos 2.821 pedidos de assistência, através da criação de ticket, com a
seguinte distribuição:
Nº de Tickets

1186
1635

Software

Sistemas e Comunicações

Os pedidos de assistência efetuados através de telefone ou de email tiveram igualmente a respetiva resolução,
assim como, todos os equipamentos que estavam com avarias foram reparados ou substituídos, quer se tratasse de
servidores quer de estações de trabalho.
De modo a reforçar a equipa de helpdesk de sistemas, a DSSI recebeu 2 estagiários da Casa Pia, entidade parceira
da Fundação INATEL. No início de junho, para um estágio de 420 horas e outro em 19/10/2020 para um estágio de 630
horas, respetivamente.
Formação
Considerando que a pandemia forçou a redução da atividade nas diversas áreas da Fundação INATEL, demos especial enfoque à formação, através de videoconferência, tal como espelhado no quadro abaixo e nos respetivos gráficos.
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Janeiro

Designação da ação
Compras SAP MM
Designação da ação

Abril

Maio

Agosto

124

Nº horas formação /
Duração

84

Volume de
formação
1

5

UH Graciosa ‐ Introdução ao SAP

1

4

2

8

UH Graciosa ‐ Compras SAP MM ‐
Comprador

1

4

10

40

UH Graciosa ‐ Compras SAP MM ‐
Liberador

1

4

1

4

17

Nº horas formação /
Duração
12

Volume de
formação

24
24
25
16
3

Nº horas formação /
Duração
12
6
3
3
9

Volume de
formação

Nº horas formação /
Duração

Volume de
formação

Designação da ação
E@Sport

Compras SAP MM ‐ Comprador
Vendas SAP
Controlling SAP
Compras SAP MM ‐ Liberador
NewSpa
Designação da ação
E@Sport

E@Sport
Reservas Online

Nº de ações /
Eventos
Nº de ações /
Eventos

Nº de ações /
Eventos
Nº de ações /
Eventos

1

1
1
1
1
1

1

1
5

Nº de ações /
Eventos

Nº de formandos /
Participantes
Nº de formandos /
Participantes

Nº de formandos /
Participantes

5

2

Nº de formandos /
Participantes

Nº horas formação /
Duração

Volume de
formação

Nº de formandos /
Participantes

Nº horas formação /
Duração

Volume de
formação

3
124

3
15

204

288
144
75
48
27

10

9
1 860

Compras SAP MM Contratos ‐
Comprador

2

34

8

272

Compras SAP MM Contratos ‐
Liberador

1

25

3

63

Reservas de Espaços

1

8

5

36

Designação da ação
Novembro

Nº de formandos /
Participantes

7

Volume de
formação

4

Designação da ação
Outubro

Nº de ações /
Eventos

12

Nº horas formação /
Duração

1

Designação da ação
Setembro

1

Nº de formandos /
Participantes

UH Graciosa ‐ Portal do
colaborador ‐ Kelio

Designação da ação
Julho

Nº de ações /
Eventos

Compras SAP MM Contratos ‐
Liberador

Nº de ações /
Eventos

Nº de formandos /
Participantes
1

Nº horas formação /
Duração
15

Volume de
formação
3

45
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Nº de formandos / Participantes

Nº de ações / Eventos

33
4

3

4

1
1
12

187

124

5

E@Sport

NewSpa

Portal do colaborador

Reservas Online

SAP

E@Sport

NewSpa

Nº de horas de formação / Duração

Portal do colaborador

Reservas Online

SAP

Volume de formação
259

22

27

5

1 071

9

58

1,2
15

E@Sport

NewSpa

Portal do colaborador

Reservas Online

1 860
SAP

E@Sport

NewSpa

Portal do colaborador

Reservas Online

SAP

Cumprimento Legal
A DSSI assegurou os desenvolvimentos necessários, nas diversas soluções aplicacionais existentes na Fundação
INATEL, e respetiva correção dos erros reportados de modo a garantir o cumprimento das obrigações legais.
No ano de 2020 houve a necessidade de efetuar bastantes desenvolvimentos na área dos Recursos Humanos, na
aplicação SAP, motivado pelas alterações no tratamento das situações relacionadas com o COVID-19 e com o Acordo
de Empresa.
Foram realizadas as atividades diárias e mensais de apoio à Direção de Serviços Financeiros, assim como o tratamento e lançamento em SAP de todas as faturas dirigidas à DSSI, com controlo dos contratos existentes.
Respeitante à contratação pública, a DSSI elaborou todos os cadernos de encargos técnicos referentes à aquisição
de equipamentos, de serviços e contratos de manutenção, quer na área de sistemas e comunicações quer na área de
sistemas aplicacionais.
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REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES
O Plano de Atividades levado a cabo pela Direção de Serviços e Instalações durante o ano de 2020 teve por base
o cumprimento das orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração, em sede do seu Plano de Atividades,
dando continuidade a uma estratégia de requalificação sustentada e manutenção preventiva que vão ao encontro das
tendências de mercado e realização dos utentes e trabalhadores.
Neste âmbito, destacamos as seguintes intervenções:
INATEL LOCAIS (IL)
INATEL Local de Alvalade (Estádio 1º de Maio)
• Requalificação do espaço - A proposta fundamentou-se nas indicações e necessidades transmitidas pela Coordenação da IL de Alvalade, com a sua remodelação suprimiu-se as deficiências funcionais e de organização existentes.
INATEL Local de Aveiro
• Remodelação do novo espaço – Conclusão das obras de melhoramentos interiores e a adaptação do espaço
existente às condições de organização das IL;
• Fornecimento de mobiliário – Apetrechamento de mobiliário para a nova IL;
• Fornecimento e montagem de sistema de Ar Condicionado na nova IL.
INATEL Local de Bragança
• Substituição das luminárias da IL por lâmpadas de tecnologia LED.
INATEL Local de Coimbra
• Concluída a obra de reposição parcial do muro de vedação do campo de jogos de Verride.
INATEL Local da Covilhã
• Remodelação do novo espaço - Realização de melhoramentos interiores e a adaptação do espaço existente às
condições de organização das IL.
INATEL Local de Portalegre
• Foi concluída a Empreitada de substituição da cobertura.
INATEL Local do Porto
• Foi concluída a Empreitada de adequação de espaços comerciais para a alocação das atividades (Espaço da Rua
de Sta. Catarina);
• Concluídos os trabalhos de reparação de danos causados pelo sinistro na Galeria e Back Office da IL.
INATEL Local de Setúbal
• Encontram-se concluídas a empreitada de impermeabilização dos terraços e a empreitada de reparação estrutural e tratamento das vigas da cave;
• Encontra-se a decorrer as obras de substituição total da caixilharia exterior do Edifício.
INATEL Local de Évora
• Deu-se início à elaboração dos estudos e projetos para a Remodelação do edifício da Rua dos Caldeireiros, para
convertê-lo em Residências Artísticas;
• Foi concluída a reparação dos espaços da cafetaria e arrumos, associados ao Bar;
• Continua a decorrer a empreitada de substituição total da Cobertura do Palácio do Barrocal, da Fundação
INATEL em Évora.
A Fundação INATEL apresentou a candidatura ALT20-08-2114-FEDER-000184 - Palácio do Barrocal de Évora - Implementação da 2ª Fase - Substituição Total da Cobertura ao Aviso ALT20-14-2019-01, tendo sido aceite e aprovada.
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A operação visa a substituição total da cobertura do Palácio do Barrocal de Évora, com o objetivo de colmatar as
anomalias graves generalizadas na área total da cobertura do Edifício e desta forma criar condições de sustentabilidade
para a prossecução do projeto global numa terceira fase de intervenção - Núcleo Museológico e Arquivo Histórico.
Os objetivos previstos a atingir com a sua realização são:
- Reabilitar e requalificar o Palácio do Barrocal de modo a preservar o edificado e poder aumentar as suas valências
culturais;
- Disponibilizar um grande espaço cultural aos Eborenses e Comunidade científica e Académica e Público em
geral;
- Contribuir para o enriquecimento Cultural e intelectual dos seus visitantes e utilizadores.
Pretende-se, portanto, com a requalificação total da cobertura, proceder à implementação de uma 2ª fase do projeto que visa a substituição total da cobertura do Palácio do Barrocal de Évora, com o objetivo de proteger o imóvel,
contra a ação das intempéries, mantendo-se o património edificado, bem como, protegendo as pessoas e bens no
seu interior. Situação determinante e fundamental para se criarem condições para que o Património cultural existente
não se degrade e possa ainda ser aumentado e desta forma criar condições de sustentabilidade para a prossecução do
projeto global numa terceira fase de intervenção onde se concretizará a total implementação do Núcleo Museológico
e Arquivo Histórico.
UNIDADES HOTELEIRAS (UH)
UH de Porto Covo
• Realizada a aquisição de um empreendimento na Costa Vicentina, mais concretamente em Porto Covo, 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 Hoteleira junto ao mar, que possa
complementar a oferta já existente naquela zona de Portugal.
• Prevê-se que em 2021, se possa lançar o concurso para construção do Hotel *** de Porto Covo da Fundação
INATEL;
• Vedação terreno - Concluído os trabalhos de vedação provisória, contra acidentes e garantindo a proteção de
bens;
• Efetuada a atualização do loteamento e entrega do projeto de licenciamento que foi aprovado pelas entidades
competentes.
UH de Albufeira
• Encontra-se em fase de conclusão a realização das seguintes empreitadas:
- Impermeabilização dos solários do Edifício Principal;
- Recuperação das Varandas da Fachada do Edifício Principal.
• Encontra-se em fase de conclusão os procedimentos para a realização das seguintes intervenções:
- Vedação exterior e limite da UH;
- Implementação de vigilância no topo norte da UH;
- Implementação de abertura do fecho automático da cancela da entrada e corredor de acesso à praia.
UH de Castelo de Vide
• Fornecimento de equipamento de iluminação para 21 quartos - Foi substituída toda a iluminação dos quartos e
bar por equipamentos mais eficientes e do ponto de vista da exploração mais económicos.
UH da Foz do Arelho
• Em curso a execução da Empreitada para a Instalação de um posto de transformação;
• Em curso a obtenção de autorização por parte da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, para a vedação do
terreno lado da praia pertencente à Fundação INATEL;
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• Foram avaliadas as patologias dos vários edifícios, nomeadamente do edifício do restaurante estando de
momento a decorrer a elaboração do projeto de execução tendo em vista o lançamento da obra;
• Diversas intervenções corretivas nas coberturas e fachadas nos edifícios Foz 2, Foz 3 e Foz 4;
•Decorrem os serviços de Inspeção técnica das fachadas de pedra do Edifício Foz 1;
• Concluídos os serviços de reparação e correção de anomalias elétricas e de segurança nos Edifícios Foz 1, 2, 3, 4,
5 e Piscinas;
• Concluída a empreitada de instalação de equipamentos para a iluminação exterior da UH.
UH do Luso
• Em curso os serviços de revisão do projeto global de execução para a empreitada de demolição do Hotel Serra
e construção de um parque de estacionamento, proporcionando aos utentes um novo acesso ao hotel em condições
de segurança e conforto.
UH de Manteigas
• Encontra-se desenvolvido um projeto para a requalificação do edifício termal, com o objetivo de implementar
as medidas de segurança e de autoproteção, dotando a Unidade Termal de melhores condições de segurança de
pessoas e bens, bem como o cumprimento da legislação em vigor;
• Em curso a execução da empreitada para a instalação de um posto de transformação.
UH de Oeiras
• Conservação de 24 apartamentos da banda 114 a 140 da UH de Oeiras, criando-se a melhoria das condições de
conforto e uso destes alojamentos;
• Instalação de um sistema de deteção de intrusão no posto de venda de combustível com interligação com a UH
de Oeiras (receção);
• Foi efetuada a reparação e substituição dos tirantes de 4 velas tensadas na zona da esplanada;
• Concluída a empreitada de impermeabilização da cozinha e restaurante;
• Remodelação e trabalhos de manutenção em várias unidades de alojamento com o objetivo de apoio de retaguarda ao COVID-19.
UH de Entre-os-Rios
• Foi terminada a empreitada para impermeabilização do terraço e substituição da cobertura do edifício de alojamento;
• Foi concluída a empreitada para substituição da caixilharia exterior do edifício de alojamento;
• Decorre a fase da obtenção da licença de obra para a empreitada de construção de zonas de serviço no piso -1 e
remodelação das zonas comuns do piso zero, a emitir pelos serviços da Câmara Municipal de Penafiel.
UH de São Pedro do Sul
• Em preparação o lançamento da empreitada para implementação das medidas de autoproteção.
UH de Vila Ruiva e Linhares da Beira
• Em curso a realização da empreitada de manutenção e reparação de várias patologias e anomalias nas UH.
UH de Santa Maria da Feira
• Contratualizado o serviço de elaboração de projeto de segurança contra incêndio, tendo em vista o lançamento
da empreitada para implementação das medidas de autoproteção;
• Avaliação e reparação de várias patologias ao nível das zonas técnicas e centrais da UH;
• Concluídos serviços de melhoramentos diversos em vários quartos da UH tendo em vista o apoio ao COVID-19.
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UH de Porto Santo
• Em fase de arranque dos trabalhos da empreitada para execução da vedação de terreno contíguo à UH de Porto
Santo;
• Idem, para a empreitada de reparação de muros delimitadores na UH de Porto Santo.
UH da Costa da Caparica
• Concluídos os serviços de fornecimento e montagem da nova CDI (central de incêndios) e beneficiação dos
sistemas existentes, no edifício Sol 3 e no restaurante da UH;
• Idem, reparação das instalações elétricas do edifício bar e restaurante.
UH do Piódão
• Concluída a empreitada de reparação da cobertura do edifício;
• Em curso a realização da empreitada de manutenção e reparação de várias patologias de infiltrações e diversas
anomalias.
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 o processo de instrução para o licenciamento junto da DGEG
sobre a realização do furo definitivo de captação água termal.
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Parque de Jogos 1º de Maio
• Concluída a empreitada de reformulação das acessibilidades e balneários no piso 0 e piso 1 do complexo piscinas;
• Aquisição de equipamento para controlo de acessos para o complexo de piscinas;
• Executada a empreitada para tratamento de platibandas em betão no pavilhão do estádio 1º de Maio, para correção e tratamento de platibandas que apresentam elevado estado de degradação, o que põe em causa a segurança
de pessoas e bens.
ACADEMIA
O projeto para criação de um auditório ao ar livre encontra-se em fase de apreciação por parte das entidades
competentes, prevendo-se que em 2021 se possa lançar o concurso para construção do mesmo.
ARMAZÉM DA PÓVOA
Foi terminada a empreitada de impermeabilização da cobertura do armazém da Póvoa.
TEATRO DA TRINDADE
• Concluída a substituição do sistema de contrapesado no Teatro da Trindade. O atual sistema de contrapesado
encontra-se obsoleto e não cumpre com as condições de segurança exigidas para este tipo de instalação/equipamento;
• Concluída a instalação de sistema de tratamento acústico dos equipamentos de ar condicionado instalados na
cobertura;
• Reparação e manutenção de várias patologias, ao nível da cobertura e do palco.
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PARQUES DE CAMPISMO
PC de São Pedro de Moel
• Elaboração de projeto de requalificação e licenciamento do parque de campismo.
PC do Cabedelo
• Elaboração de projeto de requalificação e licenciamento do parque de campismo;
• Concluído os serviços de substituição dos carreteis e caixas de extintores.
PC da Costa da Caparica
• Contratualizado o serviços para a limpeza de monos e lixos;
• Contratualizado o projeto de requalificação e licenciamento do parque;
• Foi concluída a empreitada de selagem e impermeabilização de coberturas do edificado do Parque de Campismo;
• Pretende-se lançar durante o ano de 2021 a empreitada de limpeza e requalificação total do parque.
MANUTENÇÕES
• Realizado o concurso público para a manutenção global dos equipamentos de elevação da Fundação INATEL (já
se encontra adjudicado e em fase de execução do contrato);
• Contratualização de serviços de manutenção preventiva dos sistemas de AVAC, de segurança e outros, para as
Unidade Hoteleiras, INATEL Locais e Parques de Campismo da Fundação INATEL;
• Contratualizado o fornecimento de gás natural para 4 instalações da FI, ou seja, para o PJ 1º Maio – Pavilhão e
piscinas, UH de Oeiras e Sede;
• Contratualizado o fornecimento de energia elétrica através do mercado liberalizado para as instalações da Fundação INATEL;
• Contratualizado o fornecimento de gás propano a granel através do mercado liberalizado para as instalações da
Fundação INATEL em Portugal continental.
OUTROS
• Em elaboração o caderno de encargos para a resolução das patologias dos Parques Infantis da Fundação INATEL,
no seguimento da auditoria realizada pelo ISQ (nacional);
• Foram avaliadas e reparadas todas as infiltrações no património edificado da Fundação INATEL fazendo cumprir
as orientações de execução de manutenção preventiva e curativa.

