PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO 2019
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NOTA INTRODUTÓRIA
O Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-ISCTE) é uma associação sem fins
lucrativos que tem por missão contribuir para a melhoria das políticas públicas e do debate
público sobre as mesmas. Para este efeito, o IPPS desenvolve atividades de formação,
desenvolvimento organizacional e difusão do conhecimento sobre conceção, avaliação,
regulação, supervisão e implementação de políticas públicas.
As atividades do IPPS-ISCTE dirigem-se a todos os intervenientes nas várias fases do ciclo
das políticas públicas, incluindo governantes, autarcas, assessores, dirigentes e técnicos
superiores da administração central e local, profissionais dos serviços coletivos (em
particular de saúde, educação e apoio social), jornalistas e outros profissionais da
comunicação, e outros públicos interessados em debater e/ou adquirir formação pósgraduada em políticas públicas.
À luz daquela missão e da experiência passada, a Direção do IPPS-ISCTE eleita a 4 de
junho de 2018 estabeleceu como orientações estratégicas de médio prazo: reforçar a
coerência e a focalização da oferta formativa; assegurar a complementaridade e reforçar as
sinergias com as atividades de ensino e formação do ISCTE-IUL e das entidades
participadas; desenvolver o papel do IPPS-ISCTE enquanto promotor de reflexão e debate
sobre políticas públicas em Portugal; alargar e consolidar as parcerias estratégicas com as
autarquias da AML e regiões limítrofes; aumentar o nível de internacionalização das
atividades de formação; aumentar a visibilidade pública do IPPS-ISCTE; aumentar o nível de
autossuficiência financeira do IPPS-ISCTE; e normalizar os procedimentos de gestão,
reforçando a transparência.
O presente documento apresenta as atividades que o IPPS-IUL deverá desenvolver em 2019
com vista à prossecução daqueles objetivos, bem como o orçamento correspondente.

www.ipps-iscte.iul.pt
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ATIVIDADES PLANEADAS PARA 2019
OFERTA FORM ATIVA
A tabela seguinte sintetiza os cursos que se prevê que o IPPS-ISCTE ofereça em 2019.

Cursos a continuar

Pós-Graduações

Cursos de
Especialização

Seminários de
Especialização

 Políticas Públicas de Segurança e
Defesa
 Visualização da Informação
 Jornalismo

 Desafios Autárquicos e
Desenvolvimento Local
 Serviço Social na Saúde
 Saúde, Nutrição e Sociedade
 Economia e Regulação de Instituições
Financeiras
 Assessoria de Comunicação e Política
 Informática Aplicada às Organizações

 FORGEP – Programa de Formação em
Gestão Pública
 Novos Desafios na Gestão Financeira
Pública
 Políticas de Saúde e Saberes Médicos
 Territórios Colaborativos
 Storytelling Visual
 Visual Analytics












 Ciclo de Seminários Itinerantes:
Pensar as Políticas no Território

A Droga na Europa
Avaliação de Políticas
Conceção e Avaliação de Projetos

Serviço Social em Cuidados Paliativos
Comunicação Eleitoral
Regulação e Deontologia dos Media
Competências Essenciais

Global Challenges
Refugiados, direitos humanos e
acolhimento

 Programa Avançado em Administração
Municipal

Cursos de Curta
Duração

Novos cursos

 Escrita de Textos de Opinião
 Winter School - O lugar da cidade
 Proteção de Dados na Administração
Pública
 Avaliação Formativa nas Escolas
 Supervisão Pedagógica nas Escolas

www.ipps-iscte.iul.pt

4

DI VULGAÇÃO DE CONHEC IMENTO SOBRE POLÍTI C AS PÚBLICAS

A par da formação de profissionais, o IPPS-ISCTE promove a qualificação das Políticas Públicas
através da organização de iniciativas de reflexão e do debate. As iniciativas previstas para 2019
neste domínio são1:


