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I. Nota Preliminar 

 

O registo da oferta educativa e formativa de jovens é efetuado no Sistema de Informação e 

Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), cujo sítio internet é o seguinte:  

http://sigo.gepe.min-edu.pt/areareservada/faces/Login.jsp      

 

 

 

A. Utilizadores Registados - deveres e recomendações 

 

O acesso à plataforma SIGO é efetuado através das credenciais enviadas por correio eletrónico 

ao responsável da escola\entidade formadora, as quais permitem criar e gerir as permissões 

de novos utilizadores. Assim, e para cada um dos utilizadores criados, o acesso à área 

reservada é efetuado através de credenciais pessoais e intransmissíveis que podem ser 

alteradas.  

Cada utilizador da plataforma SIGO é integralmente responsável por todas as atividades que 

ocorram sob a utilização das suas credenciais de acesso, bem como por manter a 

confidencialidade da informação aí registada. 

 

Para evitar a utilização não autorizada por terceiros, recomenda-se que, no final de cada 

sessão, se efetue a saída da conta (sair) antes de se fechar a janela do navegador (browser). 

 

Em caso de suspeita de uso não autorizado das suas credenciais ou de qualquer outra quebra 

de segurança, deverá o utilizador informar imediatamente a DGEEC (Direção Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência), através do endereço de correio eletrónico 

sigo@dgeec.mec.pt ou do número de telefone 213949200. 

 

Por razões de segurança a conta será bloqueada após várias tentativas falhadas de acesso. A 

DGEEC reserva-se ao direito de suspender ou cancelar uma conta de utilizador, caso se 

verifique que a informação fornecida é falsa, incorreta, desatualizada, inadequada ou 

incompleta. A suspensão ou cancelamento de uma conta só ocorrerá após notificação do 

utilizador. 

http://sigo.gepe.min-edu.pt/areareservada/faces/Login.jsp
mailto:sigo@dgeec.mec.pt
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B. Política de Privacidade e Segurança 

 

Os dados constantes do sistema serão respeitados ao abrigo do previsto na Lei de Proteção de 

Dados Pessoais - Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.  

 

Com vista a garantir a qualidade e integridade da informação fornecida, foram implementadas 

as medidas necessárias, tanto a nível tecnológico como organizacional, de forma a assegurar 

que a informação seja segura, precisa, atualizada e completa.  

 

Para maior segurança, os dados registados nos servidores estão protegidos pelas credenciais 

de acesso (utilizador e senha) que identificam o respetivo utilizador.  
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II. Caracterização 

 

O menu Caracterização contém informação respeitante aos dados de identificação, contactos, 

entidades formadoras, protocolos de certificação, parcerias e promotoras da Escola\Entidade 

Formadora, a qual deverá ser validada e devidamente atualizada.  

 

Todos os contactos efetuados e disponibilizados pela DGEEC e ANQEP terão por base a 

morada, endereço de correio eletrónico, números de telefone e fax aqui indicados, pelo que 

esta informação carece de atualização sistemática.  

 

A. Identificação 

Nesta seção estão os dados de identificação da entidade, tais como o NIPC, morada, 

organismo de certificação, organismo responsável pela autorização da oferta educativa e 

formativa e respetivo logotipo. 

 

No caso rede pública e privada de estabelecimentos de educação e de ensino o organismo de 

certificação e responsável pela autorização da oferta educativa e formativa é o Ministério da 

Educação e Ciência. No caso das outras entidades é o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, através do IEFP.   

Recomendamos que o logotipo respeite as dimensões indicadas e o formato de ficheiro seja 

PNG. 
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B. Contactos 

 

Todos os contactos da Entidade (endereço de correio eletrónico, telefone, fax, URL) devem ser 

registados neste item, com indicação daqueles que serão do domínio público, isto é, os 

contactos que poderão divulgados.  

 

É importante indicar nesta seção um contacto de email da direção, que não deve ser público. 

 

No caso das Escolas públicas e privadas o e-mail de contacto institucional que se constitui 

como o contacto privilegiado de comunicação entre a DGEEC e a Escola e que servirá para o 

envio de comunicações e orientações no âmbito da sua atividade.  

No caso das outras entidades, o email institucional pode corresponder ao email da direção. 

O URL corresponde ao sítio internet oficial do agrupamento de escolas, escola não agrupada 

da rede pública ou escola da rede privada.  

 

Procedimentos passo a passo 

B.1. Registar contacto 

1) Selecionar Adicionar (  ). 

2) Selecionar o tipo de contacto. 

3) Indicar o contacto. 

4) Indicar se deve ser de domínio público (). 

5) Gravar ( ) e voltar (  ). 

6) Repetir os passos de 1 a 5 para adicionar mais contactos de tipos diferentes. 

B.2. Editar contacto  

1) Selecionar editar (  ). 

2) Alterar a informação pretendida. 

3) Gravar ( ) e voltar (  ). 
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B.3. Eliminar contacto  

1) Selecionar o ícone apagar ( ) correspondente ao contacto que se pretende eliminar. 

2) Na mensagem de confirmação selecionar na Sim.  

 

C. Formadoras 

Esta é a área onde as entidades promotoras deverão proceder ao registo das entidades 

formadoras com as quais colaboram. Tal significa que apenas será possível à entidade 

formadora registar a entidade promotora das acções de formação se o procedimento atrás 

descrito for observado por esta última.  

No caso da entidade promotora assumir competências de entidade formadora deve ser 

adicionada como tal nesta área.  

No caso dos agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas e centros de formação 

profissional do IEFP, esta área estará já definida, não sendo necessário o seu preenchimento.  

D. Protocolos Certificação 

Área exclusiva das entidades com competência certificadora onde devem registar as entidades 

com as quais estabeleceram ou venham a estabelecer um protocolo de certificação. Tal 

significa que apenas será possível à entidade sem competência certificadora registar a 

entidade que homologará os seus certificados e diplomas resultantes das acções de formação 

por si desenvolvidas se o procedimento atrás descrito for observado por esta última. 

E. Promotoras 

Quando a entidade é uma escola do ensino público, a entidade promotora é a entidade 

Agrupamento de Escolas. A entidade promotora da entidade 0425 - Escola Secundária ABC é a 

entidade 5705 - Agrupamento de Escolas ABC. 

 
 

Na plataforma SIGO, os Agrupamentos de Escolas correspondem a entidades promotoras e as 

Escolas a entidades formadoras. 

Quando se tratar de uma escola profissional privada a promotora é a entidade proprietária da 

escola. Uma empresa privada, uma instituição particular de solidariedade social ou empresa de 

formação com certificação DGERT, a entidade promotora coincide com a entidade formadora. 
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F. Parcerias 

 

Para o registo dos cursos profissionais e cursos vocacionais será necessário registar nesta 

seção os protocolos celebrados com empresas e associações, que depois podem ser indicadas 

no separador Entidades de cada uma das ofertas formativas nestas duas modalidades de 

formação. 

 

 

 

Procedimentos passo a passo 

F.1. Registar parceria 

1) Selecionar Adicionar (  ). 

2) Indicar o NIPC da entidade parceira e selecionar Validar. 

3) Indicar Nome da entidade parceira, Polo, Local. 

4) Selecionar a Tipologia da Entidade e Dimensão da mesma. 

5) Fazer o Upload do protocolo, se já existir, mas pode ser carregado mais tarde, mas ser 

essencial para a avaliação das candidaturas dos cursos profissionais e vocacionais. Usar de 

preferência o formato de ficheiro pdf. 

6) No campo Âmbito descrever sucintamente o âmbito da parceria estabelecida. 