130

Relatório e Contas 2020

COMPRAS, PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA
PATRIMÓNIO
A estrutura do Núcleo de Património encontra-se organizada em quatro áreas de gestão:
- Gestão do Património imóvel
- Gestão do Imobilizado móvel
- Gestão de Seguros
- Gestão de Frota
Gestão do Património imóvel
Na gestão do património imóvel, o Núcleo de Património desenvolveu o seu trabalho continuado em gestão de
arrendamentos, cedências e protocolos, avaliação de imóveis, avaliação das necessidades de gestão de recursos florestais, regularização e atualização dos registos prediais. Neste âmbito, é de destacar:
INATEL Local Aveiro | INATEL Local Covilhã | Mudança de instalações - Suporte jurídico e burocrático à
denúncia dos contratos anteriores e à formalização dos novos contratos de arrendamento.
INATEL Local Porto | Bonjardim - Suporte jurídico e burocrático ao desenvolvimento do processo de constituição da propriedade horizontal.
INATEL Local Porto | Loja de Sta. Catarina - Suporte jurídico e burocrático à negociação e renovação do contrato de arrendamento.
INATEL Local Évora | Bar - Desenvolvimento do processo de arrendamento do espaço destinado a cafetaria e
esplanada, explorado por terceiros.
Unidade Hoteleira Albufeira | Loja - Desenvolvimento do processo de cobrança judicial de dívida da antiga
inquilina da loja de Albufeira.
Unidade Hoteleira Caparica | Complexo de Piscinas - Suporte ao início do processo de contencioso, para a
saída do cessionário do complexo de piscinas.
Unidade Hoteleira Albufeira | Terreno - Aquisição de serviços de avaliação imobiliária por técnicos certificados
e proposta de venda a potenciais interessados.
Parque de Campismo do Cabedelo | Arrendamento de espaço - Desenvolvimento de processo de arrendamento de um espaço, no parque de campismo, para antena de telecomunicações.
Teatro da Trindade | Bar - Suporte ao processo de denúncia de contrato, com vista a se encontrarem soluções
extrajudiciais para a saída do cessionário do Bar.
Tolosa - Nisa | Terreno - Aquisição de serviços de avaliação imobiliária por técnicos certificados.
Instalações desportivas | Ramalde | Piscinas de Angra do Heroísmo | Campo de Jogos de Tavira | Pavilhão
de Mirandela | Pavilhão de Viseu - Suporte aos processos de revisão e atualização dos respetivos protocolos de
cedência.
Instalações desportivas | Pavilhão da Covilhã - Suporte ao processo de negociação, para a criação de um protocolo de cedência de gestão do pavilhão, com o Município da Covilhã.
Instalações desportivas | Campo de jogos de Verride - Suporte ao processo de negociação, para a criação de
um protocolo de cedência de gestão do campo de jogos, com a Junta de Freguesia.
Instalações desportivas | Ramalde - Aquisição de serviços de avaliação imobiliária por técnicos certificados.
Registos de Propriedade | AT e CRP - Desenvolvimento e conclusão dos registos do património imóvel da Fundação, junto da AT e IRN, em Porto Covo e Luso.
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TERRENOS | Defesa de Florestas Contra Incêndios
Com o Decreto-Lei nº 76/2017, de 17 de agosto e posteriormente o Decreto-Lei nº 10/2018, de 14 de fevereiro
seguido do (Decreto-Lei nº 14/2019, de 21 de janeiro), a gestão de florestas mantém-se um tema importante e premente, nomeadamente no que concerne à prevenção e proteção de florestas contra incêndios, diferenciando-se,
assim, com outras tarefas de limpeza de terrenos ou de jardinagem. A Fundação INATEL, na qualidade de proprietária
de terrenos, inseridos nos espaços rurais, florestais e parques de campismo, é obrigada a fazer a gestão de combustível, garantindo não só a defesa de floretas contra incêndios, mas também o cumprimento de todos os critérios
específicos de gestão de combustível para zonas e espécies protegidas, no âmbito da conservação da natureza e sua
biodiversidade.
Da avaliação global realizada, foi possível concluir que a gestão, continuada e preventiva, dos espaços verdes que
compõe o património da Fundação INATEL é essencial, não só para efeitos de manutenção dos espaços lúdicos, mas
principalmente para assegurar as condições de segurança de pessoas e bens. Para o efeito, é necessário manter o bom
estado fitossanitário dos povoamentos arbóreos e arbustivos, assim como mitigar potenciais situações de risco, através
de medidas de controlo e combate a pragas e doenças. Nesta fase, e de forma a dar continuidade aos trabalhos iniciados em 2019, foi efetuada uma análise e um plano de avaliação e metodologia de trabalho partilhada entre serviços,
para três anos, de acordo com as especificidades e níveis de risco dos diferentes espaços verdes, por forma a otimizar
os procedimentos de aquisição de serviços.
Gestão de imobilizado móvel
O inventário global do património da Fundação INATEL, realizado em 2007, tem vindo a ser objeto de atualizações
parciais, havendo a necessidade de uma atualização global.
Em 2020 foi recrutada uma equipa de dois técnicos, cujo trabalho de inventário físico irá tornar exequível:
• A atualização do inventário em SAP, a nível nacional;
• A etiquetagem dos bens com nova tecnologia RFID, que possibilitará uma maior facilidade e eficácia nos inventários futuros;
• A organização, em maior escala, de abates para sucata e doações de bens obsoletos ou deteriorados.
O projeto de inventário a nível nacional foi retomado no início do primeiro semestre de 2020. Durante o ano
foram realizados os inventários físicos a 10 Unidades Hoteleiras, a 3 INATEL Locais (Braga, Porto e Setúbal), à Academia
INATEL e ao Teatro da Trindade, num total de 54.229 bens de imobilizado, 195.166 unidades contadas.
Local
ACADEMIA INATEL
IL BRAGA
IL SETÚBAL
IL PORTO
LOJA RAMALDE
LOJA SANTA CATARINA
CENTRO QUALIFICA
TEATRO DA TRINDADE
UH CAPARICA
UH CASTELO DE VIDE
UH CERVEIRA
UH FORNOS DE ALGODRES
UH FOZ DO ARELHO
UH GRACIOSA
UH LINHARES DA BEIRA
UH MANTEIGAS
UH OEIRAS
UH PIÓDÃO
TOTAL

132

Registos
Imobilizados

515
929
1 012
564
33
63
439
2 594
5 577
2 311
5 772
2 450
9 019
8 888
1 918
4 779
5 976
1 460
54 299

Quantidades
Unitárias

620
1 829
1 145
576
33
63
444
4 107
40 592
8 348
34 987
10 830
36 120
8 888
5 399
11 790
21 040
8 355
195 166
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Em 2020, o investimento em novos imobilizados foi uma área menos dinâmica, pelo que o cadastro apenas registou 1.108 novos imobilizados, 13.285 unidades, onde se destaca a aquisição de equipamentos básicos (750 novos
imobilizados, 12.572 unidades).
A gestão de bens obsoletos teve a sua continuidade com o envio para a sucata de 2.652 imobilizados, 23.111
unidades, 3 alienações e 3 doações. Em complemento, ficou aprovada a doação de equipamentos em pavilhões desportivos, cedidos a terceiros, a cada uma das entidades gestoras das instalações, projeto que se encontra em desenvolvimento e que se espera concluir em 2021, com a atualização dos respetivos protocolos.
Gestão de Seguros
O quadro legal e regulamentar em vigor, no que se refere à contratação e gestão de seguros, impõe um conjunto
importante de responsabilidades e exigências. O Núcleo de Património realizou uma análise alargada, identificou o
conjunto de funções que deverão ser partilhadas entre os diferentes serviços da Fundação INATEL e fez aprovar uma
proposta que define o enquadramento organizacional e metodológico para a gestão do conjunto de apólices de
seguro, inerentes às diferentes atividades da Fundação INATEL, para as diferentes fases e equipas de trabalho: Aquisição de serviços de Corretora; Aquisição de serviços de Seguro; Operacionalizar os processos para as apólices adquiridas; Gestão corrente.
Em paralelo, foi efetuado o suporte técnico ao procedimento de aquisição de serviços junto das companhias de
seguros e iniciados os trabalhos de operacionalização das apólices contratadas.
Gestão de Frota
Foi reavaliado o estado de conservação das viaturas da Fundação INATEL. A frota é constituída por viaturas
muito antigas, muito dispersa e muito heterogénea. Da reavaliação, resultou uma nova proposta de renovação de
frota, no pressuposto de minimizar custos, sem, contudo, hipotecar a capacidade de trabalho dos diferentes serviços.
Foi iniciado o trabalho de pesquisa para a definição de novos procedimentos, metodologias de controle
com recurso a software desenvolvido internamente de forma a agilizar todo o processo administrativo de reserva de
viaturas, registo de deslocações e respetivos custos, manutenções preventivas e reparações, gastos totais e discriminados. Este projeto terá a sua conclusão em 2021.
Em complemento, foi realizado o suporte técnico à contratação de serviços de aluguer pontual de viaturas e à
renovação do contrato de serviços de renting.

