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Sistema Integrado de Informação e Gestão
da Oferta Educativa e Formativa

Lisboa, 26 de maio de 2015
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Em Dezembro de 2005 foi constituído um grupo de trabalho para definir e
desenvolver um sistema de informação e gestão de oferta educativa e formativa
(SIGO)
 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (DGEEC)
 Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP)
 Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)
 Direções Regionais de Educação (atuais serviços regionais da DGEstE)

No mesmo ano é constituído uma unidade de missão para a criação do sistema de
informação do Ministério da Educação (MISI)
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Grandes objetivos
 Definir e implementar uma plataforma integradora da oferta educativa e
formativa profissionalmente qualificante, dispersa por diferentes organismos do
Ministério da Educação e da Ciência e do Ministério da Economia e do Emprego
 Tornar legível a rede de oferta através da simplificação administrativa
 Construir uma plataforma como instrumento de lançamento,
acompanhamento, monitorização e gestão da oferta
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O SIGO permite:
 Sustentar a tomada de decisão no que respeita à estruturação da oferta
educativa e formativa, prevenindo disfunções ao nível da cobertura territorial e
dos públicos e otimizar a afetação de recursos financeiros
 Aprofundar o planeamento, o acompanhamento e a monitorização da oferta
educativa e formativa, garantindo a produção de informação estatística sobre os
domínios da educação e da formação

 Reforçar a legibilidade da oferta educativa e formativa, proporcionando um
instrumento informativo, integrado e exaustivo, que apoia a orientação escolar e
profissional, constituindo-se como uma ferramenta útil a todos os agentes
envolvidos.
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Entidades Beneficiárias
•

Escolas da rede pública e privada do Ministério da Educação e da Ciência

•

Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP)

•

Centros de Formação Profissional de Gestão Direta e Participada do IEFP

•

Escolas de Hotelaria e Turismo do Ministério da Economia

•

Instituições do Ensino Superior

•

Autarquias

•

Empresas Municipais

•

Associações de Municípios

•

Empresas de Formação

•

Associações Empresariais, de Desenvolvimento Local e Regional, Socioprofissionais, Associações
sem Fins Lucrativos e outras

•

Bancos

•

Empresas

•

Outras entidades públicas e privadas
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Workflow de Aprovação da Oferta

Autorização
• Escola
• Entidade
Formadora

Submetida
• Serviço Regional

• Serviço Regional
• Processo de análise
pelo técnico
• Parecer favorável
ou desfavorável

Em
Homologação

Intenção

(Autorização
Pedagógica)
• Serviço Regional
• Homologação com
parecer favorável

Favorável

• Escola
• Aplicável apenas se
Autorizada
(Autorização
Pedagógica)

Em
Funcionamento

Desfavorável
• Serviço Regional
• Devolução antes da
análise para
cancelamento por
estar fora da rede ou
sem alunos

Submetida

Intenção

• Descrição da situação

• Escola
• Confirma e cancela

Cancelada

• Serviço Regional
• Não Homologação
com parecer
desfavorável
Não Autorizada
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Dimensões
Entidades Formadoras
• Integração de todas as modalidades do Sistema Nacional de

Qualificações(SNQ) do 5.º ao 12.º ano:
Eixo Jovens
- Cursos Científico-Humanísticos (CH)
- Cursos Científico-Tecnológicos (planos próprios) (CT)
- Cursos Profissionais (CP)
- Cursos Vocacionais (CV)
- Cursos de Educação e Formação (CEF)
- Cursos do Ensino Artístico Especializado (EAE)
- Ensino Básico Geral (EBG)
- Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)
- Percursos Curriculares Alternativos (PCA)
Eixo Adultos
- Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)
- Formação Modular Certificada (FMC)
- Formação em Competências Básicas (FCB)
- Formação de Português para Falantes de Outras Línguas
(PFOL)
- Outra Formação Profissional não inserida no CNQ (OFP)
- Ensino Recorrente (ER)
- Cursos de Aprendizagem (CA) (fase 2 SIGO-SGFOR)
- Cursos de Especialização Tecnológica (CET) (a integrar)

Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP)
•
•

Gestão dos percursos de RVCC (escolar e profissional)
Integração com os processos de educação e formação de
adultos

• Orientação escolar e profissional de jovens e adultos

Caderneta Individual de Competências (CIC)

• Disponibilização da informação dos formandos
• Emissão de Diplomas de Qualificação em substituição aos
atuais CAP

• Gestão dos processos de educação e formação de adultos
• DL357 - outras vias de conclusão ensino secundário.
• Registo único de formando e RH
• Gestão dos recursos humanos
• Emissão eletrónica dos certificados e diplomas de adultos e
jovens (cursos vocacionais)
• Monitorização e acompanhamento
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Indic@dores

Entidades Formadoras + CQEPs

11.656 (10.414 + 242)

Alunos e Formandos

4 055 512

Inscrições

8 594 910

Diplomas emitidos
Certificados emitidos (CFP,CDQ)
Documentos emitidos
Ações de formação
Ações em processos RVCC
Comissões Técnicas de Certificação