7) Gravar ( ) e voltar (  ). 

8) Repetir os passos de 1 a 7 para adicionar mais parcerias. 

F.2. Editar parceria  

1) Selecionar editar (  ). 
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2) Alterar a informação pretendida. 

3) Gravar ( ) e voltar (  ). 

F.3. Eliminar parceria  

1) Selecionar o ícone apagar ( ) correspondente à parceria que se pretende eliminar. 

2) Na mensagem de confirmação selecionar na Sim.  

Não é possível eliminar parcerias que já se encontrem relacionadas com ações formativas. 

Primeiro é necessário eliminar essa parceria na ação para conseguir eliminar a parceria. 

 

F.4. Desativar parceria 

1) Selecionar editar (  ). 

2) Desativar a caixa de seleção Ativo. 

3) Gravar ( ) e voltar (  ). 

  

III. Outra Formação Profissional 

A Outra formação Profissional (OFP) é regulada pela portaria n.º 474/2010, de 8 de julho. Para 

mais informações consulte o “Manual de Utilizador - Formação certificada não inserida no 

Catálogo Nacional de Qualificações”, disponível na área reservada do SIGO.  
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IV. Recursos Humanos 

A. Definir o responsável de entidade  

O responsável da entidade, no caso das Escolas agrupadas e não agrupadas da rede pública e 

privada do Ministério da Educação é sempre o Diretor da Escola ou Agrupamento de Escolas, 

ou equiparado.   

O responsável da Entidade deve estar definido e associado a um período de funções apenas 

com a data de início preenchida. A restante equipa não deve ser ainda introduzida, com 

exceção feita para os utilizadores cujos perfis de acesso são criados no menu Utilizadores e 

sempre que a modalidade de educação e formação assim o exija, como por exemplo no caso 

dos Docentes da equipa dos Percursos Curriculares Alterativos ou do Programa Integrado de 

Educação e Formação.  

B. Adicionar Recursos Humanos à Equipa da Entidade  

Aplica-se aqui o conceito de ficha única, isto é, cada elemento terá uma ficha com dados 

pessoais e profissionais que poderá ser mobilizada para diferentes funções, por diferentes 

entidades e em diferentes modalidades, de acordo com as suas características e tendo em 

conta os requisitos previstos nos normativos em vigor para o exercício das mesmas.  

Antes de se adicionar um novo elemento à equipa deverá o mesmo ser localizado na bolsa de 

recursos humanos, através do item Pesquisar. A pesquisa pode ser efetuada através de 

diferentes variáveis, isoladamente ou cruzando critérios (nome, parte de nome, n.º de 

identificação fiscal, data de nascimento), com recurso ao ícone lupa (  ). 

Se o elemento a adicionar já estiver registado aparecerá na lista de resultados, bastando, 

assim, “Adicionar à Equipa” (coluna do lado direito da lista). 

 

Procedimentos passo a passo 

B1. Adicionar um elemento à equipa da entidade 

1) Aceder ao item Pesquisar do menu Equipa e localizar (  ) o elemento a adicionar através 

de uma das variáveis disponíveis no formulário (nome, parte de nome, n.º de identificação 
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fiscal, data de nascimento), podendo, e sendo desejável, cruzar estas variáveis para evitar 

erros no registo. 

2) Caso a pesquisa não devolva resultados devem seguir-se os passos a partir de 3; caso o 

sistema verifique a existência do elemento, os procedimentos devem ser os descritos a partir 

de 9. 

3) “Adicionar Recurso Humano” (  ). 

4) Preencher todos os campos da ficha individual. 

5) Efetuar o carregamento do Curriculum Vitae, clicando em “procurar” para descarregar o 

respetivo ficheiro. 

6) Se se tratar de um elemento que irá exercer funções de formador, deverá indicar que possui 

habilitação para a docência () e posteriormente, selecionar o(s) respetivo(s) grupo(s) de 

recrutamento1. 

7) Gravar ( ) e voltar (  ). 

8) Efetuar o procedimento descrito no passo 1. 

9) Selecionar “Adicionar à Equipa” (última coluna do lado direito da linha de resultados). 

10) Preencher todos os campos obrigatórios da ficha de funções. 

11) Gravar ( ) e voltar (  ). Ao gravar, o elemento fica automaticamente agregado à equipa 

da entidade. 

12) Adicionar a função a exercer (  ). 

13) Preencher todos os campos2. 

14) Gravar ( ) e voltar (  ). 

 

B2. Definir novas funções  

1) Aceder ao item Equipa e selecionar no ícone correspondente ao elemento da equipa 

para o qual se pretende definir novas funções. 

2) “Adicionar Função” (  ). 

3) Preencher todos os campos2. 

4) Gravar ( ) e voltar (  ). 

                                                           
1
 A seleção do grupo de recrutamento irá determinar quais as áreas de competências-chaves a apresentar pelo 

sistema e que correspondem àquelas para as quais o formador tem habilitação (cf. Despacho n.º 11 203/2007, de 8 
de junho). 
 
2
 Se a função selecionada for formador, aparecerão automaticamente as áreas de competências-chave. As áreas de 

competências-chave que aqui forem selecionadas serão determinantes para a apresentação da listagem de 
intervenientes nas ações de formação que forem registadas no âmbito dos processos de RVCC escolar. A data de 
fim apenas deverá ser preenchida se for conhecida. Depois de gravada esta informação, a data de início não poderá 
ser alterada, pelo que se aconselha o máximo de cautela neste registo. 
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B3. Editar ficha individual  

1) Aceder ao item Equipa e selecionar o item  correspondente ao elemento da equipa 

pretendido. 

2) Editar Recurso Humano clicando no ícone editar (  ). 

3) Alterar os campos pretendidos3. 

4) Gravar ( ) e voltar (  ). 

B4. Editar ficha de funções  

1) Aceder ao item Equipa e selecionar no ícone  correspondente ao elemento da equipa 

pretendido. 

2) Selecionar no ícone editar (  ) da tabela das funções. 

3) Alterar a informação pretendida. 

4) Gravar ( ) e voltar (  ). 

 

Para facilitar a pesquisa de um elemento da equipa, a listagem de elementos pode ser 

ordenada por ordem ascendente ou descendente, bastando para tal selecionar o ícone , 

disponível em cada coluna, podendo também ser digitado diretamente o número da página 

onde se quer navegar ( ) e selecionar em “Go”, sem ter de passar pela 

listagem página a página. É também possível pesquisar os elementos pertencentes à equipa 

através de critérios per si ou cruzando variáveis, tais como nome, parte de nome, validade do 

CAP, n.º de identificação fiscal e função. Os elementos que tenham cessado funções aparecem 

na lista sem qualquer função atribuída na coluna “Funções Atuais”. 

 

É importante referir que o que determina as funções que poderão ser desempenhadas é a 

informação registada na ficha individual, muito particularmente no que diz respeito aos 

formadores. Assim, e a título de exemplo, para um elemento que venha a desenvolver 

atividade de formador, não bastará selecionar a respetiva função, mas terá que ser indicado na 

sua ficha individual que preenche os requisitos exigidos para o desempenho destas funções 

específicas (habilitação para a docência, grupo de recrutamento, etc.). 

 

                                                           
3
 No caso dos elementos com habilitação para a docência, não será possível retirar o(s) visto(s) dos grupos de 

recrutamento já selecionados, devendo esta alteração ser solicitada à ANQEP. 
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A inclusão do Curriculum Vitae é, além de obrigatória, extremamente importante para que 

sejam aferidos os requisitos de cada um dos elementos da equipa para o exercício das 

respetivas funções. A informação acerca das funções a desempenhar, bem como o período de 

tempo em que as mesmas irão ser desenvolvidas, é decisiva para o registo das ações com os 

candidatos em cada uma das etapas de intervenção da entidade.  
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V. Ações de Formação - Eixo Jovens 

As candidaturas da oferta educativa e formativa de jovens são efetuadas através do SIGO. 