COMPRAS
No ano de 2020, o Núcleo de Compras deu passos importantes na simplificação e automatização de processos e
aprofundou o trabalho realizado nos últimos anos, em matéria de centralização dos procedimentos de contratação
de bens, serviços e empreitadas.
A pensar no futuro e na modernização do funcionamento dos serviços, foram desenvolvidos dois projetos piloto,
em conjunto com as Direções de Sistemas de Informação, Financeira e de Hotelaria, com base nos contratos de aquisição de artigos de papel e higiene e de aquisição de vinhos de mesa, com vista à implementação do projeto “fatura eletrónica a pagar” e do projeto “SAP contract management”, para uma gestão de compras e de tesouraria mais eficiente.
No âmbito da contratação pública, a estratégia seguida manteve o foco na criação de valor, na redução de custos
e na satisfação das necessidades manifestadas pelos serviços compradores, através da realização de procedimentos,
que melhor potenciavam a concorrência, as sinergias, as economias de escala e a transparência dos processos aquisitivos.
Neste contexto, deu-se continuidade à política de aquisição de produtos regionais contribuindo desta forma para
a economia local.
A atuação do Núcleo de Compras pautou-se mais uma vez pela crescente preocupação em melhorar os serviços
prestados aos “clientes internos”, procurando satisfazer as necessidades dos Departamentos, com maiores vantagens
económicas e com maior concorrência.
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Neste contexto de compromisso com a exigência e com a melhoria contínua dos resultados, foi essencial a colaboração de todos os serviços, em todas as fases dos processos, em especial no planeamento e no envio atempado
das necessidades e dos requisitos técnicos para a elaboração das peças processuais, assim como na análise técnica das
propostas apresentadas pelos vários concorrentes.
Em 2020 foram requisitados 315 procedimentos para a aquisição de bens, serviços e empreitadas, o que representou, face ao ano anterior, a um aumento superior a 4%.
Do total de procedimentos requisitados, 262 encontram-se concluídos. Os restantes estão na fase final de tramitação, prevendo-se a sua conclusão para breve.
Em relação aos procedimentos de contratação concluídos, 150 diziam respeito à aquisição de serviços, 100 à aquisição de bens e os restantes 12 à contratação de empreitadas.
De seguida apresenta-se o gráfico com a distribuição dos pedidos de abertura de procedimento por departamento:
Pedidos de abertura de procedimento por departamento, em %
Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade
Departamento de Desenvolvimento Organizacional
Bens e Serviços Partilhados *
Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas
Departamento Financeiro e Planeamento
Outros
* Conjunto de bens e serviços comuns aos vários departamentos

58,60%
28,50%
5,40%
3,50%
1,20%
2,80%

Na análise por valor dos contratos, o peso dos departamentos foi o seguinte, como se pode constatar pelo gráfico
seguinte:
Valores dos contratos por departamento, em %
Departamento de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade
Departamento de Desenvolvimento Organizacional
Bens e Serviços Partilhados *
Gabinete de Apoio à Administração e Relações Públicas
Outros
* Conjunto de bens e serviços comuns aos vários departamentos

134

57,20%
33,90%
5,80%
2,50%
0,65%
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No gráfico que se segue, apresenta-se a distribuição dos procedimentos, por categoria de bem ou serviço:
Procedimentos de contratação por categoria, em %
Serviços de hotelaria e de restauração
Géneros alimentares
Licenças de software, serviços de assistência técnica, comunicações e hardware
Serviços diversos
Serviços de transporte de passageiros, em autocarros, com motorista
Empreitadas
Serviços de manutenção diversos
Bebidas
Serviços de limpeza
Equipamentos diversos
Energias
Serviços de vigilância humana
Material de escritório e de encadernação
Produtos de higiene e limpeza
Carteira de diversos tipos de seguros e de serviços de corretagem
Outros

24,70%
18,53%
12,00%
8,88%
5,02%
5,02%
4,75%
4,63%
4,00%
3,50%
2,31%
1,93%
1,93%
1,50%
1,20%
0,10%

Com base no valor dos contratos, por categoria de bem ou serviço, a distribuição gráfica foi a seguinte:
Valores dos contratos por categoria, em %
Serviços de hotelaria e de restauração
Energias
Géneros alimentares
Serviços de transporte de passageiros, em autocarros, com motorista
Licenças de software, serviços de assistência técnica, comunicações e hardware
Empreitadas
Serviços de limpeza
Serviços de vigilância humana
Carteira de diversos tipos de seguros e de serviços de corretagem
Serviços diversos
Bebidas
Serviços de manutenção diversos
Outros

29,40%
19,60%
17,90%
5,70%
5,20%
4,30%
3,20%
3,00%
2,80%
2,50%
2,50%
1,70%
1,70%

O gráfico que se segue, contém a distribuição dos processos por tipologia de procedimento:
Tipologia de procedimento de contratação utilizada, em quantidade e em %
Consulta Prévia, em regime normal
Concursos Públicos (nacionais e internacionais)
Ajuste Direto, em regime material
Consulta Prévia, em regime material
Ajuste Direto, em regime normal
Concurso Limitado por Prévia Qualificação

39,00%
30,00%
13,00%
10,00%
7,00%
1,00%
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SEGURANÇA
Tem sido preocupação constante do Conselho de Administração, zelar pelo escrupuloso cumprimento das normas legais em vigor, a que a Fundação INATEL se encontra adstrita.
Vem neste sentido, e com particular relevância, a observância de todo o normativo existente quanto à prevenção
contra o risco de incêndio, tendo em atenção o vasto património edificado da Fundação e a necessidade crucial de
provir à segurança de todos os que dele usufruem, visitam ou trabalham.
Em bom rigor, a segurança contra incêndio em edifícios não depende somente de um bom projeto e da boa execução desse projeto na fase de construção do edifício. A entrada em vigor do Regime Jurídico da Segurança Contra
Incêndios em Edifícios (RJSCIE) veio colmatar uma importante lacuna no que se refere à segurança contra incêndio
dos edifícios: assegurar a manutenção das condições de segurança, definidas no projeto, ao longo do tempo de vida
do edifício.
Este objetivo é conseguido através da implementação das designadas Medidas de Autoproteção (MAP) que
encerram em si os procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas finalidades principais: a garantia
da manutenção das condições de segurança definidas no projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta
a emergências.
Pretendem também salvaguardar que os equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios estão em condições de ser operados permanentemente e que, em caso de emergência, os ocupantes abandonam o edifício em
segurança.
Existem três tipos principais de medidas de autoproteção:
• Medidas de prevenção: procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, formação em segurança contra
incêndio e simulacros.
- As ações de formação destinam-se a todos os trabalhadores das entidades exploradoras. Inclui-se também a
formação específica destinada aos elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio ou que pertençam
às equipas da organização de segurança;
- Os simulacros são testes do plano de emergência interno e treino dos ocupantes.
• Medidas de Intervenção em caso de Incêndio: procedimentos de emergência ou planos de emergência
internos.
• Registos de Segurança: conjunto de relatórios de vistoria ou inspeção e relação de todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE.
De acordo com o normativo legal em vigor, todos os edifícios e recintos construídos antes da entrada em vigor
do Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, isto é, antes de janeiro de 2009, apenas necessitam de
implementar as medidas de autoproteção.
A parte maioritária do património edificado da Fundação INATEL insere-se pois nesta premissa.

