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1.NOTA INTRODUTÓRIA
O enquadramento da atuação das organizações públicas em
instrumentos como Relatório de Atividades (RA) constitui um
imperativo para uma gestão eficiente, baseada em ações regulares
de planeamento.
Atendendo a que os serviços das DRE foram extintos na data de 31 de
dezembro de 2012 (Decreto-Lei nº 125/2011, de 29.12, que aprova a
Lei Orgânica do MEC, alterado pelo Decreto-Lei nº 266-G/2012, de
31.12), a DGEstE iniciou as suas funções a partir de 1 de janeiro de
2013, pelo que procedeu à planificação do seu quadro avaliativo para
o ano de 2013, conforme previsto no Despacho nº 16568/2011, não
decorrendo o mesmo da específica aprovação do QUAR e Plano de
Atividades. Nesta conformidade, para 2014 e decorrente do normal
prosseguimento do quadro competencial da DGEstE, apresenta-se o
Relatório de Atividades de 2014, concordante com a respetiva
missão, os seus objetivos estratégicos e operacionais e o Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR 2014).
É neste quadro que se apresenta este trabalho cuja estrutura é a que
segue:
Parte I – Objetivos – onde se procede à contextualização dos
serviços.
Parte II – Atividades desenvolvidas em 2014– apresenta informação
sobre os objetivos e domínios de intervenção por DSR´s de acordo
com o QUAR 2014 da DGEstE.
Parte III - Avaliação do trabalho desenvolvido – sob o esquema SWOT,
traduz uma reflexão final sobre o trabalho desenvolvido, apontando
linhas orientadoras para 2015

DGEstE - DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
www.dgeste.mec.pt

Página 4 de 18

1.1. Enquadramento

Normativo

da

Direção-Geral

dos

Estabelecimentos Escolares (DGEstE)

Decorrente da evolução normativa que cria a DGEstE, este é o segundo Relatório de
Atividades a ser elaborado. De facto, o Decreto-Lei nº 125/2011, de 29 de
dezembro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência (MEC),
alterado pelo Decreto-Lei nº 266-G/2012, de 31 de dezembro, procedeu à extinção
das Direções Regionais de Educação (DRE) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo e Algarve, cujas atribuições foram integradas na DGEstE, com o objetivo de
aprofundar a autonomia das escolas, implementando modelos descentralizados de
gestão, apoiando a execução dos seus projetos educativos e organização pedagógica.
Trata-se de aproximar o MEC dos estabelecimentos de ensino, por via da
simplificação e flexibilização de procedimentos, como consagra o Decreto-Lei nº
266-F/2012, de 31 de dezembro, e como é desenvolvido pela Portaria nº 29/2013, de
29 de janeiro, ao determinar a estrutura nuclear dos serviços.
A DGEstE iniciou as suas funções a partir de 1 de janeiro de 2013 e estabilizou o seu
organograma no mês de março, pelo que procedeu à planificação do seu quadro
avaliativo para o ano de 2013, conforme previsto no Despacho nº 16568/2011, não
decorrendo o mesmo da específica aprovação do QUAR e Plano de Atividades.
É ainda na senda destes desideratos que a DGEstE sucedeu também nas atribuições
da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), no domínio do planeamento da
rede escolar e da requalificação, modernização e conservação da rede de escolas, e
da Direção-Geral da Educação (DGE), no domínio da prevenção do risco, segurança e
controlo da violência nas escolas.
Como se percebe, o MEC, no quadro do programa do XIX Governo Constitucional,
estabeleceu uma clara e forte aposta em dotar os estabelecimentos de ensino de
maior autonomia pedagógica e organizativa com o intuito da melhoria da qualidade
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do serviço público universal de educação e, consequentemente, do sucesso escolar
dos alunos.