Primeiro, deverá confirmar toda a informação relacionada com a identificação e contactos da 

entidade e a definir o responsável da entidade. No caso das escolas agrupadas, deve ser 

verificado se o agrupamento de escolas consta como entidade promotora. 

As candidaturas são sempre inseridas no perfil de utilizador correspondente à escola (entidade 

formadora) onde a formação é ministrada.  

 asso a passo 
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A. Ensino Básico Geral (EBG) 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Ensino Básico Geral 

3) No separador Curso 

3.1. O Ano letivo está pré-preenchido com as datas do próximo ano letivo. 

3.2. No Ano de escolaridade selecionar da lista o ano de escolaridade. 

3.3. Na Duração está predefinida com 1. 

3.4. No campo N.º de Turmas previstas indicar o número previsto para o ano de 

escolaridade indicado.  

3.5. No campo N.º de Alunos previsto por Turma indicar o número previsto.  

3.6. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é 

atribuído um código administrativo (Cód. Admin.) que a identificará de forma única. 

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é atribuído um 

código administrativo (Cód. Admin.) que a identificará de forma única.  
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4) Separador Entidade 

Neste separador será necessário indicar a entidade promotora.   

4.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora da lista, neste 

caso trata-se de selecionar o Agrupamento de Escolas.   

 

5) Separador Alunos 

Uma vez que as inscrições dos alunos sejam efetuadas ficarão associados à oferta formativa 

neste separador, o que poderá ocorrer posteriormente. 

 

6) Separador Estados 

 

Depois de todos os parâmetros corretamente inseridos é necessário submeter a candidatura, 

operação sem a qual o serviço regional não consegue visualizar a candidatura.  

Mesmo depois de submetida o serviço regional, pode devolver a candidatura à Escola para 

alteração, devendo a Escola alterar os parâmetros necessários e voltar a submeter a 

candidatura.  
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B. Cursos de Educação e Formação (CEF) 

 

B1. Curso CEF: inserção de oferta com turmas não agregadas 

 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Curso de Educação e Formação 

3) No separador Curso 

 

3.1. No campo Tipologia selecionar a tipologia do curso. 

3.2. A Certificação é determinada automaticamente em função da Tipologia. 

3.3. A Data de Início e a Data de Fim estão pré-definidas em função do atual ano letivo 

e da duração prevista para o percurso. 

3.4. A Duração é determinada automaticamente em função da Tipologia. 

3.5. Na Área Educação e Formação selecionar a área de educação e formação da 

qualificação pretendida. 

3.6. Na Qualificação selecionar a qualificação profissional pretendida.  

3.7. O Regime de Funcionamento está pré-definida com o regime Diurno. 
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3.8. No campo N.º de Turmas previstas (1.º ano) indicar o número de turmas 

previstas, o campo aceita números decimais ex.: 0.5 para meias turmas, 1 para uma 

turma, 2 para duas turmas. No caso da meia turma a agregar consulte o ponto “E2. 

Curso Profissional: inserção de oferta com meias turmas agregadas”. 

3.9. No campo N.º de Alunos previstos por Turma 1.º ano indicar o n.º de alunos 

previstos por turma. 

3.10. No Sistema de Financiamento selecionar o sistema de financiamento adequado, 

em regra para as ofertas de jovens a partir do ano letivo 2015-2016, as ofertas 

passaram a ser financiadas pelo POCH - Programa Operacional Capital Humano; nas 

zonas de convergência correspondem aos Programas Operacionais regionais. 

3.11. No Plano de Formação selecionar Escolher ficheiro para carregar o ficheiro4 

correspondente ao plano de formação. 

3.12. Nas linhas da tabela Horas Formação e Horas Desdobramento inserir a o n.º de 

horas por ano. 

3.13. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar é atribuído automaticamente um código administrativo (Cód. Admin.) 

que identificará de forma única a oferta educativa e formativa; o ficheiro com o plano 

de formação é carregado; fica disponível a agregação de ofertas, a indicação da 

estrutura regional responsável pela candidatura e os separadores adicionais – 

entidade, alunos, técnico-pedagógico e estados. 

  

                                                           
4
 Caso não disponha do modelo de ficheiro contacte o serviço regional da DGEstE, responsável pela 

aprovação da sua candidatura. 
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4) Separador Entidade 

Neste separador poderá será necessário indicar a entidade promotora e as parcerias 

estabelecidas para a realização do Estágio Formativo em contexto real de empresa. No caso 

das Escolas agrupadas a entidade promotora aparece pré-preenchida com o Agrupamento. 

4.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora, no caso das 

Escolas agrupadas o campo está pré-preenchido com o Agrupamento. 

 

5) Separador Alunos 

Uma vez que as inscrições dos alunos sejam efetuadas ficarão associados à oferta formativa 

neste separador, o que só deverá ocorrer posteriormente. 

 

6) Separador Técnico-Pedagógico 

A matriz técnico-pedagógica é preenchida de acordo com os campos editáveis para a entidade. 

Existem campos da responsabilidade da DGEEC e outros destinados à análise por parte do 

Serviço Regional da DGEstE. Os campos de compromisso da entidade em termos de resultados 

contratualizados serão posteriormente atualizados com o compromisso assumido em sede de 

candidatura financeira e a pontuação recalculada em função desse compromisso. 

 

7) Separador Estados 

 

7.1. Submeter candidatura 

Depois de todos os parâmetros corretamente inseridos é necessário submeter a candidatura, 

operação sem a qual o serviço regional não consegue analisar a candidatura.  

O serviço regional pode devolver a candidatura à Escola para alteração, durante o período de 

candidatura, devendo a Escola alterar os parâmetros necessários e voltar a submeter a 

candidatura. Qualquer alteração a partir deste período terá de ser efetuado através de um 

“pedido de alteração” a efetuar na própria candidatura SIGO, o qual será submetido ao serviço 

regional. 

Todas as ofertas formativas de jovens submetidas só ficarão disponíveis para divulgação na 

Pesquisa da Oferta Educativa e Formativa quando receberem a “Autorização na rede”.  
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7.1.1. Para submeter a ação selecione Submeter Candidatura 

 
 

7.1.2. No campo Observações registe as observações que entender pertinentes para a 

apreciação da mesma pelo serviço regional. Campo não obrigatório. 

 
7.1.3. Selecionar Sim na mensagem apresentada para confirmar a submissão da candidatura. 

 
7.1.4. Selecionar Voltar. 

 
 

7.1.5. A candidatura passou para o estado Candidatura Submetida e os parâmetros de 

submissão podem ser consultados no botão  
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7.2. Funcionalidades disponíveis   

Ao criar uma ação formativa assume o estado “Intenção” e quando completa pode ser 

submetida para análise do serviço regional.  

 

Quando a candidatura se encontra no estado de “Intenção” estão disponíveis as seguintes 

funcionalidades: 

- Submetida  

- Eliminada  (desde que nunca tenha sido submetida ao serviço regional) 

- Cancelada  

 

7.3. Estados de uma candidatura 

A ação formativa pode ainda assumir os seguintes estados: 

- Intenção - no momento em que a ação é criada assume o estado de intenção e pode ser 

submetida, eliminada ou cancelada. 

- Submetida - após submissão pode ser analisada pelo serviço regional.   