136

Relatório e Contas 2020

As medidas de autoproteção obrigatórias para cada tipo de edifício (utilização-tipo) e categoria de risco são identificadas no artigo 198º da Portaria nº 1532/2008. Assim, nas medidas que podem ser obrigatórias incluem-se os registos
de segurança, os procedimentos de segurança, o plano de prevenção, os procedimentos em caso de emergência, o
plano de emergência interno, ações de sensibilização e formação em segurança contra incêndio em edifícios e simulacros.
A implementação das medidas de autoproteção é da responsabilidade do proprietário, no caso do edifício ou
recinto estar na sua posse, de quem detiver a exploração do edifício ou recinto ou das entidades gestoras, no caso
de edifícios e recintos que disponham de espaços comuns, espaços partilhados ou serviços coletivos, sendo a sua
responsabilidade limitada aos mesmos.
Neste contexto uma das ações inseridas na implementação das MAP é a realização de simulacros que têm como
objetivo testar o plano de emergência interno e treinar os ocupantes do edifício, com vista à criação de rotinas de
comportamento e ao aperfeiçoamento dos procedimentos.
Esta ação tem o envolvimento do Corpo de Bombeiros da área geográfica e de elementos da proteção civil, e
acompanhados por observadores, que deverão efetuar a avaliação dos simulacros.
Todas as exigências legais a prosseguir em razão desta matéria foram devidamente equacionadas e mereceram
rigorosa análise e deliberação por parte do Conselho de Administração da Fundação INATEL.
Criado em 3 de Janeiro de 2020, o Núcleo de Segurança, deu início à elaboração de um plano de implementação
das Medidas de Autoproteção contra o risco de incêndio e demais sinistros, em todas as infraestruturas da Fundação
INATEL.
Em conformidade, no ano de 2020, foram desenvolvidas por este Núcleo as seguintes atividades e intervenções:
- Infraestruturas com Medidas de Autoproteção já implementadas
Iniciou-se um trabalho concertado com os responsáveis das Unidades Hoteleiras em que as Medidas de Autoproteção contra o risco de Incêndio, já se encontram implementadas e executadas, no sentido de apurar, registar e
monitorizar as necessárias manutenções aos equipamentos de segurança existentes.
Estão neste registo as Unidades de Albufeira, Castelo e Vide, Cerveira, Flores, Foz do Arelho, Linhares da Beira, Manteigas, Piódão, Porto Santo, S. Pedro do Sul e Vila Ruiva. O mesmo se pretende em relação aos Parques de Campismo
da Caparica e Cabedelo e, de igual modo, o Teatro da Trindade.
- Infraestruturas com Projetos de MAP (Medidas de Autoproteção) em execução ou com adjudicação efetuada
No que concerne aos Projetos de MAP que se encontram em execução - Unidade Hoteleira da Caparica e Parque
de Jogos 1º de Maio, tem sido apanágio deste Núcleo, o estrito contacto com a Equipa Projetista, no sentido do acompanhamento de todo o processo de execução. Aguarda-se a realização dos Projetos já adjudicados, a saber UH de
Entre-os-Rios, Luso e Santa Maria da Feira e Oeiras.
- Realização de Simulacros de situações de incêndio e/ou sinistro
A organização de simulacros é, como já se referiu, um procedimento de Prevenção e Segurança de extrema
importância. Para além de cumprirem os requisitos legais, os simulacros permitem testar a operacionalidade do plano
de emergência interno e treinar os ocupantes, promovendo rotinas de comportamento e atuação perante uma situação de emergência.
A Fundação INATEL estabeleceu uma profícua parceria com a Escola Nacional de Bombeiros (ENB), que realizou
os exercícios a promover nos simulacros, de acordo com as medidas de autoproteção e com a legislação em vigor.
Assim, a ENB levou a cabo:
• O planeamento e organização do exercício nas instalações, contemplando a seleção do cenário em causa (tipo de
emergência), elementos internos a envolver, sistemas a utilizar, meios externos a acionar, evacuação (total ou parcial);
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• O acompanhamento, como observadores, do desenrolar do exercício, de modo a proceder à avaliação dos simulacros;
• A emissão de relatório técnico (que foram integrados nos Registos de Segurança).
Em conformidade, realizaram-se no ano transato, Simulacros, no âmbito das MAP, nas Unidades Hoteleiras de
Albufeira, Foz do Arelho, Cerveira e Porto Santo, com amplo sucesso e avaliação positiva de Observadores, trabalhadores e Utentes.
Outros simulacros que foram agendados (como o da Unidade e Parque de Campismo da Costa de Caparica)
tiveram que ser adiados sine die, por força da situação pandémica do país.
- Realização de Ações de Formação às Equipas de Segurança
No sentido de provir ao esclarecimento cabal e aprofundado das equipas de segurança escolhidas, sobre as medidas e equipamentos de segurança, realizaram-se Ações de Formação nas UH de Albufeira, Foz do Arelho, Cerveira e
Porto Santo.
Tais iniciativas foram acolhidas com entusiasmo pelas equipas e visarão, por certo, uma maior competência das
suas intervenções nesta área.
Iniciou-se o processo de consulta para promoção de mais seis formações.
- Lançamento concursal e posterior adjudicação de novos Projetos MAP
Pela realidade da pandemia que nos assola, o processo de adjudicação de novos Projetos, para todas as IL e Sede
da Fundação, sofreram um atraso a corrigir em 2021.
- Assessoria técnica ao concurso para a aquisição de serviços de inspeção e manutenção de extintores
de incêndio, extinção de incêndio fixa, carretéis, hidrantes e detetores de gás para diversas instalações da
Fundação INATEL
Competiu a este Núcleo a elaboração das peças processuais e devido parecer técnico, no concurso levado a cabo
pela Fundação INATEL.
- Controlo, monotorização e gestão da manutenção e inspeção dos extintores de incêndio, extinção de
incêndio fixa, carretéis, hidrantes e detetores de gás da Fundação INATEL
Em sequência da adjudicação efetuada, foram estes serviços incumbidos do controlo, monitorização e gestão
das várias intervenções do adjudicatário nas instalações da Fundação.
Assim, estes foram os pontos fundamentais da atividade do Núcleo de Segurança no ano de 2020.
Contudo, haverá ainda que frisar que os obstáculos levantados pela situação do país, ao mesmo tempo que atrasaram a execução do planeamento efetuado à priori, permitiram ao Núcleo perspetivar, analisar e reavaliar para o ano
presente, os melhores métodos de intervenção e cooperação com todos os responsáveis pelo processo de prevenção
de sinistros na Fundação INATEL.
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PROVEDOR DO BENEFICIÁRIO
Neste ano atípico de 2020 chegaram ao Gabinete do Provedor um total de 120 reclamações, críticas construtivas,
sugestões, desabafos, elogios e pedidos de informação, na sua maioria por email mas também por carta, telefone e
presenciais.
O facto das reservas de alojamento disponibilizadas pela Fundação na área da hotelaria, continuarem a estar liberalizadas e poderem ocorrer com mais de um ano de antecedência e sem nenhum privilégio para os associados,
continua a provocar contestação junto dos mesmos.
O INATEL de Oeiras continua a merecer dos associados e utentes o maior número de reclamações, devido à degradação das suas instalações, à falta de limpeza dos quartos e à falta de manutenção dos mesmos.
Os serviços de restauração do Luso, Cerveira, São Pedro do Sul, Foz do Arelho e Albufeira foram alvo de diversas
reclamações devido à sua falta de qualidade.
Nas viagens organizadas pelo Turismo INATEL os associados e utentes continuam a queixar-se da deficiente organização de algumas delas, como por exemplo a realizada ao “Carnaval em Podence”.
As edições da Tempo Livre, que no início do ano continuavam a merecer reclamações dos associados pelo seu
atraso, no 3º e 4º trimestre do ano mereceram vários elogios por estarem a chegar atempadamente aos associados,
cumprindo assim a sua missão de elo privilegiado de ligação entre estes e a Fundação.
Quanto às reclamações que nos foram chegando do Parque de Campismo da Costa da Caparica esperemos que
fiquem definitivamente colmatadas com as obras de requalificação do mesmo que há muito os utentes e associados
vinham solicitando e que em boa hora o Conselho de Administração decidiu que seriam iniciadas em 2021.
Destacar também o profissionalismo, competência e simpatia da grande maioria dos trabalhadores da Fundação
que, mesmo em situações adversas continuam a merecer elogios por parte de utentes e associados.
Acompanhámos as atividades mais marcantes organizadas pela INATEL, neste ano de 2020, 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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solicitações apresentadas.
Aos Beneficiários da Fundação que continuam a privilegiar-nos com a sua fidelização, a esta grande Instituição de
Economia Social, o nosso agradecimento.
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PERSPETIVAS PARA 2021
O início de 2021 foi fustigado pela 3ª vaga da Pandemia Covid-19, considerada a mais grave da Europa e do Mundo.
Portugal foi extremamente assolado com esta nova vaga, tendo sido tomadas medidas urgentes e extraordinárias a 15
de janeiro, com o objetivo de limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública. A partir de 15 de março
iniciou-se o plano de desconfinamento lento e gradual.
Contudo, perspetiva-se que a economia recupere desta crise, olhando com mais confiança para o futuro próximo,
sendo esta confiança reforçada com o processo de vacinação contra a COVID-19.
Face a este enquadramento, a Fundação INATEL tem vindo a acompanhar em permanência a evolução da Pandemia do Coronavírus, dando cumprimento ao regulamentado pelas entidades competentes, tendo desde o início da
pandemia sido instaurado, o plano de contingência, procurando garantir a segurança dos seus trabalhadores, clientes,
fornecedores e restantes agentes que se relacionam com a Fundação INATEL, bem como para garantir a sustentabilidade da Fundação.
Assim, é intenção dar continuidade ao Programa INATEL 55+.pt, com Apoio Governamental e do Fundo Social
Europeu, prevendo-se a execução da 2ª fase não realizada em 2020, acrescida da programação de 2021. Na Hotelaria
e Turismo prevê-se também uma retoma progressiva e equilibrada nos trimestres que se seguem, em linha com as
medidas de desconfinamento do País, reforçando o papel da Fundação no desenvolvimento de um turismo responsável e ambientalmente sustentável.
Relativamente às atividades culturais e dada a sua natureza, a retoma será realizada progressiva e cautelosamente,
através de atividades maioritariamente em espaço publico e ao ar livre, garantindo-se o distanciamento social e as
regras de segurança.
O Teatro da Trindade retomará a sua programação (finais de abril), em conformidade com as orientações decretadas pelas entidades competentes. Foram suspensos espetáculos, prevendo que os mesmos sejam repostos no decorrer do ano.
Quanto às atividades desportivas, e no que respeita à prática competitiva, ao nível do desporto amador, prevê-se
a sua retoma, estando dependente das diretrizes das entidades reguladoras. O Parque de Jogos 1º de Maio a retoma
também será gradual, iniciando com a prática desportiva ao ar livre e em pequenos grupos (abril), em conformidade
com as orientações da DGS.
No que respeita às Unidades Locais, a retoma será por fases (abril), o que irá permitir aumentar a visibilidade, a
divulgação e dinamização das atividades da Fundação, para com os associados e demais parceiros, nas áreas das missões culturais, associativas, desportivas e sociais.
Prevemos a prossecução da área de formação profissional, através da atuação da Academia INATEL e do Centro
Qualifica (desenvolvendo formação cofinanciada pelos Fundos comunitários), através das modalidades e-learning e/
ou presencial, seguindo-se as orientações decretadas pelas entidades competentes.
Em termos de infra estruturas, dar-se-á continuidade aos investimentos de 2020 que transitaram para 2021, sendo
uma das prioridades para 2021, a modernização e alargamento de infraestruturas do qual se realça o investimento em
Porto Covo. Perspetivam-se também requalificações em outras unidades, nomeadamente, Oeiras, Parques de Campismo da Caparica, S. Pedro de Moel e Cabedelo, Complexo das piscinas da Caparica, Évora, Braga, Setúbal, Parque de
Jogos 1º de Maio 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.
Por último, num cenário conservador, e de acordo com a informação que dispomos, com dados de execução do
1º trimestre de 2021, apesar de ser considerado um período de época baixa, verifica-se, desde já, uma redução nas
prestações de serviços, no montante de 1,8 milhões de euros face ao 1ºtrimestre de 2020 e de 2,3 milhões de euros
face ao 1ºtrimestre de 2019. Os hotéis INATEL a representar a quebra mais significativa na ordem dos 78% face ao 1º
trimestre de 2020 e de 82% face ao 1ºtrimestre de 2019.Tais variações resultam das medidas de prevenção da 3ª vaga
da Pandemia Covid-19, mantendo-se, no entanto, a sustentabilidade e continuidade da Fundação.
Prevalecendo a esperança, a resiliência e a capacidade de adaptação e de resposta a novos desafios, no âmbito da
missão da Fundação na sociedade.
O Conselho de Administração
Lisboa, 12 de Abril de 2021
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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 2020, foi de 67,5% em
gastos e 58,6% em rendimentos, correspondendo a 39.513.990 euros e 34.330.103 euros, respetivamente.
(em euros)
GASTOS
Discriminação

Orçamento
2020

Realizado 2020

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

35 969 224
277 708

22 856 227
194 958

Direção de Serviços de Turismo
Estrutura de Apoio
Programas Turismo INATEL
Programas INATEL 55+.pt
Relações Internacionais ‐ Turismo

12 433 459
674 021
6 488 990
5 191 337
79 110

Direção de Serviços de Hotelaria
Estrutura de Apoio
Unidades Hoteleiras
Parques de Campismo
Termas
Posto Combustível de Oeiras
Bar e Refeitório da Sede

22 659 154
517 424
19 093 893
845 657
391 015
1 583 583
227 583

RENDIMENTOS
%

Orçamento
2020

Realizado
2020

%

63,5%
70,2%

38 398 074

17 049 910
164

44,4%

3 238 463

26,0%

13 488 374

2 640 593

19,6%

594 424
1 159 067
1 423 457
61 515

88,2%
17,9%
27,4%
77,8%

368 213
7 928 560
5 191 337
263

150 355
1 264 025
1 225 464
749

40,8%
15,9%
23,6%
284,5%

19 157 663

84,5%

24 909 191

14 406 444

57,8%

467 517
16 305 649
826 933
289 919
1 085 187
182 458

90,4%
85,4%
97,8%
74,1%
68,5%
80,2%

987
21 449 441
1 260 943
379 568
1 627 997
190 256

1 459
11 960 962
1 054 368
188 277
1 114 030
87 348

147,9%
55,8%
83,6%
49,6%
68,4%
45,9%
531,7%

Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade

598 903

265 142

44,3%

509

2 709

Estrutura de Apoio

258 634

242 048

93,6%

442

544

123,0%

Programas de Intervenção

340 269

23 094

6,8%

67

2 165

3221,3%

1 072 376

713 895

66,6%

75 065

83 194

110,8%

201 956

198 358

98,2%

601

1 316

218,8%

594 184
37 280
233 956
5 000

329 949
33 542
137 220
14 826

55,5%
90,0%
58,7%
296,5%

56 598
6 404
11 462

51 233
10 503
16 535
3 607

90,5%
164,0%
144,3%

1 626 806

1 349 721

83,0%

662 458

597 480

90,2%

975 312

489 403

50,2%

367 355

64 719

17,6%

357 555
564 827
42 030
10 900

308 408
175 134
2 562
3 300

86,3%
31,0%
6,1%
30,3%

613
366 742

3 524
49 135

575,2%
13,4%

2 250 901

1 871 801

83,2%

1 462 572

1 030 680

70,5%

317 364

295 518

93,1%

195 059

177 712

91,1%

5 132 687

4 114 991

80,2%

1 145 205

633 708

55,3%

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Estrutura de Apoio
Atividades Culturais
Instalações Culturais ‐ Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Relações Internacionais ‐ Cultura
TEATRO DA TRINDADE
DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Estrutura de Apoio
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais ‐ Desporto
PARQUE DE JOGOS 1º MAIO
OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
UNIDADES INATEL LOCAIS
DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PLANEAMENTO
GABINETE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
Estrutura de Apoio GAARP e Eventos GAARP
Relações Internacionais
Publicidade e Propaganda
Academia
ORGÃOS SOCIAIS
PROVEDORIA
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Quotizações
Benefícios Pós Emprego
Subsídios: IGFSS+SCML
TOTAL