Realização e a divulgação dos resultados de um inquérito a Presidentes de Câmara sobre a
Organização do Estado e as Competências dos Municípios



Organização do Fórum das Políticas Públicas 2019, sobre “Desenvolvimento,
Descentralização e Poder Local (em parceria com a Assembleia da República)



Edição de um livro baseado nas intervenções de oradores do Fórum das Políticas Públicas
2019



Organização do Ciclo de Seminários “Encontros autárquicos no ISCTE”, a realizar com
regularidade mensal



Lançamento do relatório anual “Desenvolvimento e Políticas Públicas e Portugal 2019”



Constituição de uma lista de indicadores de desenvolvimento, a disponibilizar no site do IPPSISCTE



Criação de Prémios para as Melhores Políticas Públicas das administrações central e local

Dar-se-á continuidade ao Ciclo de Aulas Abertas, no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de
Segurança e Defesa e da pós-graduação em Visualização da Informação. Serão ainda lançados
alguns workshops no âmbito da pós-graduação em Jornalismo.

1

Algumas das atividades referidas já foram realizadas no primeiro trimestre do ano.

www.ipps-iscte.iul.pt
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INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 2019 o IPPS-ISCTE irá prosseguir o esforço de internacionalização, nomeadamente através da
realização de cursos de formação em países de língua portuguesa. Neste âmbito, será dada
prioridade ao desenvolvimento dos contactos já estabelecidos, dando resposta aos convites para
apresentações de propostas dirigidas ao IPPS-ISCTE, na sequência da concretização de projetos
passados (por exemplo, com o IGEF/Angola ou o Gabinete do PNUD em Cabo Verde).
Adicionalmente, serão alargados os contactos a diversas entidades pública dos PALOP, de modo a
apresentar a ofertas de formação do IPPS-ISCTE.
Em 2019 será ainda realizada a 8ª edição do Curso de Verão “European Drugs Summer School:
Prisons”, a realizar em junho 2019. Este Curso é fruto da continuação da parceria com o European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) e com o Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia (CIES-IUL);

PARCERI AS INSTI TUCIO NAIS
Para o ano de 2019 está previsto o desenvolvimento de novas parcerias institucionais e o
fortalecimento de parcerias já existentes. As novas parcerias estarão focadas no relacionamento com
o poder autárquico e com a administração central, por forma a fortalecer o relacionamento com o
exterior e honrar a missão do IPPS-ISCTE.
Dos contactos já realizados resultou o estabelecimento de parcerias e protocolos com as seguintes
entidades:


Câmara Municipal de Lisboa, para a prestação de serviços assessoria técnica à elaboração
dos Programas de Política Pública Municipal “Lisboa Escola Inclusiva” e “Empregabilidade e
Inclusão” e respetivas candidaturas ao POR Lisboa, no âmbito do PCDT-AML.



Faculdade de Belas Artes, no âmbito da Pós-Graduação em Visualização da Informação e
Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação.



Gabinete do PNUD em Cabo Verde, Tribunal de Contas de Portugal e ministério das Finanças
de Angola, no âmbito da Pós-Graduação em Finanças Públicas para Quadros Superiores dos
Ministérios das Finanças dos PALOP e Timor Leste.



IGEF, no âmbito da prestação de serviços e formação necessários à implementação do
programa de formação protocolado.



Instituto de Defesa Nacional, para a realização de mais uma edição da Pós-Graduação em
Políticas Públicas de Segurança e Defesa.



Media Capital, na realização da 7ª edição da Pós-graduação em Jornalismo.

www.ipps-iscte.iul.pt
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Serviços Partilhados do Ministério da Saúde no âmbito de programas desenhados à medida,
nomeadamente organização de um seminário em Conceção e Avaliação de Projetos e um
Programa Avançado em Novos Desafios da Administração Pública.