- Em Homologação - após parecer dos serviços regionais. 

- “Autorizada em Rede” – apesar de não corresponder a um estado da ação, corresponde a 

uma característica da ação visível no separador Curso. Só as ofertas que são “Autorizadas em 

Rede” podem ser divulgadas na Pesquisa da Oferta Educativa e Formativa e podem vir a ser 

Homologadas.  

- Autorizada (aprovação pedagógica) - quando homologada pela entidade responsável pela 

homologação, obtém a autorização pedagógica e pode ser colocada em funcionamento. 

- Não Homologada - quando a candidatura não foi homologada, i.e. quando não obtém 

aprovação pedagógica. 

- Cancelada - quando cancelada pela entidade, esta operação permite, se necessário, a 

reversão para o estado de intensão. 

- Concluída - após o términus da formação e a certificação dos alunos (só aplicável aos cursos 

vocacionais) pode ser concluída.   

  

B2. Curso CEF: pedidos de alteração 

Consulte o item F3: Cursos Profissionais: pedidos de alteração.   
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C. Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Percursos Curriculares Alternativos 

3) No separador Curso 

3.1. O Ano letivo está pré-preenchido com as datas do próximo ano letivo. 

3.2. No Ano de escolaridade selecionar da lista o ano de escolaridade. 

3.3. Na Duração está predefinida com 1. 

3.4. Na Oferta nova/continuidade indicar a se se trata de um PCA novo ou de 

continuidade. 

3.5. No campo N.º de Alunos previsto por Turma indicar o número previsto.  

3.6. Ativar ou desativar a caixa Para a abertura desta oferta não necessito de 

contratar docentes, se não ativar deverá indicar o número de docentes a contratar. 

3.7. Em Previsto em Rede ativar a caixa de seleção se a oferta se encontra prevista em 

rede. 

3.8. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é 

atribuído um código administrativo (Cód. Admin.) que a identificará de forma única. 
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4) Separador Entidade 

Neste separador será necessário indicar a entidade promotora.   

4.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora da lista, neste 

caso trata-se de selecionar o Agrupamento de Escolas.   

 

5) Separador Matriz Curricular 

 

O separador Matriz Curricular segue o Regulamento dos PCA5, sendo necessário distribuir a 

carga horária relativas às componentes do currículo relativos à Formação Geral e 

Complementar. Uma mensagem de aviso surgirá sempre que a carga horário não for a 

adequada. 

 

                                                           
5
 Consultar o sítio da Direção-Geral da Educação no endereço: http://www.dge.mec.pt/documentos-de-

referencia-4  

http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia-4
http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia-4
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6) Separador Equipa 

No separador Equipa deverão ser seleccionados os elementos da equipa pedagógica 

(previamente definidos tal como descrito em VII. Recursos humanos). 

6.1. Selecionar +Adicionar Elemento da Equipa à Ação.  

 

6.2. Preencher os campos obrigatórios do formulário e Gravar e depois Voltar  
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Ao seleccionar o elemento e correspondente função, o sistema apresenta 

automaticamente as datas de início e fim de funções desse elemento de acordo com o 

período em causa. Caso apresente uma data de fim de funções anterior ao fim da ação 

deverá editar o recurso humano e redefinir o período de exercício de funções 

docentes. 

6.3. Repita os passos 6.1. e 6.2. para associar os restantes docentes à equipa da ação. 

6.4. Para efetuar a Associação de docentes às disciplinas no Item Docente: selecione 

primeiro o docente e depois da tabela abaixo selecione a disciplina pretendida. 

 

Apenas estarão disponíveis as disciplinas para as quais o docente tem habilitação, em 

conformidade com o que foi previamente indicado na sua ficha individual no menu 

Equipa.  

6.5. Ao selecionar Gravar selecção os tempos totais da disciplina são automaticamente 

atribuídos a cada docente. Pode associar vários docentes ao mesmo projeto. 

6.6. Para distribuir a carga horária de um projeto por vários professores selecionar o 

ícone Tempo, preencher o formulário e Gravar. 
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7) Separador Alunos 

Uma vez que as inscrições dos alunos sejam efetuadas ficarão associados à oferta formativa 

neste separador, o que poderá ocorrer posteriormente. 

 

8) Separador Projeto 

Este é um dos separadores mais importantes porque permitirá a caracterização do projeto 

diretamente no ecrã. Cada campo de texto deste separador tem capacidade para cerca de 

4.000 carateres, espaço suficiente para toda a informação de caracterização do projeto. O 

objetivo é simplificar o processo de análise posterior. 
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9) Separador Anexos 

Permite adicionar anexos, no campo Descrição descreva sucintamente o documento a anexar, 

selecione o botão Escolher ficheiro, no fim carregue em Gravar Anexo.   

Esta funcionalidade deve ser usada apenas se estritamente necessário. 

 

 

 
 

 
 

10) Separador Estados 

 

Depois de todos os parâmetros corretamente inseridos é necessário submeter a candidatura, 

operação sem a qual o serviço regional não consegue visualizar a candidatura.  

Mesmo depois de submetida o serviço regional, pode devolver a candidatura à Escola para 

alteração, devendo a Escola alterar os parâmetros necessários e voltar a submeter a 

candidatura.  
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D. Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) 

(Oferta a disponibilizar dentro de dias no SIGO) 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Programa Integrado de Educação e Formação  

3) No separador Curso 

  



30 

 
Última atualização em 2018/03/27 |7.2 

E. Curso Profissional (CP) 

E1. Curso Profissional: inserção de oferta com turmas não agregadas 

 

Antes de iniciar a inserção deste curso recomendamos a consulta das qualificações de nível 4 

do QNQ6 existente no Catálogo Nacional de Qualificações7 e a leitura atenta das Orientações 

Técnicas Circular n.º 1/ANQEP/20168 e Orientação Técnica n.º 2/20169. 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Cursos Profissionais 

3) No separador Curso 

 

3.1. A Certificação está pré-selecionada com a opção Dupla Certificação. 

3.2. A Data de Início e a Data de Fim estão pré-definidas em função do atual ano letivo 

e da duração prevista para o percurso. 

3.3. A Tipologia está pré-definida com o Nível 4. 

3.4. A Duração está pré-definida para 3 anos.  

                                                           
6
 QNQ – Quadro Nacional de Qualificações, ver  http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ  

7
 Link: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 

8
 Link: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/522  

9
 Link: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/559  

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/522
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/559


31 

 
Última atualização em 2018/03/27 |7.2 

3.5. O Regime de Funcionamento está pré-definida com o regime Diurno. 

3.6. Na Área Educação e Formação selecionar a área de educação e formação da 

qualificação pretendida. 

3.7. Na Qualificação selecionar a qualificação profissional pretendida (nos cursos 

profissionais organizados ao abrigo da portaria de criação corresponde à saída 

profissional). 

3.8. No campo N.º de Turmas previstas (1.º ano) indicar o número de turmas 

previstas, o campo aceita números decimais ex.: 0.5 para meias turmas, 1 para uma 

turma, 2 para duas turmas. No caso da meia turma a agregar consulte o ponto “E2. 

Curso Profissional: inserção de oferta com meias turmas agregadas”. 

3.9. No campo N.º de Alunos previstos por Turma 1.º ano indicar o n.º de alunos 

previstos por turma. 

3.10. No Sistema de Financiamento selecionar o sistema de financiamento adequado, 

em regra para as ofertas de jovens a partir do ano letivo 2015-2016, as ofertas 

passaram a ser financiadas pelo POCH - Programa Operacional Capital Humano; nas 

zonas de convergência correspondem aos Programas Operacionais regionais. 