1.2. Visão e Campo Organizacional das Atividades a Desenvolver: Missão
e Atribuições

Como é natural, da integração genérica de atribuições na DGEstE, designadamente
das oriundas das ex-DREs, resulta em boa parte que as respetivas atividades
coincidam com atividades tradicionalmente desenvolvidas pelos supra referidos
serviços extintos ou sucedidos, tal como é natural que exista todo um capital
acumulado de experiência e conhecimento resultante da prossecução do serviço
público prestado.
No entanto, e a par de linhas de continuidade, importa também ter presente as
recontextualizações dessas atividades e conhecimentos, à luz da nova estrutura
orgânica DGEstE, configurada pelo Decreto-Lei nº 266-F/2012 como um serviço
central de administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, e
que dispõe de cinco unidades orgânicas desconcentradas, de âmbito regional, com a
designação de Direção de Serviços Região Norte (DSRN), Direção de Serviços Região
Centro (DSRC), Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo (DSRLVT), Direção
de Serviços Região Alentejo (DSRA) e Direção de Serviços Região Algarve (DSRAL), e
dispondo ainda, no âmbito da sua estrutura nuclear, de uma Direção de Serviços de
Segurança Escolar (DSSE).
Assim, e dada a sua natureza de serviço central, foi possível estabelecer uma missão
e atribuições comuns para as orgânicas nucleares consagradas em norma, atento o
interesse de desburocratização progressiva no apoio do MEC às escolas, o que
necessariamente passa pela harmonização e uniformização de procedimentos na
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concretização regional das medidas de administração e de exercício das
competências periféricas relativas às atribuições do MEC. Para lá de uma visão
orgânica setorial ou da redução da ação a práticas puramente endógenas, pretendese gerar sinergias que resultem em visões e ações compreensivas e harmónicas da
realidade educativa, permitindo também mais facilmente organizar e planear
atividades sequentes e estrategicamente comuns.

Neste sentido, a DGEstE tem como:

Quadro I – Missão da DGEstE
Garantir a concretização regional das medidas de administração e o exercício das competências
periféricas relativas às atribuições do MEC, sem prejuízo das competências dos restantes serviços
centrais, assegurando a orientação, a coordenação e o acompanhamento das escolas, promovendo o
desenvolvimento da respetiva autonomia e cabendo lhe ainda a articulação com as autarquias locais,
organizações públicas e privadas nos domínios de intervenção no sistema educativo visando o
aprofundamento das interações locais e o apoio ao desenvolvimento das boas práticas na atuação dos
agentes locais e regionais da educação, bem como assegurar o serviço jurídico contencioso
decorrente da prossecução das atribuições que lhe estão afetas.

Quadro II – Atribuições da DGEstE
a) Assegurar a execução das políticas educativas definidas no âmbito do sistema educativo de forma
articulada pelas diversas circunscrições regionais.
b) Acompanhar, coordenar e apoiar a organização e funcionamento das escolas e a gestão dos
respetivos recursos humanos e materiais, promovendo o desenvolvimento e consolidação da sua
autonomia.
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c) Prestar apoio e informação aos utentes do sistema educativo, em particular aos alunos e
encarregados de educação, às entidades e agentes locais.
d) Participar no planeamento da rede escolar.
e) Assegurar a concretização da política nacional no domínio das instalações e equipamentos
escolares.
f) Definir, gerir e acompanhar a requalificação, modernização e conservação da rede de escolas.
g) Divulgar aos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas as orientações e a informação
técnica dos serviços do MEC.
h) Recolher as informações necessárias à conceção e execução das políticas de educação e formação.
i) Acompanhar os procedimentos e as atividades desenvolvidas no âmbito do sistema educativo
respeitantes ao controlo da qualidade do ensino.
j) Cooperar com outros serviços, organismos e entidades, tendo em vista a realização de ações
conjuntas em matéria de educação e formação profissional.
k) Prestar apoio técnico aos municípios nas intervenções que estes realizem no parque escolar.
l) Promover, coordenar e acompanhar a prevenção e intervenção na área da segurança escolar e
assegurar a atividade de vigilância no espaço escolar, garantindo a necessária articulação com o
Programa Escola Segura, realizando a formação de pessoal docente e não docente na área da
segurança escolar.
m) Assegurar o apoio jurídico e contencioso nas diversas circunscrições regionais, no âmbito das
atribuições da DGEstE, em articulação com a Secretaria-Geral.

Para a prossecução organizacional da sua missão e das suas atribuições, em 2014 a
DGEstE:
i) Foi dirigida pelo diretor-geral José Alberto Moreira Duarte, coadjuvado pela
subdiretora-geral Isabel Maria Azevedo Ferreira Cruz.
ii) Estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas nucleares:
a. DSSE (dirigida por um diretor de serviços);
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b. DSRN,

DSRC,

DSRLVT,

DSRA,

DSRAL

(unidades

orgânicas

desconcentradas, de âmbito regional, dirigidas pordelegados regionais
de educação).
iii) Tem fixado em uma o número máximo de unidades orgânicas flexíveis.
iv) Dispõe de uma dotação máxima de oito equipas multidisciplinares,
abrangendo as valências pedagógica e administrativa, dirigidas por chefes de
equipa).
v) Obedece ao seguinte modelo estrutural misto que combina:
a. O modelo de estrutura hierarquizada:
i. Nas áreas de atividade relativas à prossecução de atribuições nos
domínios do planeamento organizacional e da gestão da rede
escolar, do apoio pedagógico, da prevenção do risco e controlo
da violência nas escolas, dos recursos humanos, materiais e
financeiros e administração geral, apoio jurídico e contencioso,
dos sistemas de informação e de comunicação do MEC;
b. O modelo de estrutura matricial:
i. Nas áreas de atividade relativas ao desenvolvimento de projetos
transversais relacionados com o acompanhamento e o apoio à
implementação das diferentes ofertas educativas, o estudo e a
monitorização da autonomia das escolas, a modernização
administrativa, a inovação e o desenvolvimento de processos, o
acompanhamento e a monitorização das políticas da educação.
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2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014