12 060

450 632

423 963

94,1%

942

889

94,4%

2 567 399

2 088 465

81,3%

364 834

88 038

24,1%

749 798

721 137

96,2%

2 401

79 278

3302,1%

3 808 783

2 735 203

71,8%

796 890

617 915

77,5%

2 350 666
52 383
490 000
915 734

1 981 735
1 358
107 094
645 017

84,3%
2,6%
21,9%
70,4%

119 887

175 778
33

146,6%

677 003

442 104

65,3%

572 369

495 219

86,5%

22 946

20 170

87,9%

62 034

59 641

96,1%

33

2 987 348

1 298 805

43,5%

15 049 232

13 886 376

92,3%

2 287 348

1 005 207

43,9%

577 422
2 996 000

1 073 166
2 238 244

185,9%
74,7%

700 000

293 598

41,9%
11 475 810

10 574 967

92,2%

58 543 035

34 330 103

58,6%

58 543 035

39 513 990

67,5%

Decorrente de ajustamentos de serviços entre departamentos, os históricos foram também atualizados de forma a permitir a comparabilidade.
Os valores da execução incluem 1.052.955 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 3.210.328 euros de “gastos”
e “rendimentos” internos.
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1.2 Investimento
O valor do investimento realizado em 2020 foi de 1,792 milhões de euros, tendo em 2019 atingido os 7,514 milhões
de euros. A salientar que as obras de montante mais significativo não foram concretizadas, tendo-se reagendado para
2021, face ao enquadramento da Pandemia Covid-19.
Para o montante estimado de 10 milhões de euros a taxa de execução orçamental situou-se em 17,9%.
(em
(emeuros)
euros)
Discriminação

Orçamento
Anual

Realizado
2020

%
Exec.

Financiamento / Subsídios
IGFSS
SCML
Outros

2 067 111
811 584
7 121 305

2 067 111
706 882

100,0%
87,1%

10 000 000

2 773 993

27,7%

8 009 155
1 340 400
94 000
257 445

1 270 472
248 338

15,9%
18,5%

226 810
23 984

88,1%

299 000

22 850

7,6%

10 000 000

1 792 454

17,9%

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

Ativos Intangíveis

O investimento em “edifícios e outras construções”, no total de 1,270 milhões de euros, com uma execução orçamental de 15,9%, representa 70,9% do total do investimento.
A Hotelaria representa uma parte deste investimento em “edifícios e outras construções” (547 mil euros), respeitante a beneficiações e melhoramentos das unidades hoteleiras da Fundação, nomeadamente ao nível de substituição de coberturas e caixilharia, impermeabilização de terraços e reabilitação de fachadas e áreas envolventes, entre
outras requalificações que visam a modernização dos edifícios e espaços de lazer.
A salientar ainda as intervenções efetuadas no Parque de Jogos 1º de Maio (290 mil euros), respeitantes a melhoramentos no complexo da piscina (acessibilidades e balneários) e outros melhoramentos no edifício do pavilhão.
Ainda a referir a intervenção na unidade Local de Évora, respeitante ao início da obra de substituição da cobertura
do Palácio do Barrocal (288 mil euros). Trata-se de um projeto financiado no âmbito do FEDER. Com esta intervenção
pretende-se criar condições de sustentabilidade para a prossecução do projeto global, 3ª fase de intervenção – Implementação do Núcleo Museológico e Arquivo Histórico da Fundação.
As restantes rubricas que compõem o grupo dos ativos fixos tangíveis perfazem o montante de 499 mil euros,
representando 27,8% de investimentos neste grupo. Deste montante, 248 mil euros são respeitantes a equipamentos
básicos (a hotelaria a representar 81,8% da execução desta rubrica, i.é 203 mil euros) e 227 mil euros respeitantes a
equipamentos administrativos, decorrente da necessidade de aquisição de equipamentos de apoio e de proteção, no
âmbito das medidas de prevenção da Pandemia.
Em termos globais o grupo dos ativos fixos tangíveis representou 98,7% do investimento total.
A repartição do investimento total em ativos fixos tangíveis é a apresentada no quadro seguinte:
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Realizado
2020

Discriminação

%

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

212 875
21 711
776 496
432 953
312 895
12 674

12,0%
1,2%
43,9%
24,5%
17,7%
0,7%

1 769 604

100,0%

Em linha com o já referenciado, a Hotelaria representa 43,9% da execução dos ativos fixos tangíveis.
Relativamente ao investimento em ativos intangíveis, registou-se o montante de 23 mil euros, essencialmente diz
respeito a aquisição de software. Este grupo representa 1,3% do investimento realizado.
Relativamente ao financiamento do investimento, ascendeu a 2,774 milhões de euros, sendo 2.067 milhões de
euros do IGFSS.IP e 707 mil euros da SCML.
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2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
A conta de resultados de 2020 é, sinteticamente, representada conforme quadro a seguir:
(em euros)
Descrição

2020
Realizado

2019
%
%

Realizado

%

RENDIMENTOS
Vendas
Prestações de Serviços
Trabalhos p/ Própria Entidade
Subsídios à Exploração
Reversões
Outros Rendimentos e Ganhos
Outros ‐ Imputação Subsídios p/ Investimentos
1.Total Rendimentos

1 117 749
10 668 752
11 786 500
54 363
11 846 791
538 366

3,4%
32,1%
35,4%
0,2%
35,6%
1,6%

1 425 643
25 627 645
27 053 288
162 441
13 861 208
478 383

2,7%
48,5%
51,2%
0,3%
26,2%
0,9%

4 269 260
16 708 779

12,8%
50,2%

6 346 096
20 848 127

12,0%
39,4%

4 781 868

14,4%

4 959 381

9,4%

33 277 148

100,0%

52 860 797

100,0%

3 665 528

11,0%

5 632 797

10,7%

GASTOS
CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com Pessoal
Perdas por Imparidade
Provisões

9 025 667

27,1%

17 494 327

33,1%

18 518 882

55,7%

19 626 354

37,1%

160 117

0,5%

1 002 629

1,9%

201 389

0,6%

390 369

0,7%

1 210 324

3,6%

1 607 644

3,0%

Gastos de Depreciação e Amortização

32 781 907
5 679 127

98,5%
17,1%

45 754 121
5 887 591

86,6%
11,1%

2.Total Gastos

38 461 034

115,6%

51 641 712

97,7%

3. Resultado Antes de Impostos

(5 183 886)

‐15,6%

1 219 085

2,3%

(410)

0,0%

(4 825)

0,0%

(5 184 296)