3.11. No Plano de Formação selecionar Escolher ficheiro para carregar o ficheiro10 

correspondente ao plano de formação. 

3.12. No Plano desenvolvido por selecione uma das opções Catálogo CNQ, Catálogo 

CNQ (Resultados de Aprendizagem), Portaria de Criação, que corresponde à forma 

como o plano de formação do ponto anterior irá ser desenvolvido. 

3.13. Nas linhas da tabela Horas Formação e Horas Desdobramento inserir a o n.º de 

horas por ano. 

3.14. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar é atribuído automaticamente um código administrativo (Cód. Admin.) 

que identificará de forma única a oferta educativa e formativa; o ficheiro com o plano 

de formação é carregado; fica disponível a agregação de ofertas, a indicação da 

estrutura regional responsável pela candidatura e os separadores adicionais – 

entidade, alunos, técnico-pedagógico e estados. 

  

                                                           
10

 Caso não disponha do modelo de ficheiro contacte o serviço regional da DGEstE, responsável pela 
aprovação da sua candidatura. 
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4) Separador Entidade 

Neste separador poderá será necessário indicar a entidade promotora e as parcerias 

estabelecidas para a realização do Estágio Formativo em contexto real de empresa. No caso 

das Escolas agrupadas a entidade promotora aparece pré-preenchida com o Agrupamento. 

4.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora, no caso das 

Escolas agrupadas o campo está pré-preenchido com o Agrupamento. 

 

4.2. Para adicionar as parcerias relevantes para este curso vocacional selecione 

+Adicionar 

 

4.2.1. Na Tipologia selecione a Tipologia de entidade parceira 

4.2.2. Na Entidade selecione as entidades da tipologia selecionada no ponto 

anterior 

4.2.3. Inserir no momento os restantes dados ou posteriormente. 
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4.2.3. Selecionar Gravar Parceria ( ) 

4.2.4. Repetir os passos 4.2.1. a 4.2.3. para inserir mais parcerias. 

 

 

5) Separador Alunos 

Uma vez que as inscrições dos alunos sejam efetuadas ficarão associados à oferta formativa 

neste separador, o que só deverá ocorrer posteriormente. 

 

6) Separador Técnico-Pedagógico 

A matriz técnico-pedagógica é preenchida de acordo com os campos editáveis para a entidade. 

Existem campos da responsabilidade da DGEEC e outros destinados à análise por parte do 

Serviço Regional da DGEstE. 

 

7) Separador Estados 

 

7.1. Submeter candidatura 

Depois de todos os parâmetros corretamente inseridos é necessário submeter a candidatura, 

operação sem a qual o serviço regional não consegue analisar a candidatura.  

O serviço regional pode devolver a candidatura à Escola para alteração, durante o período de 

candidatura, devendo a Escola alterar os parâmetros necessários e voltar a submeter a 

candidatura. Qualquer alteração a partir deste período terá de ser efetuado através de um 

“pedido de alteração” a efetuar na própria candidatura SIGO, o qual será submetido ao serviço 

regional. 

Todas as ofertas formativas de jovens submetidas só ficarão disponíveis para divulgação na 

Pesquisa da Oferta Educativa e Formativa quando receberem a “Autorização na rede”.  
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7.1.1. Para submeter a ação selecione Submeter Candidatura 

 
7.1.2. No campo Observações registe as observações que entender pertinentes para a 

apreciação da mesma pelo serviço regional. 

 
7.1.3. Selecionar Sim na mensagem apresentada para confirmar a submissão da candidatura. 

 
7.1.4. Selecionar Voltar. 
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7.1.5. A candidatura passou para o estado Candidatura Submetida e os parâmetros de 

submissão podem ser consultados no botão  

 
 

7.2. Funcionalidades disponíveis   

Ao criar uma ação formativa assume o estado “Intenção” e quando completa pode ser 

submetida para análise do serviço regional.  

 

Quando a candidatura se encontra no estado de “Intenção” estão disponíveis as seguintes 

funcionalidades: 

- Submetida  

- Eliminada  (desde que nunca tenha sido submetida ao serviço regional) 

- Cancelada  

 

7.3. Estados de uma candidatura 

A ação formativa pode ainda assumir os seguintes estados: 

- Intenção - no momento em que a ação é criada assume o estado de intenção e pode ser 

submetida, eliminada ou cancelada. 

- Submetida - após submissão pode ser analisada pelo serviço regional.   

- Em Homologação - após parecer dos serviços regionais. 

- “Autorizada em Rede” – apesar de não corresponder a um estado da ação, corresponde a 

uma característica da ação visível no separador Curso. Só as ofertas que são “Autorizadas em 

Rede” podem ser divulgadas na Pesquisa da Oferta Educativa e Formativa e podem vir a ser 

Homologadas.  

- Autorizada (aprovação pedagógica) - quando homologada pela entidade responsável pela 

homologação, obtém a autorização pedagógica e pode ser colocada em funcionamento. 

- Não Homologada - quando a candidatura não foi homologada, i.e. quando não obtém 

aprovação pedagógica. 

- Cancelada - quando cancelada pela entidade, esta operação permite, se necessário, a 

reversão para o estado de intensão. 

- Concluída - após o términus da formação e a certificação dos alunos (só aplicável aos cursos 

vocacionais) pode ser concluída.   
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E2. Curso Profissional: inserção de oferta com meias turmas agregadas 

 

Sempre o número de alunos o justifique, duas ofertas educativas e formativas podem ser 

agregadas; em regra duas ofertas de cursos diferentes, com meia turma cada podem ser 

agregadas entre si. 

Na plataforma SIGO cada uma das ofertas deve ser inserida em separado. Para a agregação, 

pelo menos um dos cursos deve permanecer no estado de “Intenção”. 

 

Para agregar as ofertas, bastará aceder à primeira candidatura e no separador Curso e na área 

Turma em Agregação selecionar “+Adicionar” e indicar o código administrativo da ação 

formativa correspondente ao curso com o qual desejamos agregar a oferta, selecionar Validar 

e depois Guardar. Ambas as ofertas ficarão agregadas entre si. 

 

1) No menu Ações de Formação pesquisar e aceder à primeira candidatura 

2) No separador Curso 

3.1. Na área Adicionar Turma em Agregação selecionar +Adicionar 

3.2. No campo Código Administrativo indicar o código da segunda ação com a agregar 

e selecionar Validar e se tudo estiver correto na mesma área selecione o botão 

Guardar. Ambos os cursos ficarão agregados entre si. 
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E3. Curso Profissional: pedidos de aprovação 

 

Os pedidos de aprovação são submetidos na própria candidatura SIGO, no separador Cursos e 

submetidos ao serviço regional. Para o efeito aceda à candidatura e selecione  

+Adicionar Pedido de Aprovação. 

 

 

Existem vários tipos de pedidos de aprovação:  
- Alteração do Número de Turmas 
- Alteração do N.º de Alunos por Turma 
- Alteração do Sistema de Financiamento 
- Alteração do Plano de formação 
- Alteração do Plano Desenvolvido por  
- Alteração da Qualificação  
- Adicionar nova Agregação 
- Apagar Agregação  
- Alterar de Horas de Formação/Desdobramento  
- Alteração de Tipologia 
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- Alteração do Número de Turmas 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para alterar o n.º de turmas da 

oferta formativa. 

- Alteração do N.º de Alunos por Turma 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para alterar o n.º de alunos por 

turma da oferta formativa. 

- Alteração do Sistema de Financiamento 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para alterar sistema de 

financiamento associado à oferta formativa. 