2.1. Objetivos do Plano

No seu QUAR, a DGEstE assumiu para 2014 (vd. infra anexo “DGEstE - QUAR 2014”)
os seguintes objetivos estratégicos(OE) que visam orientar de modo abrangente as
dinâmicas e medidas de resposta ao desenvolvimento da política educativa:

Quadro III – Objetivos estratégicos do QUAR 2014
Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2

Assegurar a execução das políticas educativas definidas no âmbito
do sistema educativo de forma articulada pelas diversas
circunscrições regionais.
Acompanhar, coordenar e apoiar a organização e funcionamento das
escolas e a gestão dos respetivos recursos humanos e materiais,
promovendo o desenvolvimento e consolidação da sua autonomia.

Objetivo Estratégico 3

Participar no planeamento da rede escolar.

Objetivo Estratégico 4

Assegurar a concretização da política nacional no domínio das
instalações e equipamentos escolares

Para a consecução destes objetivos estratégicos foram definidos oito objetivos
operacionais (OP), de acordo com critérios de Eficácia, Eficiência e Qualidade, a
saber:
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Quadro IV – Objetivos operacionais do QUAR 2014
EFICÁCIA

•

Obj 01 – Recolher as informações necessárias à conceção, execução, divulgação e
acompanhamento das políticas educativas do MEC, como a educação e formação profissional,
a educação especial e demais programas e projetos de índole pedagógica em curso ou que
venham a ser implementados.

•

Obj 02–Apoiar a consolidação do regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos de ensino público.

•

Obj 03 –Apoiar os estabelecimentos de educação e as autarquias locais na consolidação dos
contratos de execução.

•

Obj 04 – Promover ações de planeamento e execução do ordenamento das redes de
educação.

•

Obj 05 – Prestar apoio técnico à manutenção e modernização do parque escolar nacional.

EFICIÊNCIA
•

Obj 06– Melhorar a eficiência operacional dos serviços da DGEstE

• Obj 07– Maximizar a gestão dos recursos existentes

QUALIDADE

• Obj 08 – Assegurar a satisfação dos utilizadores dos serviços prestados.
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2.2 – Enquadramento e Descrição dos Domínios de Intervenção nos
Objetivos por Direção de Serviço

As Direções de Serviços das Regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e
Algarve, abreviadamente designadas por DSRN, DSRC, DSRLVT, DSRA, DSRAL exercem
as suas competências na respetiva circunscrição territorial, pelo que a distribuição
dos domínios de intervenção das DSRs de acordo com a sua subordinação aos
objetivos estratégicos consta do Quadro seguinte.

2.3. Afetação dos Recursos Humanos e Financeiros

A afetação dos recursos humanos e financeiros expressa no QUAR mostra quais os
recursos planeados para o ciclo de gestão.
Em relação aos recursos humanos, os valores inicialmente indicados aquando da
elaboração do QUAR eram valores planeados.
Foi atribuída uma pontuação em função da categoria profissional e identificado o
número de efetivos correspondentes, obtendo-se a pontuação planeada através do
somatório das pontuações obtidas em cada uma das categorias.
Nesta sequência e em termos sintéticos, em relação aos recursos humanos, os
valores planeados apresentam-se no quadro seguinte:

DGEstE - DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
www.dgeste.mec.pt

Página 12 de 18

Quadro VI - Recursos Humanos
Designação

Planeados

Realizados

Desvio
(valor
absoluto)

Dirigentes – Direção Superior
Dirigentes – Direção intermédia
Técnico Superior (inclui
especialistas de informática)
Coordenador Técnico (inclui chefes
de secção)
Assistente Técnico (inclui técnicos
de informática)
Assistente Operacional
Total

2

2

0

9

7

-2

383

357

-26

3

2

-1

173

151

-22

72

63

-9

642

582

-60

No que concerne aos recursos financeiros a DGEstE executou em 2014, € 296 401
911,00 do orçamento de funcionamento.
Quadro VII - Recursos Financeiros Executados
Designação

Executados

Orçamento de funcionamento

296 401 911.00

Despesas c/Pessoal (a)

261.764,00 €

Aquisições de Bens e Serviços

53 129 777,00

Outras despesas correntes

240 642 542,00

PIDDAC
Outros valores
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

8 117 250.45
2.629.592,00 €
304 519 161,45

(a) Os vencimentos do pessoal são processados pela SG do MEC.