‐15,6%

1 214 260

2,3%

Outros Gastos e Perdas

Imposto s/ o Rendimento do Periodo
4. Resultado Liquído

2.1 Rendimentos
O ano 2020 foi marcado por uma crise económico-social provocada pela Pandemia COVID-19, vivida à escala mundial. Neste enquadramento, a Fundação INATEL acompanhou em permanência a evolução da Pandemia do Coronavírus, dando cumprimento ao regulamentado pelas entidades competentes, procurando garantir a segurança dos seus
trabalhadores, clientes, fornecedores e restantes agentes que se relacionam com a Fundação INATEL.
No decorrer do ano foi reajustando a sua atividade planeada, adiando e ou cancelando viagens de turismo, reservas de hotelaria e eventos de carater cultural, desportivo e formativo, entre outros, com o devido impacto na execução
dos seus rendimentos.
Assim, os rendimentos ascenderam a 33.277.148 euros, apresentando um decréscimo significativo de 19.583.649
euros (-37,0%) face a 2019, em que o seu montante foi de 52.860.797 euros.
Em termos das várias rubricas verifica-se a seguinte evolução:
As Vendas e Prestação de Serviços, que representam em termos relativos 35,4% dos Rendimentos, ascenderam
a 11.786.500 euros, registando uma execução muito abaixo do ano de 2019 no qual se registaram 27.053.288 euros.
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Foi notório o impacto da crise da Pandemia COVID-19 nas atividades da Fundação INATEL, transversal a todas
as suas áreas de intervenção (cultura, desporto, turismo e hotelaria), em que os setores mais atingidos por esta crise
foram os da Hotelaria e Turismo, devido ao comportamento da procura no período de retoma, associado às medidas
de prevenção no sentido de minimizar o risco de contágio.
Assistiu-se a uma redução de 56,4% de vendas e prestações de serviços (-15,267 milhões de euros), sendo de destacar os serviços prestados nos setores de Turismo, quebra de 84,4% (-7,829 milhões de euros) e hotelaria, quebra de
41,4% (6,777 milhões de euros).
Relativamente ao programa Social INATEL 55+.pt.com apoio governamental e do Fundo Social Europeu, este
decorreu com bastantes constrangimentos, devido à Pandemia COVID-19, que impossibilitou a realização das viagens
previstas para a 1ª fase do programa (entre março e maio), tendo-se reagendado 86 viagens para a 2ª fase do programa
(entre outubro e novembro), contudo foram canceladas 140 viagens nesta fase e transitaram 13 viagens para 2021.
Foram executadas 90 viagens, abrangendo um total de 2.683 beneficiários.
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 (55%) e 2 (40%) sendo o 3º e 4º escalões de
apenas 5%.
No que respeita à comparticipação direta da parte dos participantes nas viagens deste ano, ascendeu a 185 mil
euros, sendo em 2019 o valor de 395 mil euros, verificando uma redução de 53,2% (-210 mil euros). Foram reconhecidas
as comparticipações no montante de 1,022 milhões de euros.
Os Subsídios à Exploração ascenderam a 11.846.791 euros, dos quais 10.574.967 euros foram atribuídos pelo
IGFSS e SCML. Relativamente ao IGFSS o seu valor mantém-se inalterável, tendo-se registado por parte da SCML um
decréscimo de 20,6% (-1,576 milhões de euros) face a 2019.
A referir que também se encontra registada a comparticipação governamental, do Programa 55+INATEL.pt, no
montante de 1.021.636 euros, sendo da parte do Fundo Social Europeu 857 mil euros e a restante verba 165 mil euros
da parte governamental.
Este grupo representa 35,6% dos rendimentos, encontra-se abaixo do registado em 2019, no valor de 2.014.417
euros, decorrente do atrás exposto.
As Reversões ascenderam a 538.366 euros, devem-se essencialmente a perdas de imparidades de clientes resultantes de recuperações de dívidas de clientes, no valor de 438.540 euros (sendo de um único cliente 337 mil euros),
a restante verba 99.825 euros é respeitante a processos judiciais em curso. Em 2019 o seu valor foi de 478.383 euros e
eram referentes a processos judiciais em curso.
Os Outros Rendimentos e Ganhos ascenderam a 4.269.260 euros, representando 12,8% dos rendimentos.
Destes, 2.238.244 euros referem-se a quotas e joias de inscrições de associados, sendo que, em 2019, o valor foi de
2.432.355 euros.
Verifica-se uma redução de 2.076.837 euros face a 2019, na medida em que neste ano foi efetuado o registo neste
grupo, da mais - valia referente à alienação da unidade da Infante Santo, no valor de 1.431.236 euros.
2.2 Gastos
Os Gastos totalizaram 38.461.034 euros, apresentando um decréscimo significativo de 25,5% (-13.180.677 euros)
face ao ano transato, em que os mesmos atingiram os 51.641.712 euros.
Em termos relativos representam 115,6% dos rendimentos, acima de 2019 em que representaram 97,7%.
Esta redução de gastos, tal como já referido no ponto 2.1, deve-se ao facto da Fundação ter procedido ao reajustamento, adiando e ou cancelando a atividade planeada, suas áreas de missão, no âmbito das medidas de prevenção
e controlo da Pandemia Covid-19.
Em termos das várias rubricas verifica-se a seguinte evolução:
O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) ascendeu a 3.665.528 euros, sendo em 2019
o valor de 5.632.797 euros. Verificou-se, um decréscimo de 34,9% (-1,967 milhões de euros), devido às aquisições de
matérias-primas e mercadorias de produtos alimentares para os hotéis (-1,624 milhões de euros) e de combustível para
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revenda do Posto de Combustível de Oeiras (-300 mil euros), com o respetivo impacto nas vendas , devendo à redução
de atividade.
O seu percentual em relação aos rendimentos situou-se nos 11,0 %, percentual idêntico ao registado em 2019 que
foi 10,7%.
A rubrica Fornecimentos e Serviços Externos registou um valor de 9.025.667 euros representando 27,1% dos
rendimentos, sendo em 2019, 33,1%, com um valor de 17.494.327 euros.
Este grupo apresenta um decréscimo de 8.468.660 euros face a 2019. Os decréscimos mais significativos verificaram-se nas rubricas de subcontratos (-6,427 milhões de euros), particularmente de viagens turísticas (-3,224 milhões de
euros), transportes (-1,095 milhões de euros), produções culturais e desportivas (-887 mil euros) e subcontratos de alojamento e restauração (-802 mil euros). A referir também as reduções em outros FSE, nomeadamente: honorários (-692
mil euros), rendas e alugueres (-319 mil euros), deslocações e estadas (232 mil euros) e publicidade e propaganda (-202
mil euros), que no seu conjunto perfazem uma redução de 1,455 milhões de euros, comparativamente ao período
homólogo. Conforme já referido deve-se à redução da atividade da Fundação, nomeadamente no que respeita às
viagens de turismo e eventos culturais e desportivos.
Os Gastos com o Pessoal totalizaram 18.518.882 euros, em 2019 foram 19.626.354 euros. Assistiu-se em 2020 a um
decréscimo de 5,6% face a 2019, o que corresponde a menos 1,107 milhões de euros. A redução deste grupo deve-se às
rubricas de pessoal contratado, outras remunerações adicionais e encargos sobre remunerações. Contudo, quanto ao
peso % face aos rendimentos verifica-se um crescimento face a 2019, em 2020 representam 55,7% dos Rendimentos,
sendo que em 2019 o seu peso relativo ascendeu a 37,1%.
As Perdas por Imparidade ascenderam a 160.117 euros, registando-se um decréscimo de 843 mil euros, face à
execução em 2019 que foi de 1.002.629 mil euros. Esta redução diz respeito a dívidas de clientes e a ativos fixos tangíveis (em 2019 foi registada a imparidade verificada na avaliação do edifício da IL Coimbra, no valor de 441 mil euros),
representando 0,5% dos rendimentos, sendo em 2019 de 1,9%.
As Provisões ascenderam a 201.389 euros, registando um decréscimo de 189 mil euros face a 2019, resultante de
processos judiciais em curso.
Os Outros Gastos e Perdas totalizaram 1.210.324 euros, representando 3,6% dos rendimentos. Em 2019, este
grupo registou o montante 1.607.644 euros. Verificando-se um decréscimo de 24,7% (-397 mil euros) face a 2019.
Neste agrupamento encontram-se registadas as taxas de saneamento e outras, com uma representatividade de
33,4%.
O valor dos Gastos de Depreciação e Amortização do exercício ascenderam a 5.679.127 euros, apresentando
uma execução idêntica à de 2019 (5.887.591 euros). Representam 17,1% dos rendimentos.
2.3 Resultado
O Resultado, cujas rubricas mais representativas foram atrás analisadas, apresenta-se negativo em 5.184.296
euros. O seu valor em 2019 foi positivo em 1.214.260 euros.
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2.4 Resultados Líquidos
Os Resultados Líquidos apresentaram um valor negativo de 5.184.296 euros, sendo que em 2019 registaram-se
1.214.260 euros positivos.
No quadro seguinte apresentam-se os resultados dos diversos setores e a sua comparabilidade com o período
homólogo.
(em euros)
GASTOS
Discriminação

DEPARTAMENTO DE HOTELARIA, TURISMO, INTERVENÇÃO
SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio DHT
Direção de Serviços de Turismo
Estrutura de Apoio
Programas Turismo INATEL
Programas INATEL 55+.pt
Relações Internacionais ‐ Turismo
Direção de Serviços de Hotelaria
Estrutura de Apoio
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
Termas
Posto Combustível de Oeiras
Bar e Refeitório da Sede
Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade
Estrutura de Apoio
Programas de Intervenção

RENDIMENTOS

RESULTADOS

Realizado 2019 Realizado 2020 Realizado 2019 Realizado 2020

Realizado 2019 Realizado 2020

34 024 107

22 856 227

33 838 777

17 049 910

‐185 330

‐5 806 317

233 192
10 867 451
654 849
7 856 244
2 273 075
83 283
22 629 269
480 284
19 383 136
837 346
359 038
1 349 352
220 113
294 195
201 516
92 679

194 958
3 238 463
594 424
1 159 067
1 423 457
61 515
19 157 663
467 517
16 305 649
826 933
289 919
1 085 187
182 458
265 142
242 048
23 094

11 148 267
171 037
8 841 729
2 133 946
1 555
22 689 133
988
19 551 616
1 242 357
315 218
1 418 672
160 283
1 378
393
985

164
2 640 593
150 355
1 264 025
1 225 464
749
14 406 444
1 459
11 960 962
1 054 368
188 277
1 114 030
87 348
2 709
544
2 165

‐233 192
280 816
‐483 812
985 486
‐139 129
‐81 729
59 864
‐479 296
168 479
405 011
‐43 820
69 320
‐59 830
‐292 817
‐201 123
‐91 694

‐194 794
‐597 870
‐444 069
104 957
‐197 993
‐60 766
‐4 751 219
‐466 057
‐4 344 687
227 435
‐101 642
28 842
‐95 110
‐262 434
‐241 504
‐20 929

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

1 197 675
194 265
765 988
34 959
134 497
67 965

713 895
198 358
329 949
33 542
137 220
14 826

108 976
469
58 684
9 679
39 402
742

83 194
1 316
51 233
10 503
16 535
3 607

‐1 088 700
‐193 796
‐707 304
‐25 281
‐95 095
‐67 224

‐630 701
‐197 042
‐278 716
‐23 038
‐120 686
‐11 219

TEATRO DA TRINDADE

1 512 931

1 349 721

841 240

597 480

‐671 691

‐752 241

988 272
322 540
556 432
28 916
80 384

489 403
308 408
175 134
2 562
3 300

360 528
4 607
326 680
186
29 055

64 719
3 524
49 135
12 060

‐627 745
‐317 933
‐229 752
‐28 731
‐51 329

‐424 684
‐304 884
‐125 998
‐2 562
8 760

2 217 064

1 871 801

1 418 642

1 030 680

‐798 422

‐841 121

DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Estrutura de Apoio
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais ‐ Desporto
PARQUE DE JOGOS 1º MAIO
OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
UNIDADES INATEL LOCAIS
DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PLANEAMENTO
GABINETE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
Estrutura de Apoio GAARP e Eventos GAARP
Relações Internacionais
Publicidade e Propaganda
Academia
ORGÃOS SOCIAIS
PROVEDORIA
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Quotizações
Benefícios Pós Emprego
Subsídios: IGFSS+SCML
TOTAL ANTES DE IMPOSTOS

366 781

295 518

163 023

177 712

‐203 758

‐117 806

4 857 656

4 114 991

1 103 656

633 708

‐3 754 000

‐3 481 283

419 767

423 963

3 405

889

‐416 363

‐423 074

2 241 325

2 088 465

229 865

88 038

‐2 011 460

‐2 000 427

666 064

721 137

26 887

79 278

‐639 177

‐641 859

3 365 505
2 512 163
2 414
244 995
605 933

2 735 203
1 981 735
1 358
107 094
645 017

430 211
129 318

617 915
175 778
33

300 893

442 104

‐2 935 293
‐2 382 845
‐2 414
‐244 995
‐305 039

‐2 117 288
‐1 805 957
‐1 325
‐107 094
‐202 912

548 858

495 219

23 432

20 170

‐525 426

‐475 048

33

‐58 768

‐59 609

17 214 175
2 631 314
2 432 355

13 886 376
1 073 166
2 238 244

12 587 571
67 958
2 238 244
‐293 598
10 574 967
‐5 183 886

58 768

59 641

2 078 957
1 749 940

1 298 805
1 005 207

329 017

293 598
12 150 506

10 574 967

15 135 218
881 374
2 432 355
‐329 017
12 150 506

54 543 731

39 513 990

55 762 816

34 330 103

1 219 085
‐4 825

‐410

54 543 731

39 513 990

55 762 816

34 330 103

1 214 260

‐5 184 296

IMPOSTO S/ RENDIMENTO
TOTAL APÓS IMPOSTOS

Decorrente de ajustamentos de serviços entre departamentos, os históricos foram também atualizados de forma a permitir a comparabilidade.
Nota: Decorrente de ajustamentos de serviços entre departamentos, os históricos foram também atualizados de forma a permitir a comparabilidade.
Os valores da execução de 2020 incluem 1.052.955 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 do executado de 2019 foram incluídos 2.902.020 euros de “gastos” e “rendimentos” internos.
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3 - BALANÇO
A evolução do balanço em 31 de Dezembro de 2020, face a 31 de Dezembro de 2019, traduz-se no quadro abaixo
indicado:
Evolução dos Balanços 2020/2019
(em euros)
DATAS

RUBRICAS

31.12.2020

%

31.12.2019

%

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

123 850 012
78 488
3 510 000
127 438 499

87,0%
0,1%
2,5%
89,5%

127 776 788
96 189
3 510 000
131 382 976

83,3%
0,1%
2,3%
85,6%

506 276

0,4%
0,3%
0,0%
0,2%
1,3%
0,1%
8,2%
10,5%

530 615

487 145
30 691
230 356
1 868 820
152 688
11 716 218
14 992 195

607 471
41 622
315 145
2 419 844
147 503
18 008 526
22 070 725

0,3%
0,4%
0,0%
0,2%
1,6%
0,1%
11,7%
14,4%

142 430 695

100,0%

153 453 702

100,0%

50 000 000
8 711 675
1 011 229
67 406 793
(5 184 296)

35,1%
6,1%
0,7%
47,3%
‐3,6%

50 000 000
8 711 675
(203 031)
69 414 668
1 214 260

32,6%
5,7%
‐0,1%
45,2%
0,8%

121 945 400

85,6%

129 137 572

84,2%

1 035 354

0,7%
0,0%

0,6%
0,3%

8 307 979
9 343 333

5,8%
6,6%

933 791
390 285
8 818 057
10 142 133

1 794 626
478 798
390 286
6 288 628
2 189 623
11 141 961

1,3%
0,0%
0,3%
0,3%
4,4%
1,5%
7,8%

605 925
391 263
6 655 448
2 907 092
14 173 997

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

20 485 294

14,4%

24 316 130

15,8%

142 430 695

100,0%

153 453 702

100,0%

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

TOTAL DO ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundo Inicial
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós‐emprego
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos

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 127.438.499 euros representando, em termos relativos, 89,5%
do total do ativo, percentagem acima de 2019, em que se situou nos 85,6%.
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 97,2%
do total do ativo não corrente.
Engloba igualmente, os ativos intangíveis que dizem respeito aos gastos de projetos de desenvolvimento capitalizáveis e software, registando o montante de 78.488 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 14.992.195 euros, representando 10,5% 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 121.945.400 euros registando um decréscimo de
7.192.171 euros face a 2019, que se deve essencialmente ao resultado do exercício e ainda às variações em resultados
transitados e fundos patrimoniais.
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 9.343.333 euros.
Nas provisões verifica-se um acréscimo de 101.563 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 31.12.2020, registando-se uma redução de 510.078 euros face a 2019.
Ainda neste grupo, de referir a redução de 390.285 euros face a 2019, resultantes de financiamentos obtidos no
âmbito das execuções de projetos do antigo quadro comunitário - QREN, respeitantes a reembolsos efetuados em
2020.
3.5 Passivo corrente
O passivo corrente inclui as dívidas de curto prazo e os diferimentos apresentando o valor de 11.141.961 euros,
registando um decréscimo de 3.032.035 euros face a 2019.
Verifica-se uma redução em todas as suas componentes, no entanto a mais significativa é na rubrica de fornecedores de bens e serviços de consumo corrente (-1.819.643 euros).