- Alteração do Plano de formação 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para alterar o plano de formação da 

oferta formativa, através do carregamento de um ficheiro com o plano de formação 

atualizado. 

- Alteração do Plano Desenvolvido por 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para alterar a forma como o plano de 

formação da oferta formativa será desenvolvido - as opções são: Catálogo (CNQ), 

Catálogo (CNQ) Resultados de Aprendizagem, ou Portaria de criação. 

- Alteração da Qualificação 
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Permite a submissão de um pedido de aprovação para alterar a área e qualificação 

associada à oferta formativa. 

- Adicionar nova Agregação 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para propor uma nova agregação de 

ofertas formativas. Fazer o pedido apenas numa das ofertas a agregar. 

- Apagar Agregação 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para propor a eliminação de uma 

agregação de ofertas formativas. Fazer o pedido apenas numa das ofertas cuja 

agregação pretende eliminar. 

- Alterar de Horas de Formação/Desdobramento 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para propor a alteração das horas de 

formação e de desdobramento associadas a uma oferta.   

- Alteração de Tipologia 

Permite a submissão de um pedido de aprovação para propor a alteração de tipologia 

(aplica-se apenas aos CEF, para alteração entre o tipo 2 e o tipo 3). 
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F. Curso Científico-Humanístico (CCH) 

 

Adicionar um Cursos Científico-Humanístico 

1) Selecionar a opção no menu esquerdo Ações de Formação  

2) Selecionar Adicionar Ação 

3) No Eixo Jovens selecionar Científico-Humanístico 

4) No separador Curso 

4.1. A Certificação selecionada por defeito Escolar 

4.2. Indicar a Data de Início e a Data de Fim previstas 

4.3. Na Tipologia selecionar Regular (Secundário) 

4.4. Na Designação indicar a designação do curso 

4.5. Em Tipo de Curso indicar um dos Cursos ex: Ciências e Tecnologias  

4.6. No Regime de Funcionamento indicar Diurno 

4.7. No campo N.º de Turmas previstas (1.º ano) indicar o número de turmas 

previstas, o campo aceita números decimais ex: 1 ou 0,5 

4.8. No campo N.º de Alunos previstos por Turma 1.º ano, indicar o n.º de alunos 

previstos 

4.9. Ativar ou desativar a caixa Para a abertura desta oferta não necessito de 

contratar docentes, se não ativar esta opção deverá indicar o número de docentes a 

contratar. 

4.10. Em Previsto em Rede ativar a caixa de seleção se previsto em rede 

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é 

atribuído um código administrativo (Cód. Admin.) à ação que a identificará de forma 

única. 

 

Fica ainda disponível a funcionalidade “Turma em Agregação”, cuja utilização 

explicaremos adiante. 
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5) Separador Entidade 

5.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora da lista. 
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6) Submeter o Curso - Separador Estados 

Depois de todos os parâmetros corretamente inseridos é necessário submeter a candidatura, 

operação sem a qual o serviço regional não consegue visualizar e validar a candidatura.  

O serviço regional pode devolver uma candidatura à Escola para correção, permitindo à Escola 

alterar efetuar as alterações necessárias e voltar a submeter a candidatura.  

Todas as ofertas formativas de jovens submetidas ficam automaticamente disponíveis no 

Portal das Qualificações, para divulgação da rede de oferta educativa e formativa, e pela 

primeira vez na Matrícula Eletrónica. 

6.1. Selecionar Submeter Candidatura   

6.1.1. Para submeter a ação selecione Submeter Candidatura 

 
 

6.1.2. No campo Observações registe as observações que entender pertinentes para a 

apreciação da mesma pelo serviço regional. Tratando-se de um campo obrigatório se não tiver 

observações a efetuar coloque um caracter qualquer ex: “.” 
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6.1.3. Selecionar Sim na mensagem apresentada para confirmar a submissão da candidatura. 

 

 
 

6.1.4. Selecionar Voltar. 

 

6.1.5. A candidatura passou para o estado Candidatura Submetida e os parâmetros de 

submissão podem ser consultados no botão  
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6.2. Funcionalidades disponíveis   

Ao criar uma ação formativa assume o estado “Intenção” e quando completa pode ser 

submetida para parecer do serviço regional.  

 

Quando a candidatura se encontra no estado de “Intenção” estão disponíveis as seguintes 

funcionalidades: 

- Submetida  

- Eliminada   

- Cancelada  

 

6.3. Estados de uma candidatura 

A ação formativa pode ainda assumir os seguintes estados: 

- Intenção - no momento em que a ação é criada assume o estado de intenção e pode ser 

submetida, eliminada ou cancelada. 

- Submetida - após submissão passa a estar visível na área reservada dos serviços regionais e 

dentro em breve no Portal das Qualificações.  

- Em Homologação - após parecer dos serviços regionais. 

- Autorizada (aprovação pedagógica) - quando homologada obtém a autorização pedagógica e 

pode ser colocada em funcionamento. 

- Não Homologada - quando a candidatura não foi homologada, i.e. quando não obtém 

aprovação pedagógica. 

- Cancelada - quando cancelada pela entidade, esta operação permite, se necessário, a 

reversão para o estado de intensão. 

- Concluída - após o términus da formação e a certificação dos alunos (só aplicável aos cursos 

vocacionais) pode ser concluída.   
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F1. Curso Científico-Humanístico: inserção de oferta turmas agregadas 

 

Sempre o reduzido número de alunos o justifique, poderá ser autorizado pela DGEstE a 

agregação de turmas de cursos científico-humanísticos diferentes mas com “tronco comum”.  

Na plataforma SIGO cada um dos cursos deve ser inserido em separado. Para a agregação os 

cursos devem permanecer no estado de “Intenção”. 

Para agregar as turmas, bastará aceder à primeira candidatura e no separador Curso e na área 

Turma em Agregação selecionar “+Adicionar” e indicar o código administrativo da ação 

formativa correspondente ao curso com o qual desejamos agregar a oferta. Ambos os cursos 

ficarão agregados entre si. 

    

 
 

O exemplo apresentado para agregação de turmas na seção dos cursos científico-humanísticos 

segue o mesmo princípio das turmas em agregação dos cursos profissionais (v. cap. V. seção 

E1. Curso Profissional: Turmas em Agregação).  
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G. Curso Vocacional (CV)  

G1. Curso Vocacional: 2.º Ciclo do Ensino Básico 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Cursos Vocacionais 

3) No separador Curso 

3.1. Na Certificação selecionar Escolar 

3.2. Indicar a Data de Início e a Data de Fim previstas 

3.3. No Nível de Ensino indicar 2.º Ciclo 

3.4. Na Duração indicar 1. 

3.5. Na Designação indicar a designação do curso 

3.6. No campo Área Vocacional A indicar uma área vocacional 

3.7. No campo Área Vocacional B indicar uma área vocacional 

3.8. No campo Área Vocacional C indicar uma área vocacional 

3.9. No Regime de Funcionamento indicar Diurno 

3.10. Em Previsto em Rede ativar a caixa de seleção se previsto em rede 

3.11. No campo N.º de Turmas previstas (1.º ano) indicar o número de turmas 

previstas, o campo aceita números decimais ex: 1 ou 0.5 

3.12. No campo N.º de Alunos previstos por Turma 1.º ano, indicar o n.º de alunos 

previstos 

3.13. Ativar ou desativar a caixa Para a abertura desta oferta não necessito de 

contratar docentes, se não ativar deverá indicar o número de docentes a contratar. 
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3.14. No Sistema de Financiamento selecionar o sistema de financiamento adequado, 

em regra para as ofertas de jovens a partir do ano letivo 2015-2016, as ofertas são 

financiadas pelo POCH – Programa Operacional Capital Humano. 