DGEstE - DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
www.dgeste.mec.pt

Página 13 de 18

3.AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

3.1. Análise SWOT

Tendo em vista os objetivos estratégicos traçados no QUAR 2014 efetuou-se uma análise
SWOT para avaliar o relacionamento de cada atividade/projeto com a proposta de QUAR.
Acresce ressalvar que a totalidade das atividades, referentes a cada um dos objetivos
traçados no QUAR 2014, foi realizada, embora o início do funcionamento da DGEstE, a
diminuição de recursos humanos e materiais não tenha permitido quantificar os resultados
obtidos.

Genericamente, como aspetos fortes no processo de execução e monitorização do QUAR
destacam-se:
- A crescente sensibilização e envolvimento dos trabalhadores para a importância de
monitorização do desempenho do Serviço;
- A efetiva orientação da atividade desenvolvida em função de objetivos estabelecidos em
sede de QUAR/SIADAP;
- O esforço revelado no cumprimento de prazos.
- A experiência acumulada dos Serviços, plasmada na especialização de grande parte dos
seus colaboradores;
- A transferência de competências para o poder regional e municipal;
- O reforço progressivo da autonomia das escolas;
- O esforço revelado na execução de Planos, Projetos e Programas em matéria de educação;
- A criação de valor e reforço na correção de assimetrias do sistema educativo;
- O reforço da rede, dos recursos técnicos e das competências das escolas de referência em
Educação Especial;
- A redução de custos na área da Educação, nomeadamente através da racionalização da
rede escolar e da centralização do aprovisionamento, melhorando a qualidade do serviço
prestado.
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Genericamente, os pontos fracos identificados são:
- Ausência de comparabilidade de resultados entre Instituições similares, padrões nacionais
e internacionais;
- Diminuição de recursos humanos;
- Constrangimentos de ordem financeira, fruto do atual contexto económico adverso.

Genericamente, as oportunidades identificadas são:
- A existência de um novo Quadro Comunitário de Apoio;
- O desenvolvimento de novas Redes de Informação Tecnológica;
- O aumento contínuo do grau de exigência dos utentes e organismos;
- O maior acesso a ações de formação;
- A mobilização de recursos humanos da Administração para funções de conceção,
materialização e operacionalização de projetos/documentos orientadores de políticas
educativas;
- A maior racionalização dos recursos e o combate ao desperdício;
- A uniformização de procedimentos a nível nacional;
- A desburocratização dos processos e maior proximidade das escolas.

Genericamente, as ameaças convergem:
- Na desmotivação dos recursos humanos da Educação.
- Na volatilidade do ordenamento jurídico.
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Matriz de apreciação mais detalhada aplicando a matriz SWOT:
Quadro VIII – Análise

Pontos Fortes

* Reforço progressivo da
autonomia das escolas;
* Celebração de contratos
de autonomia;
* Fomento de lideranças
baseadas em processos
estruturados e sustentados;
* Responsabilização dos
órgãos de gestão e
administração;
* Diminuição do volume de
solicitações de apoio e
esclarecimento, por parte
das escolas.
* Fomento da
representatividade da
comunidade educativa e
local, designadamente
instituições e organizações
de caráter económico,
social, cultural e científico;
* Diferenciação e regulação
da oferta educativa e
formativa;
* Implementação de
iniciativas diversificadas e
diferenciadas;
* Elaboração de documentos
norteadores da ação
educativa;
* Transferência de
competências para o poder
regional, municipal e local;
* Agregação de escolas;
* Estrutura organizacional;
* Recursos tecnológicos;
* Acompanhamento de todos
os projetos de caráter
nacional;
* Acompanhamento das
medidas de proteção e
apoio à infância e
juventude;
* Dinamização do programa
Desporto Escolar;
* Alargamento do Programa
de Gestão Docum.às UG.