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS NO EXERCÍCIO
O Resultado Líquido apurado, no exercício de 2020, ascende a 5.184.296,38 euros negativos.
O Conselho de Administração propõe que o resultado apurado seja transferido para Resultados Transitados.
O Conselho de Administração.
Lisboa, 12 de abril de 2021
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Balanço

(em euros)
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31.12.2020

31.12.2019

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Outros Activos Financeiros

5
6
7

123 850 012
78 488
3 510 000
127 438 499

127 776 788
96 189
3 510 000
131 382 976

8
14
14
15
14
13
4

506 276

530 615

487 145
30 691
230 356
1 868 820
152 688
11 716 218
14 992 195

607 471
41 622
315 145
2 419 844
147 503
18 008 526
22 070 725

142 430 695

153 453 702

50 000 000
8 711 675
1 011 229
67 406 793
(5 184 296)
121 945 400

50 000 000
8 711 675
(203 031)
69 414 668
1 214 260
129 137 572

1 035 354
8 307 979
9 343 333

933 791
390 285
8 818 057
10 142 133

1 794 626
478 798
390 286
6 288 628
2 189 623
11 141 961

3 614 269
605 925
391 263
6 655 448
2 907 092
14 173 997

TOTAL DO PASSIVO

20 485 294

24 316 130

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

142 430 695

153 453 702

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

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

10
10
10
10
10;11

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós‐emprego

9
20
9, 12

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

16
15
20
16
13

O Técnico Oficial de Contas

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
31.12.2020

31.12.2019

17

11 786 500

27 053 288

17;20

11 846 791

13 861 208

Trabalhos para a própria entidade

17

54 363

162 441

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

8

(3 665 528)

(5 632 797)

Fornecimentos e serviços externos

18

(9 025 667)

(17 494 327)

Gastos com o pessoal

19

(18 518 882)

(19 626 354)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

14

333 924

(547 993)

Provisões (aumentos/reduções)

9

(101 563)

74 382

Outros rendimentos e ganhos

21

9 051 000

11 290 155

Outros gastos e perdas

23

(1 210 082)

(1 607 323)

550 856

7 532 679

(5 679 127)

(5 887 591)

(55 500)

(441 004)

(5 183 771)

1 204 084

127

15 322

(242)

(322)

(5 183 886)

1 219 085

(410)

(4 825)

(5 184 296)

1 214 260

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)

5

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
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Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
(em euros)
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERIODO 2019

NOTAS FUNDO INICIAL

1

50 000 000 €

OUTRAS
RESERVAS

8 711 675 €

RESULTADOS
TRANSITADOS

(915 499 €)

OUTRAS VARIAÇÕES
NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS

71 417 129 €

RESULTADO
LIQUÍDO DO
PERIODO

712 418 €

TOTAL DOS
FUNDOS
PATRIMONIAIS

129 925 773 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos
patrimoniais

712 418 €

(712 418 €)

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

712 418 €

(712 418 €)

3
4=2+3

1 214 260 €

1 214 260 €

501 843 €

501 843 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subsídios ao investimento

(2 002 461 €)

(2 002 461 €)

(2 002 461 €)

(2 002 461 €)

Outras operações
5
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO 2019
POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERIODO 2020

6=1+2+3+5

50 000 000 €

8 711 675 €

(203 031 €)

69 414 668 €

1 214 261 €

129 137 572 €

6

50 000 000 €

8 711 675 €

(203 031 €)

69 414 668 €

1 214 261 €

129 137 572 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos
patrimoniais

11

1 214 260 €

(1 214 260 €)

1 214 260 €

(1 214 260 €)

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

8

(5 184 296 €)

(5 184 296 €)

9 = 7+8

(6 398 557 €)

(6 398 557 €)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subsídios ao investimento
10
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO 2020

10=6+7+8+10

50 000 000 €

O Técnico Oficial de Contas

8 711 675 €

1 011 229 €

(2 007 875 €)

(2 007 875 €)

(2 007 875 €)

(2 007 875 €)

67 406 793 €

(5 184 296 €)

121 945 401 €

O Conselho de Administração
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Demonstração de fluxos de caixa
(em euros)
RUBRICAS
1000
1101
1102
1103

NOTAS

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais ‐ Método Directo
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

(1)
(2)

Caixa gerada pelas operações

1100
1201 Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
1202 Outros recebimentos/pagamentos

(3)
(4)

‐ Subsídios à Exploração

PERÍODOS
2020
13 093 294
‐16 194 828
‐19 115 378

29 464 326
‐23 523 417
‐20 220 607

‐22 216 912

‐14 279 698

27 835
15 342 122

9 878
14 914 043

11 998 555

12 559 338

‐ Juros

581

18 410

3 342 986

2 336 295

‐6 846 955

644 223

‐1 798 119
‐35 326

‐7 523 706
‐54 097

‐ Outros

1200

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

2000
2200
2201
2202
2203
2204

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos

2100
2101
2102
2103
2104
2105

Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento

2019

1 537 975

2 779 355

2 800 000
2 956 227

2 779 355

2 956 227

0

0

945 909

‐283 601

‐391 263

‐447 336

‐391 263

‐447 336

‐6 292 308

‐86 713

18 008 526
11 716 218

18 095 239
18 008 526

‐ Subsídio
‐ Prémio de desempenho nos Projetos QREN

2106 Juros e rendimentos similares
2107 Dividendos

2300
3000
3100
3101
3102
3103
3104
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205

3300
4000
5000
6000
7000

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capial e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento

(5)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

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
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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 2020, com 151.646 associados individuais e os 2.170 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 17 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 Decreto-Lei n.º 158/2009, de
13 de Julho com as retificações da Declaração de Retificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro, e com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:
•Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março (Regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não
Lucrativo);
•Aviso nº 8259/2015, de 29 de Julho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não
Lucrativo);
•Portaria n.º 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);
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2. Às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adotadas ao abrigo do Regulamento n.º 106/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho e,
3. Às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas
pelo IASB.
As demonstrações financeiras que incluem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as respetivas notas do Anexo,
foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Fundação, no dia 12 de Abril de 2021, 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 2020 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019.
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 2020 são comparáveis com
os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019.
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.
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A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF-ESNL requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos
ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica
e noutros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e, formam a base para os julgamentos sobre
os valores dos ativos e passivos cuja valorização possa não ser evidente através de outras fontes. Os resultados reais
podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para os
quais os pressupostos ou estimativas são considerados significativos, são apresentados nas notas 3.2 a 3.19 seguintes.
Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual estes
são reconhecidos à medida que ocorrem, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.
As diferenças entre os rendimentos e gastos gerados e os correspondentes recebimentos e pagamentos são registados nas rubricas de Diferimentos e de Devedores/Credores por Acréscimos de Rendimentos/Gastos.
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:
- Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa
data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do
balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
- Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste
sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações
realizadas.
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.
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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:

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.
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3.5 Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis
O goodwill, os ativos intangíveis em curso e os ativos que não têm vida útil definida não estão sujeitos a depreciação, mas são objeto de testes de imparidade anuais. Os demais ativos são revistos quanto a imparidade sempre que
os eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se encontram escriturados possa não ser
recuperável.
Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia escriturada do ativo face ao seu
valor recuperável. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor de um ativo menos os gastos para venda e
o seu valor de uso. Para realização de testes de imparidade, os ativos são agrupados ao mais baixo nível no qual se
possam identificar separadamente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa).
3.6 Ativos e passivos financeiros
Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Fundação se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF - ESNL.
Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios:
- ao custo, menos qualquer perda por imparidade; ou
- ao justo valor, com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração de variação patrimonial.
Nesta categoria incluem-se, os seguintes ativos e passivos financeiros:
- Clientes e outras dívidas de terceiros
- Caixa e depósitos bancários
- Fornecedores e outras dívidas a terceiros
- Investimentos Financeiros
3.7 Inventários
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o
qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.
3.8 Instrumentos financeiros
3.8.1 Classificação de capital próprio ou passivo
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.
3.8.2 Empréstimos
Os empréstimos obtidos são reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos.
3.8.3 Fornecedores
- Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal,
que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
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.
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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 2020 resultou de estudo atuarial reportado a 31 dezembro de 2020.
-Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo os mesmos divulgados no
anexo.
3.11 Rédito e regime de acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Fundação. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),
abatimentos e descontos.
O rédito só é reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no
fim do período a que dizem respeito.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:
- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante
a receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação
à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.
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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
SSão 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 2020 e 2019 desagrega-se conforme segue:

Todas as contas de depósitos bancários foram reconciliadas, com referência a 31 de dezembro de 2020.
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5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadros seguintes:
Exercício 2020

Exercício 2019

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

Em 2020, foram executados testes de imparidade aos Ativos Fixos Tangíveis (Terrenos e Edifícios), tendo-se concluído pela necessidade de ajustamento e registo de imparidades na Terreno de Niza, que ascenderam a 55.500 €.
Durante o exercício de 2019, foram executados testes de imparidade aos Ativos Fixos Tangíveis (Terrenos e Edifícios), tendo-se concluído pela necessidade de ajustamento e registo de imparidades na Inatel Local Coimbra, que
ascenderam a 441.003 €.
No que diz respeito aos restantes edifícios afetos às atividades, considera-se não existirem indícios de perdas por
imparidade, pelo que não foram executados testes adicionais de imparidade conforme previsto na NCRF 12.
No que concerne a bens móveis, temos no balanço que, para valores de aquisição no montante de 25.670.063 €,
o seu valor líquido de depreciações é, em 31 de dezembro 2020, de 2.200.533 €, ou seja, cerca de 9% dos valores de
aquisição, pelo que não existe também qualquer indício da existência de perdas por imparidade.
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os movimentos mais relevantes ocorridos na rubrica de
Ativos Fixos Tangíveis. dizem respeito a:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os movimentos mais relevantes ocorridos na rubrica de
Ativos Fixos Tangíveis. dizem respeito a:

171

Fundação INATEL

As principais variações, em 2020, em Unidades Hoteleiras foram, conforme segue:
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS
6.1. Divulgação para cada classe de ativos intangíveis. conforme quadro seguinte:
Exercício de 2020

Exercício de 2019

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 1.707.494 € 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 2020 e 2019, esta rubrica decompõe-se da seguinte forma:

O saldo reconhecido nesta rubrica refere-se a depósito bancário 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:
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O saldo dos inventários finais inclui:

9. PROVISÕES. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS
9.1 Saldos à data do balanço e movimentos do período de cada classe de provisão, conforme quadro
seguinte:
Exercício de 2020

Exercício de 2019
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9.2 Divulgação para cada classe de passivo contingente à data do balanço
A provisão para pensões de reforma referente aos compromissos com os complementos de reforma dos trabalhadores, foi ajustada por uma diminuição de 510.078 €, em consequência dos pagamentos de benefícios efetuados no
ano de 2020, dos custos dos serviços correntes e juros do ano, resultantes da atualização do estudo atuarial referenciado à data de 31 de dezembro de 2020, aplicando a nova legislação da Segurança Social. Foram registadas perdas
atuariais no valor de 165.193 € resultando, principalmente, da mudança de pressupostos, nomeadamente da taxa
de desconto e da taxa de juro que passaram de 2% a 1%, e bem assim do decréscimo dos ativos e dos beneficiários
(menos 29 pessoas nos ativos e redução de 15 pessoas no número de beneficiários). Ver ponto 12.2 – Outros benefícios
a longo prazo dos empregados.
Provisões
Em 31 de dezembro de 2020, 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 201.389 € e
reversões em 99.826 €, por resolução de alguns processos (laboral, civil e outros).
O montante de 1.035.354 € refletido na rubrica de “Provisões”, a 31 de dezembro de 2020, deve-se essencialmente
aos processos judiciais em curso, a seguir discriminados:

9.3 Compromissos assumidos
Em 31 de dezembro de 2020, a Fundação tinha prestado garantias a terceiros no montante de 704.166 €.

