COFAP – Plataforma Digital de Coordenação de Formação na A.P
IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO
Código: 01/SAMA2020/2017
Designação: SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Objetivo Temático:

OT 2 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

Prioridade de Investimento:

PI 2.3 - O reforço das aplicações de TIC para a
administração em linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde
em linha

Tipologia de Intervenção:

TI 50 - Promoção das TIC na administração e serviços

públicos

Localização do Projeto:
O investimento está enquadrado na região NUT II, 100% em Lisboa.
Este sistema é de âmbito nacional, abrangendo todos os serviços e organismos da
administração pública. Permite o acesso à informação sobre a formação profissional na A.P.,
no formato de dados abertos e reutilizáveis, nomeadamente, por todos os organismos,
cidadãos e empresas.

MONTANTES ENVOLVIDOS
Elegível
Projeto total

93.726,50€

Apoio FEDER
53.377,24€

SÍNTESE DO PROJETO
Identificação: COFAP – Plataforma Digital de Coordenação de Formação na A.P
N.º do Projeto: 035487
Código da Operação: POCI-02-0550-FEDER-035487
Objetivos:

Implementar uma Plataforma Digital de suporte à Coordenação da Formação

Profissional na A.P.
Esta plataforma agregará dados produzidos pelos diversos organismos públicos e outras
entidades, e disponibilizará indicadores e outra informação de gestão, de forma acessível e
passível de reutilização, em modo aberto, quer pelos próprios, quer por todos os cidadãos e
entidades que nela reconhecem valor.
Esta operação pretende:


Definir e implementar uma nova Plataforma Digital de Coordenação da Formação
Profissional na A.P., reutilizando dados das entidades integrantes do sistema, e
associando a atividade de reporte às fases do ciclo de gestão (diagnóstico de
necessidades e plano de formação versus entrega do Plano de Atividades e
relatório de gestão da formação versus entrega do Relatório de Atividades);



Disponibilizar um portal de indicadores e outra informação de gestão da formação
na A.P. numa lógica de dados abertos com ligação ao Dados.gov.pt;



Mobilizar a participação dos órgãos e serviços da A.P., enquanto produtores da
informação a tratar e disponibilizar na Plataforma, num quadro de colaboração e
responsabilidade partilhada.

Data de Início: 01/01/2019
Data de Fim: 31/12/2020
MOMENTOS CHAVE
19/03/2018 – Assinatura do Termo de Aceitação
26/02/2019 – Aceite pedido de reprogramação