3.15. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é 

atribuído um código administrativo (Cód. Admin.) que a identificará de forma única. 

 

4) Separador Entidade 

Neste separador será necessário indicar a entidade promotora e as parcerias estabelecidas 

para a Prática Simulada. 
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4.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora da lista 

4.2. Para adicionar as parcerias relevantes para este curso vocacional selecione 

Adicionar 

4.2.1. Na Tipologia selecione a Tipologia de entidade parceira 

4.2.2. Na Entidade selecione as entidades da tipologia selecionada no ponto 

anterior 

4.2.3. Inserir no momento os restantes dados ou posteriormente. 

4.2.3. Selecionar Gravar Parceria ( ) 

4.2.4. Repetir os passos 4.2.1. a 4.2.3. para inserir mais parcerias. 

 

 



49 

 
Última atualização em 2018/03/27 |7.2 
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5) Separador Plano 

 

O separador plano traduz a matriz curricular descrita no anexo I do despacho n.º 292-A/2012, 

de 26 de setembro, sendo necessário distribuir a carga horária relativas às componentes 

complementar e vocacional. Uma mensagem de aviso surgirá sempre que a carga horário não 

for a adequada. 

 

 
 

6) Separador Alunos 

Uma vez que as inscrições dos alunos sejam efetuadas ficarão associados à oferta formativa 

neste separador, o que só deverá ocorrer posteriormente. 

 

7) Separador Projeto 
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Este é um dos separadores mais importantes porque permitirá a caracterização do projeto 

diretamente no ecrã. Cada campo de texto deste separador tem capacidade para cerca de 

4.000 carateres, espaço suficiente para toda a informação de caracterização do projeto. O 

objetivo é simplificar o processo de análise posterior, por parte dos serviços regionais. 

 

  

 

  



52 

 
Última atualização em 2018/03/27 |7.2 

8) Separador Anexos 

Permite adicionar anexos, como por exemplo o elenco modular. 

 

 
 

 

 

9) Separador Estados 

 

Depois de todos os parâmetros corretamente inseridos é necessário submeter a candidatura, 

operação sem a qual o serviço regional não consegue visualizar a candidatura.  

Mesmo depois de submetida o serviço regional, pode devolver a candidatura à Escola para 

alteração, devendo a Escola alterar os parâmetros necessários e voltar a submeter a 

candidatura.  

Todas as ofertas formativas de jovens submetidas, em breve ficarão disponíveis no Portal das 

Qualificações, como auxiliar à divulgação da rede de oferta educativa e formativa. 
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G2. Curso Vocacional: 3.º Ciclo do Ensino Básico 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Cursos Vocacionais 

3) No separador Curso 

3.1. Na Certificação selecionar Escolar 

3.2. Indicar a Data de Início e a Data de Fim previstas 

3.3. No Nível de Ensino indicar 3.º Ciclo 

3.4. Na Duração indicar 2.  

3.5. Na Designação indicar a designação do curso 

3.6. No campo Área Vocacional A indicar uma área vocacional 

3.7. No campo Área Vocacional B indicar uma área vocacional 

3.8. No campo Área Vocacional C indicar uma área vocacional 

3.9. No Regime de Funcionamento indicar Diurno 

3.10. Em Previsto em Rede ativar a caixa de seleção, se previsto em rede 

3.11. No campo N.º de Turmas previstas (1.º ano) indicar o número de turmas 

previstas, o campo aceita números decimais ex: 1 ou 0.5 

3.12. No campo N.º de Alunos previstos por Turma 1.º ano, indicar o n.º de alunos 

previstos 

3.13. Ativar ou desativar a caixa Para a abertura desta oferta não necessito de 

contratar docentes, se não ativar deverá indicar o número de docentes a contratar. 

3.14. No Sistema de Financiamento selecionar o sistema de financiamento adequado, 

em regra para as ofertas de jovens a partir do ano letivo 2015-2016, as ofertas são 

financiadas pelo POCH - Programa Operacional Capital Humano. 

3.15. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é 

atribuído um código administrativo (Cód. Admin.) que a identificará de forma única. 
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4) Separador Entidade 

Ver Cursos Vocacionais de 2.º ciclo. 
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5) Separador Plano 

O separador plano traduz a matriz curricular descrita no anexo II do despacho n.º 292-A/2012, 

de 26 de setembro, sendo necessário distribuir a carga horária relativas às componentes 

complementar e vocacional. Uma mensagem de aviso surgirá sempre que a carga horário não 

for a adequada. 

 

 
 

6) Separador Alunos 

Ver Cursos Vocacionais de 2.º ciclo. 
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7) Separador Projeto  

Este é um dos separadores mais importantes porque permitirá a caracterização do projeto 

diretamente no ecrã. Cada campo de texto deste separador tem capacidade para cerca de 

4.000 carateres, espaço suficiente para toda a informação de caracterização do projeto. O 

objetivo é simplificar o processo de análise posterior, por parte dos serviços regionais. 

Ver Cursos Vocacionais de3.º ciclo. 

 

8) Separador Anexos 

Ver Cursos Vocacionais de 2.º ciclo. 

 

9) Separador Estados. 

Ver Cursos Vocacionais de 2.º ciclo. 
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G3. Curso Vocacional: Ensino Secundário 

Antes de iniciar a inserção deste curso recomendamos a consulta das qualificações de nível 4 

do QNQ existente no Catálogo Nacional de Qualificações disponível em   

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes . 

1) Selecionar Adicionar Ação 

2) No Eixo Jovens selecionar Cursos Vocacionais 

3) No separador Curso 

3.1. Na Certificação selecionar Dupla Certificação 

3.2. Indicar a Data de Início e a Data de Fim previstas 

3.3. No Nível de Ensino indicar Secundário 

3.4. Na Duração indicar 2.  

3.5. Na Área Educação e Formação selecionar a área de educação e formação da 

qualificação pretendida. 

3.6. Na Qualificação selecionar a qualificação 

3.7. No campo Área Vocacional B indicar uma área vocacional 

3.8. No campo Área Vocacional C indicar uma área vocacional 

3.9. No Regime de Funcionamento indicar Diurno 

3.10. Em Previsto em Rede ativar a caixa de seleção se previsto em rede 

3.11. No campo N.º de Turmas previstas (1.º ano) indicar o número de turmas 

previstas, o campo aceita números decimais ex: 1 ou 0.5 

3.12. No campo N.º de Alunos previstos por Turma 1.º ano indicar o n.º de alunos 

previstos 

3.13. Ativar ou desativar a caixa Para a abertura desta oferta não necessito de 

contratar docentes, se não ativar deverá indicar o número de docentes a contratar. 

3.14. No Sistema de Financiamento selecionar o sistema de financiamento adequado, 

em regra para as ofertas de jovens a partir do ano letivo 2015-2016, as ofertas são 

financiadas pelo POCH - Programa Operacional Capital Humano. 

3.15. Selecionar Gravar ( )  

Depois de gravar abrem-se os separadores já disponíveis para a candidatura e é 

atribuído um código administrativo (Cód. Admin.) que a identificará de forma única. 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes
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4) Separador Entidade 

Neste separador será necessário indicar a entidade promotora e as parcerias estabelecidas 

para a realização do Estágio Formativo em contexto real de empresa. 