As garantias prestadas a terceiros em 2020, 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 2020 os Fundos Patrimoniais da Fundação ascendiam a 121.945.400 €.
10.1 Decomposição e movimento dos itens do Fundo de Capital
Exercício 2020

Exercício 2019

10.2 Outras variações nos Fundos Patrimoniais - Subsídios Obtidos
Em 31 de dezembro de 2020, a informação relativa a subsídios ao investimento, era como segue:

(a) Valores contabilizados até 31 de dezembro de 2020
(b) SCML - Valores recebidos durante o exercício de 2020

11. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Divulgação das seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:
Esta rubrica inclui em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os seguintes saldos:
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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 2020, as responsabilidades ascendem a
8.307.979 €, 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 2020 e 31 de dezembro de 2019
Foram aplicadas as Tabelas de Retenção na Fonte referentes a trabalho dependente de 2021, 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.

Em 2020, existiram alterações aos pressupostos utilizados na estimativa da avaliação atuarial e consequentes registos das responsabilidades por “Benefícios Pós-Emprego”, nomeadamente na taxa de desconto e na taxa de juro que
passaram de 2% para 1%.
A diminuição do valor das responsabilidades assumidas face ao exercício de 2019 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 ser de 1% em vez do 2%,
utilizados no ano anterior;
• variação da massa salarial pensionável que decresceu cerca de 10 %;
• decréscimo das responsabilidades, incluindo as passadas e as pensões em pagamento, em cerca de 505 mil
Euros, com a saída de 29 ativos no número de participantes e, a saída de 19 reformados e 6 pré-reformados;
• entrada de 10 novos reformados, no número de beneficiários
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13. DIFERIMENTOS
Decomposição da rubrica do Balanço “Diferimentos”

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 77.456 € 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
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14.2 Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa

14.3 Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:
Exercício 2020

Exercício 2019

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 incremento em 10 dias do Prazo Médio de Pagamentos, em 2020, é justificado:
• pela morosidade no envio de documentação para a Sede, devido à situação pandémica COVID-19.
16.3 Maturidade dos valores em dívida a fornecedores
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17. RÉDITO
17.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro
seguinte:

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

17.2. Variações nos rendimentos de prestação de serviços, das áreas de Hotelaria e Turismo:

As principais variações negativas nas Prestações de serviços, face aos valores de 2019, são justificadas pela paragem da atividade hoteleira da Fundação, devido à situação pandémica COVID-19 que afetou toda a economia nacional
e, muito particularmente na Fundação, as áreas de Hotelaria e Turismo, que se viram obrigadas a encerrar unidades
hoteleiras durante alguns dos períodos de confinamento e, a suspender alguns dos programas de turismo social. Na
área da Hotelaria, a quebra verificada foi de cerca de 45% e na área do Turismo esta quebra ascendeu a 85%.
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Também as áreas de Desporto e Cultura foram particularmente afetadas durante o ano de 2020, por via da obrigatoriedade de encerramento de instalações desportivas e suspensão de atividades e competições, devido à pandemia
COVID-19 que veio alterar o plano de atividades definido para o ano de 2020, e do Teatro da Trindade que encerrou
em 12 de março de 2020 com a retoma da atividade e espetáculos a ocorrer apenas em setembro, mas com lotação
reduzida em cerca de 50%. As quebras nas receitas nas áreas do Desporto e Cultura, situam-se em cerca de 57% e 77%,
respectivamente.

18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Por via da significativa diminuição das atividades da Fundação, nomeadamente nas áreas de Hotelaria e Turismo,
Desporto e Cultura, derivada dos impactos da pandemia COVID-19 e sucessivos períodos de confinamento, durante o
ano de 2020, também os gastos gerais diminuíram significativamente, em relação ao exercício de 2019, com particular
destaque nas reduções verificadas em gastos variáveis diretamente relacionados com aquelas atividades.
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19. GASTOS COM PESSOAL
19.1 Pessoal ao serviço da Fundação e horas trabalhadas

O número de 963 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 2020, o número de pessoas ao serviço da Fundação Inatel apresentava a seguinte distribuição:

Em comparação com 2019 e considerando todos os trabalhadores (ativos e inativos), com vínculo à Fundação INATEL em dezembro de 2020, independentemente da natureza jurídica do contrato, verifica-se que ocorreram algumas
variações, nomeadamente: menos 52 trabalhadores contratados a termo e mais 11 trabalhadores contratados sem
termo.
De igual modo, verificou-se um decréscimo do número de prestadores de serviços a partir de março e uma queda
mais acentuada a partir de agosto, por força dos constrangimentos ao desenvolvimento de atividades provocados
pela Pandemia do COVID-19.
19.2 Benefícios dos empregados e encargos da entidade
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A remuneração dos órgãos sociais resume-se como segue:
• Conselho de Administração: foram pagos aos Membros do Conselho de Administração, durante 2020, um total
de 237.444 €, a título de remunerações;
• Conselho Fiscal: foram pagos aos Membros do Conselho Fiscal, durante 2020, um total de 9.000 €.
• Conselho Geral: foram pagos aos Membros do Conselho Geral, durante 2020, um total de 4.825 €, a título de
senhas de presença.

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 2018-2020

Os valores incluídos no quadro anterior referem-se apenas aos montantes contabilizados nos exercícios de 2018 a
2020 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 2018-2020

(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 2018,
2019 e 2020.
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 2020, tinham o seguinte detalhe:

Os financiamentos são reembolsáveis nos seguintes anos:

Em 31 de dezembro de 2019, tinham o seguinte detalhe:

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 2020 no montante de 90.893,40 €.
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22. LOCAÇÕES OPERACIONAIS
Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 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.

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 2018-2020

23.2 Partes relacionadas
A Fundação INATEL é membro efectivo 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.

24. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES
24.1 Autorização para emissão:
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram aprovadas pelo Conselho
de Administração e autorizadas para emissão em 12 de Abril de 2021.
24.2 Eventos subsequentes
O início de 2021 foi fustigado pela 3ª vaga da Pandemia Covid-19, considerada a mais grave da Europa e do Mundo.
Portugal foi extremamente assolado com esta nova vaga, tendo sido tomadas medidas urgentes e extraordinárias a 15
de janeiro, com o objetivo de limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública. A partir de 15 de março
iniciou-se o plano de desconfinamento lento e gradual.
Perspetiva-se que a economia possa recuperar desta crise, olhando com mais confiança para o futuro próximo,
sendo esta confiança reforçada com o processo de vacinação contra a COVID-19.
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A Fundação INATEL tem vindo a acompanhar em permanência a evolução da Pandemia do Coronavírus, dando
cumprimento ao regulamentado pelas entidades competentes, tendo desde o início da pandemia sido instaurado,
o plano de contingência, procurando garantir a segurança dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e restantes
agentes que se relacionam com a Fundação INATEL, bem como para garantir a sustentabilidade da Fundação.
Prevê-se que a operação nas áreas da Hotelaria e Turismo possa ser retomada progressivamente nos próximos trimestres, em linha com as medidas de desconfinamento do País, reforçando o papel da Fundação no desenvolvimento
de um turismo responsável e ambientalmente sustentável.
Também as atividades culturais e desportivas, deverão ser retomadas de forma progressiva e cautelosa nos próximos meses, em conformidade com as orientações decretadas pelas entidades competentes, com atividades maioritariamente a serem realizadas em espaços públicos e ao ar livre.
A retoma do funcionamento das Unidades Locais será feita por fases (já a partir deste mês de abril), o que irá permitir aumentar a visibilidade, divulgação e dinamização das atividades da Fundação, com os seus associados e demais
parceiros.
A Fundação dará continuidade ao programa de investimentos iniciados em 2020, numa perspetiva de modernização e alargamento das infraestruturas das áreas de Hotelaria, Desporto e Unidades Locais.
O Conselho de Administração considera que, tendo por base as informações disponíveis na presente data, com
os dados de execução dos primeiros meses de 2021, apesar de este ser um período considerado de “época baixa”,
perspetivando desde já um impacto negativo nos resultados líquidos projetados para final do presente exercício,
mantendo-se no entanto, e apesar destes impactos, uma perspetiva de sustentabilidade da situação de liquidez e dos
níveis de fundos patrimoniais que, não colocam em causa o pressuposto da continuidade, utilizado na preparação das
demonstrações financeiras da Fundação em 31 de dezembro de 2020.
Até à data de autorização para emissão destas demonstrações financeiras, não foram identificados eventos subsequentes, com exceção dos mencionados acima, que impliquem ajustamentos ou divulgações adicionais.
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 2017 a 2020 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 2020.
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GASTOS E RENDIMENTOS POR ATIVIDADE - 2020
(em euros)
Discriminação
ATIVIDADES DE HOTELARIA, TURISMO,
INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio
Relações Internacionais ‐ Turismo
Programas Turismo INATEL
Programas INATEL 55+
Programas de Intervenção Social
Bar e Refeitório Sede
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
Termas

Gastos
Parciais

1 498 948
61 515
1 159 067
1 423 457
23 094
182 458
16 305 649
826 933
289 919

Totais

Rendimentos
Parciais
Totais

Discriminação

ATIVIDADES DE HOTELARIA, TURISMO,
INTERVENÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Estrutura de Apoio
Relações Internacionais ‐ Turismo
Programas Turismo INATEL
Programas INATEL 55+
Programas de Intervenção Social
Bar e Refeitório Sede
Unidades de Alojamento
Parques de Campismo
21 771 040 Termas

152 523
749
1 264 025
1 225 464
2 165
87 348
11 960 962
1 054 368
188 277

15 935 880

1 316
51 233
10 503
16 535
597 480
3 607
12 524

693 198

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

198 358
329 949
33 542
137 220
1 349 721
14 826
31 424

ATIVIDADES CULTURAIS
Estrutura de Apoio
Atividades Culturais
Instalações Culturais ‐ Mouraria
Arquivo Histórico e C. Documental
Teatro da Trindade
Relações Internacionais ‐ Cultura
2 095 039 Unidades INATEL Locais ‐ Cultura

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

308 408
175 134
2 562
3 300
1 871 801
295 518
754

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Estrutura de Apoio
Atividades Desportivas
Projetos Desporto
Relações Internacionais ‐ Desporto
Parque de Jogos 1ºMaio
Outras Instalações Desportivas
2 657 477 Unidades INATEL Locais ‐ Desporto

12 060
1 030 680
177 712
3 005

1 276 117

POSTO DE COMBUSTÍVEL DE OEIRAS

1 085 187

1 085 187 POSTO DE COMBUSTÍVEL DE OEIRAS

1 114 030

1 114 030

52 886

52 886

442 104

442 104

311 333
618 179

929 512

1 073 166
2 238 244
10 574 967

13 886 376

ATIVIDADE EDITORIAL

287 026

287 026 ATIVIDADE EDITORIAL

ACADEMIA INATEL

645 017

645 017 ACADEMIA INATEL

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
Serviços Centrais
Unidades INATEL Locais

5 591 585
4 082 813

COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
Benefícios Pós Emprego

1 005 207
293 598

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
Serviços Centrais
9 674 399 Unidades INATEL Locais
COMUNS
Provisões, Financeiros e outros Comuns
1 298 805 Quotizações
Subsídios:IGFSS+SCML

3 524
49 135

39 513 990 TOTAL

34 330 103

Os valores da execução incluem 1.052.955 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.

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração
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FUNDAÇÃO INATEL | PARECER DO CONSELHO FISCAL
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
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FUNDAÇÃO INATEL | PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

FUNDAÇÃO INATEL | APROVAÇÃO DO CONSELHO GERAL

Calçada de Sant’Ana, 180
1169-062 LISBOA
www.inatel.pt