Câmara Municipal do Barreiro no âmbito do desenvolvimento de uma pós-graduação à
medida e de um ciclo de seminários sobre novos desafios do desenvolvimento local.



Câmara Municipal de Évora no âmbito da descentralização para o poder local.

COM UNI CAÇÃO
Ao nível da comunicação, as atividades previstas para 2019 são:


Desenvolvimento das bases de dados de contactos para a divulgação das formações e
iniciativas do IPPS-ISCTE



Produção de materiais de divulgação da oferta formativa e eventos



Criação e produção de materiais de branding do IPPS-ISCTE



Estabelecimento de parcerias direcionadas à divulgação de cursos específicos



Atualização semanal do site IPPS-ISCTE



Presença do IPPS-ISCTE em redes de partilha: Facebook; Instagram; Linkedin e Twitter com
dinamismo e informação direcionada

CO NSOLI DAÇÃO DO FUNC IONAMENTO DOS SERVI Ç OS INTERNOS E GESTÃO DO
IPPS-I SCTE
No domínio interno, em 2019 serão operacionalizadas as seguintes ações:


Continuação da elaboração, em conjunto com a Direção dos Serviços de Gestão de Ensino,
de processos inerentes à logística de cursos não conferentes de grau geridos pelo IPPSISCTE e respetivos atos académicos, uniformizando procedimentos do ISCTE-IUL;



Integração de novos acessos do IPPS-ISCTE no sistema eletrónico de gestão de cursos
vigente no ISCTE-IUL (Fénix).



Continuação da integração do IPPS-ISCTE no Sistema Interno de Garantia da Qualidade do
ISCTE-IUL.



Implementação de processos de desmaterialização e redução do número de impressões no
âmbito dos programas de sustentabilidade e ambiente.



Implementação das diretrizes para o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados.



Reconhecimento de atividade formadora pela DGERT para cursos que não pertencem à oferta
formativa conferente de ECTS do ISCTE-IUL

www.ipps-iscte.iul.pt
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ORÇAM ENTO

Os pressupostos do orçamento no que respeita ao número de cursos que efetivamente se
realizarão baseiam-se nas taxas de implementação do ano anterior majorados por via da
nova estratégia de divulgação e cooperação com a administração pública central e local.

Pós-Graduações
Cursos de Especialização
Seminários de Especialização
Cursos de Curta Duração
Cursos Internacionais
Cursos à medida instituições

Objetivos

Taxa de concretização

5
3
3
4
4
4

67%
40%
50%
67%
50%
50%

Itens

Receitas

ISCTE Protocolo / Overheads

80 000,00 €

31 598,30 €

+ 48 401,70 €

Instalações

- €

15 000,00 €

- 15 000,00 €

Salários

- €

95 000,00 €

- 95 000,00 €

Seguros, cópias e outros

- €

12 000,00 €

- 12 000,00 €

220 200,00 €

174 100,00 €

+ 46 100,00 €

Cursos de Especialização

26 710,00 €

18 964,00 €

+ 7 746,00 €

Seminários de Especialização

39 930,00 €

22 158,84 €

+ 17 771,16 €

Cursos de Curta Duração

65 840,00 €

48 177,00 €

+ 17 663,00 €

149 167,31 €

107 777,85 €

+ 41 389,46 €

47 998,00 €

30 028,00 €

+ 17 970,00 €

4 000,00 €

2 100,00 €

+ 1 900,00 €

Fórum das Políticas públicas

- €

7 000,00 €

- 7 000,00 €

Prémio das Políticas Públicas

9 000,00 €

9 000,00 €

- €

12 000,00 €

12 000,00 €

- €

1 000,00 €

- 1 000,00 €

585 903,99 €

68 941,32 €

Pós-graduações

Cursos Internacionais
Cursos à medida das Instituições
Ciclo de Conferencias Évora

Relatório anual

Despesas

Ciclo de Seminários
TOTAL

654 845,31 €

www.ipps-iscte.iul.pt
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