682 549
5 910 942
18 504 230
568 731
23 317 569
11 203

Recursos Humanos

92 695

Utilizadores SIGO

29 072

Acessos

8 000/dia
1 000/dia simultâneo

Fonte: SIGO, 13/09/2016.
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Indic@dores
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Indic@dores
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Utilizadores
• Formandos/Alunos
• Entidades Empregadoras
• Utilizadores do Portal SIGO

Pesquisa da Oferta
Educativa e Formativa
Pesquisa de CQEPs

Autenticação Formandos

Acesso à CIC

Utilizadores
• Entidades
formadoras/promotoras
• Centros CQEP
• MEC - DGEstE + Serviços Regionais
• MSESS - IEFP + Serviços Regionais
• Tutelas
Administradores
• DGEEC
• ANQEP

•

Dados do utente
Interesses

Orientação Escolar e
Profissional de Jovens
e Adultos (CQEP)
Gestão processos de
educação e formação
de adultos (+18 anos)

Competências
Certificadas
Oferta Formativa
PPQ

Modalidades de
Educação e Formação
do Sistema Nacional de
Qualificações

Competências e estados
dos formandos

•

Ações formativas
autorizadas sujeitas a
financiamento

Portugal2020/ POCH
• Portugal2020 candidaturas

•
•
•

Ações Formativas
Formandos
Inscrições

•
•

Integração de
utentes/formandos e
modalidades de adultos
modalidades de jovens
(em análise).

IEFP e Centros de
Gestão Participada
do IEFP
• SGFOR

•

•

Serviço
Autenticação

Referenciais
CNQ

ANQEP
• CNQ
•Entidades formadoras
•Portal ANQEP
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Pontos fortes
•

Todo o processo relativo à constituição, aprovação, funcionamento e gestão da oferta
educativa e formativa é realizado no SIGO. A oferta formativa submetida é pesquisável
através do Portal das Qualificações.

•

Permite sustentar a produção de estatísticas oficiais.

•

Permite sustentar os indicadores BIMEC (em curso)

•

Cooperação entre entidades e organismos (públicos e privados) com responsabilidades
nos domínios da educação e formação profissional

•

Integração de todas as modalidades do Sistema Nacional de Qualificações

•

Emissão eletrónica dos certificados e diplomas (componente adultos)

•

Gestão eletrónica das entidades ou organizações e dos seus processos e equipas

•

Monitorização e acompanhamento de todos os processos

•

Registo único do percurso do formando e visível através do Registo de Competências na
Caderneta de Competências
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Desafios futuros em 2012 eram…

 Ciclo de vida do aluno/formando
Conseguir acompanhar todo o percurso educativo e formativo dos
alunos/formandos desde a sua entrada no Sistema de Ensino,
consolidando a informação dispersa nos diferentes Sistemas de
Informação, garantindo uma maior qualidade de informação e a
possibilidade de elaboração de um planeamento mais sustentado do
Sistema de Ensino
 Emissão electrónica de certificados e diplomas para a componente de
jovens
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Desafios futuros em 2016

•
•
•
•
•

Migração para nova infraestrutura
Novo Portal Qualifica (Outubro)
Passaporte Qualifica (Outubro)
Portal Qualifica integração Ploteus (Janeiro 2017)
Ofertas de Educação do Ensino Básico Geral - 1.º ciclo e de póssecundário de dupla certificação (CET) (Março)
• Integração com outros Ministérios (Defesa, Economia)
• Desmaterialização de certificados e diplomas (piloto: aplicação do DL
37/2015 conversão de CAP em Certificados de Qualificações e Diplomas)
• Integração da área de documentos da Caderneta (certificados e
diplomas) com o Portal do Cidadão
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Desmaterialização de Certificados e Diplomas
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Desmaterialização de Certificados e Diplomas

273C-2068-544B-775B-5513-7250

203C-2068-544A-7656-5713-795C
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Utilizadores
• Formandos/Alunos
• Entidades Empregadoras
• Utilizadores do Portal SIGO

Pesquisa da Oferta
Educativa e Formativa
Pesquisa de CQEPs

Autenticação Formandos

Acesso à CIC

Utilizadores
• Entidades
formadoras/promotoras
• Centros CQEP
• MEC - DGEstE + Serviços Regionais
• MSESS - IEFP + Serviços Regionais
• Tutelas
Administradores
• DGEEC
• ANQEP

•

Dados do utente
Interesses

Orientação Escolar e
Profissional de Jovens
e Adultos (CQEP)
Gestão processos de
educação e formação
de adultos (+18 anos)

Competências
Certificadas
Oferta Formativa
PPQ

Modalidades de
Educação e Formação
do Sistema Nacional de
Qualificações

Competências e estados
dos formandos

•

Ações formativas
autorizadas sujeitas a
financiamento

Portugal2020/ POCH
• Portugal2020 candidaturas

•
•
•

Ações Formativas
Formandos
Inscrições

•
•

Integração de
utentes/formandos e
modalidades de adultos
modalidades de jovens
(em análise).

IEFP e Centros de
Gestão Participada
do IEFP
• SGFOR

•

•

Serviço
Autenticação

Referenciais
CNQ

ANQEP
• CNQ
•Entidades formadoras
•Portal ANQEP
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