4.1. No campo Entidade Promotora selecione a entidade promotora  
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4.2. Para adicionar as parcerias relevantes para este curso vocacional selecione 

+Adicionar 

 

4.2.1. Na Tipologia selecione a Tipologia de entidade parceira 

4.2.2. Na Entidade selecione as entidades da tipologia selecionada no ponto 

anterior 

4.2.3. Inserir no momento os restantes dados ou posteriormente. 

4.2.3. Selecionar Gravar Parceria ( ) 

4.2.4. Repetir os passos 4.2.1. a 4.2.3. para inserir mais parcerias. 
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Depois de inseridas, as parcerias podem ser atualizadas com os dados relativos ao 

responsável e respetivos contactos, bem como com informação relativa ao nº de tutores e n.º 

de alunos em estágio e respetivas áreas funcionais a que cada grupo de alunos associado na 

entidade parceira. Para alterar esta informação selecione o no ícone editar (  ), ou caso se 

tenha enganado o ícone apagar ( )   

 

 
 

5) Separador Plano 

O separador plano traduz a matriz curricular descrita no anexo da portaria n.º 276/2013, de 23 

de agosto, sendo necessário distribuir a carga horária relativas às componentes geral, 

complementar, vocacional e Estágio Formativo. Uma mensagem de aviso surgirá sempre que a 

carga horário não for a adequada. 

 

5.1. Componente Geral 

As 600 horas\ano relativas a esta componente devem ser distribuídas pelas 

disciplinas de Português, Comunicar em Inglês e Educação Física 
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5.2. Inserir UFCDs nas Componentes de Formação: Complementar, Vocacional e 

Estágio Formativo 

 

5.2.1. Para inserir UFCDs selecione +Adicionar UFCD 

 
 

5.2.2. UFCDs Pré-definidas na Componente Vocacional 

No quadro que se segue deverá selecionar todas as UFCDs pré-definidas da 

qualificação, as quais devem ser prioritariamente distribuídas nas componentes 

Vocacional até ao limite das 700 horas e de Estágio.  

 
 (…) 
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Depois de Gravar as UFCD são atribuídas à componente selecionada e reduzem 

automaticamente. 

Ao selecionar Voltar pode conferir o total voltando a guardar o plano, uma mensagem 

surge no topo indicando quais as componentes que se encontram com horas por 

atribuir. 

 

 
 

Depois é necessário atribuir as horas ao Ano 1 ou ao Ano 2. 

 

5.2.3. Inserir UFCDs de outras qualificações 

 

Selecionar +Adicionar UFCD e pesquisar por código ou por designação da UFCD, por 

exemplo: aplicações. 

 

 
 

Associar a UFCD à componente respetiva, selecionar Guardar e Voltar. 

Atribuir as horas ao Ano 1 ou ao Ano 2. 

 
 

5.2.4. UFCDs Pré-definidas na Componente Estágio Formativo 

Para atribuir as restantes UFCD pré-definida voltar a selecionar +Adicionar UFCD e 

para cada uma selecione Estágio (Empresa), sempre que a responsabilidade de 
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ministrar estas UFCDs for da Empresa, ainda que utilize as instalações da escola para o 

efeito. 

 Contudo se a responsabilidade for da escola deverá assinalar Estágio (Escola). 

 
 

5.2.5. Adicionar Disciplinas na Componente Complementar 

Para adicionar disciplinas selecione +Adicionar e digitar diretamente o nome da 

disciplina. 

 

O plano que se encontra na página seguinte é meramente exemplificativo. 
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6) Separador Alunos 

Uma vez que as inscrições dos alunos sejam efetuadas ficarão associados à oferta formativa 

neste separador, o que só deverá ocorrer posteriormente. 

 

7) Separador Projeto  

Este é um dos separadores mais importantes porque permitirá a caracterização do projeto 

diretamente no ecrã. Cada campo de texto deste separador tem capacidade para cerca de 

4.000 carateres, espaço suficiente para toda a informação de caracterização do projeto. O 

objetivo é simplificar o processo de análise posterior, por parte da ANQEP e dos serviços 

regionais. 
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8) Separador Anexos 

Ver Cursos Vocacionais de 2.º ciclo. 

 

9) Separador Estados. 

Ver Cursos Vocacionais de 2.º ciclo. 
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VI. Alertas 

(em desenvolvimento) 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 
Última atualização em 2018/03/27 |7.2 

VI. Utilizadores 

 

Esta secção é de acesso exclusivo ao utilizador administrador da entidade, que através das 

suas credenciais tem a possibilidade de criar novos utilizadores e de definir a que itens do 

menu poderão ter acesso. 

 

Todos os utilizadores devem primeiro ser registados como um Recurso Humano e adicionados 

à Equipa da entidade (ver seção Recursos Humanos). 

Ao criar um novo utilizador deve verificar-se se o nome a atribuir se encontra disponível, já 

que este deve ser único no sistema (da mesma forma que ao criarmos uma conta de correio 

eletrónico, a mesma não pode ser repetida). Por esta mesma razão, uma vez gravado, o nome 

atribuído ao utilizador não pode ser alterado. O utilizador criado deve estar sempre associado 

a um elemento da equipa. 

 

Após a criação do utilizador deve passar-se à definição dos acessos, isto é, devem ser 

selecionados os itens do menu aos quais o utilizador em questão poderá aceder. 

 

Procedimentos passo a passo 

 

A. Criar novo utilizador e definir acessos 

1) Aceder ao item “Utilizadores” do menu. 

2) Adicionar utilizador (  ). 

3) Preencher o nome de utilizador pretendido e verificar a disponibilidade do mesmo. 

4) Preencher os campos obrigatórios (o utilizador deve ficar associado ao elemento da equipa 

correspondente, disponível na lista). 

5) Gravar ( ) e voltar (  ). 

6) Na linha correspondente ao utilizador selecionar o item . 

7) Selecionar o(s) acesso(s) que pretende atribuir ao utilizador em questão. 

8) Gravar ( ) e voltar (  ). 
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B. Editar utilizador e redefinir acessos 

1) Aceder ao item “Utilizadores” do menu. 

2) Selecionar o ícone editar ( ). 

3) Efetuar as alterações. 

4) Gravar ( ) e voltar (  ). 

5) Na linha correspondente ao utilizador selecionar o item . 

6) Gravar ( ) e voltar (  ). 

 

Sempre que um utilizador deixe de fazer parte da equipa da entidade, o seu acesso deve ser 

desativado, bastando para tal seguir os passos indicados no passo B., aceder à conta do 

utilizador em questão, selecionar no ícone editar (  ) e desmarcar o campo “ativo” (). 
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VII. Alterar Senha 

 

Cada utilizador terá a possibilidade de alterar a sua senha de acesso – menu Alterar Senha. 

 

A funcionalidade Recuperar Senha está disponível na página de entrada da área reservada. O 

sistema cria automaticamente uma nova senha que é enviada para o endereço de correio 

eletrónico especificado na conta do utilizador.  

 

 

Em qualquer um dos casos, após o primeiro acesso à área reservada é aconselhada a sua 

alteração. 

 

Se não consegue aceder à sua área reservada remeta um email para o suporte técnico com a 

indicação do n.º de utilizador e designação da entidade.   
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VIII. Serviços de Apoio 

 

A. DGEEC – Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

 

Linha de apoio para o reporte e posterior resolução de problemas de ordem técnica que 

impossibilitem o funcionamento da plataforma SIGO, por email e por telefone de segunda a 

sexta.  

 

 

Telefone: 213 949 200 / 2 DGEEC /  2 SIGO 

E-mail: sigo@dgeec.mec.pt    

URL: www.dgeec.mec.pt  

 

 

 

 

 

mailto:sigo@dgeec.mec.pt
http://www.dgeec.mec.pt/