Pontos Fracos

* Condicionantes legais à
autonomia das escolas;
* Cultura de avaliação
frágil;
* Falta de incentivos, no
âmbito da formação
profissional;
* Diminuição de recursos
financeiros e humanos;
* Contexto económicofinanceiro;
*Divulgação de alguma
informação contraditória e
falta de articulação entre
estruturas orgânicas do
MEC;
*Parque automóvel
envelhecido;
* Conhecimento tardio de
algumas ações.
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Oportunidades

* Consolidação de uma
cultura de avaliação;
* Diversidade da oferta
educativa e formativa;
* Envolvimento do tecido
empresarial local;
* Co-responsabilização de
todos os agentes e
parceiros educativos;
* Aumento contínuo do
grau de exigência dos
utentes e organismos;
* Elevado número de
potenciais utentes;
* Novo Quadro
Comunitário de Apoio;
* Novos Programas
Europeus de Educação;
* Parcerias;
* Novas redes de
Informação Tecnológicas.

Ameaças

* Dificuldade na
implementação de
determinadas
medidas;
* Racionalização dos
recursos,
fragilizando, desta
forma, a qualidade
da ação técnicopedagógica;
* Restrições
orçamentais;
* Incertezas quanto
ao financiamento às
Escolas Profissionais
privadas.
* Mau estado do
parque automóvel;
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3.2. Conclusões prospetivas

De acordo com os resultados da análise SWOT, a DGEstE apresenta um plano de
ações de melhoria sustentado em várias ações/atividades e metodologias de
trabalho.
Quadro XII – Atividades e ações a implementar
Áreas

Atividades/Ações a implementar

Planeamento de atividades

Planeamento
de
recursos humanos

necessidades

de

Planeamento dos Instrumentos de Gestão
Gestão participada
Esclarecimento alargado, em sessões
presenciais, dos procedimentos internos

Partilha de informação e comunicação

Sistema de Controlo Interno

Elaboração do Plano de Atividades com base na proposta
de Orçamento
Elaboração do QUAR
Elaboração de um Plano de Formação para melhorar a
qualificação dos recursos humanos da DGEstE, suportado
em informação recolhida pelos serviços e nos resultados
da avaliação de desempenho (SIADAP2 e 3)
Elaboração de instrumentos de gestão aplicados às
várias áreas de intervenção com afetação de
responsabilidade partilhada
Reuniões de coordenação com os dirigentes de todas as
unidades orgânicas
Melhoria da apresentação do Plano de Atividades e do
QUAR
Melhoria da divulgação das ações/iniciativas promovidas
pela DGEstE, isoladamente ou em parceria com outras
entidades.
Melhoraria da informação prestada, no âmbito do
conteúdo da resposta e tempo
Sistematização de informação em área reservada da
Intranet para monitorizações futuras

3.3. Avaliação Final
Genericamente, em 2014 a DGEstE cumpriu os objetivos do seu QUAR. Este
cumprimento revela, por um lado, a capacidade de enquadramento prospetivo e,
por outro, a orientação para os resultados em função dos objetivos estratégicos do
respetivo QUAR.
Não obstante as causas exógenas ao organismo – a DGEstE iniciou as suas funções a
partir de 1 de janeiro de 2013 - procedeu à planificação do seu quadro avaliativo
para o ano de 2013 e 2014, não decorrendo o mesmo da específica aprovação do
QUAR e Plano de Atividades. Nesta conformidade e, pese embora o normal
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prosseguimento do quadro competencial da DGEstE, o Relatório de Atividades aqui
apresentado configura uma reflexão dos principais resultados obtidos ao longo de
2014 e que, em essência e substância, se consideram satisfatórios.
Refere-se, no entanto, a necessidade de consolidar a recente existência desta
Direção-Geral, adaptando-se aos novos desafios organizacionais efetivando os
instrumentos de gestão com maior planeamento e cumprimento de todos os prazos.
Por outro lado, a progressiva diminuição do total de efetivos, nuns casos por motivo
de doença, noutros por mecanismos de mobilidade interna, incluindo a diminuição
por aposentação de pessoal acarretou alguma sobrecarga dos trabalhadores em
exercício de funções, no atual contexto de competências e atribuições cometidas à
DGEstE.
A gestão dos recursos financeiros consubstanciou-se, no essencial, numa economia
de verbas, pelo que algumas medidas implementadas internamente favoreceram a
redução das despesas de funcionamento.
Pelo acima exposto, podemos assumir a efetiva concordância entre o serviço
prestado, a missão e as atribuições fixadas para o Organismo, evidenciando, de
modo concomitante, o esforço da melhoria contínua, tendo em vista os padrões de
eficiência e eficácia.
Neste sentido e, tendo presente, por uma lado, o novo quadro competencial e os
recursos disponíveis, e por outro, o atual contexto económico e social, importará,
por certo, a definição de estratégias de atuação e de gestão que permitam
corresponder aos desafios presentes e futuros, tendo sempre presente, como
premissa e como fim, enquanto serviço Público, a criação de valor para a sociedade
utilizando os recursos públicos da forma mais eficiente possível.
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