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1. Introdução
O presente Relatório de Atividades e Autoavaliação (RAA) está elaborado de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de Setembro,
conjugado com o n.º 2 do artigo 14.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de Dezembro.

Este documento que respeita as orientações do Conselho Coordenador de
Avaliação dos Serviços (CCAS), tem como principal objetivo apresentar a
reflexão efetuada sobre a atividade desenvolvida pela Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE), durante o ano de 2015, e nele se
procura demonstrar qualitativa e quantitativamente os resultados alcançados.

O presente relatório encontra-se estruturado em quatro partes. Na primeira
parte, faz-se o enquadramento legal deste serviço, com referência à sua
Missão e atribuições e às orientações prosseguidas ao longo do ano. De
seguida, procede-se à avaliação do QUAR de 2015, à análise dos resultados e
dos desvios verificados bem como à reflexão efetuada sobre a atividade
desenvolvida. Na terceira parte, faz-se uma breve caracterização dos recursos
humanos afetos a esta direção-geral, a partir do Balanço Social 2015. Por fim,
na última parte, procede-se à apresentação da proposta de Menção para a
avaliação deste serviço com a respetiva fundamentação e apresentam-se
algumas considerações finais prospectivas, que deverão ser tidas em conta
aquando da elaboração do Plano de Melhoria, a ser desenvolvido durante o
ano de 2016.

Por último, não podemos deixar de mencionar que o presente relatório reflete
a atividade desenvolvida pela DGEstE, no ano de 2015, sob as orientações e
responsabilidade do então Diretor-Geral, Dr. José Alberto Moreira Duarte, que
deixou de exercer funções nesta Direção-Geral em janeiro do presente ano.
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1. 1. Breve Análise conjuntural
O ano de 2015 ficou marcado pelo fim do Programa de Ajustamento
Económico e Financeiro (PAEF). Este programa, particularmente exigente,
para os serviços da Administração Pública não impossibilitou a DGEstE de
cumprir com as suas competências e responsabilidades, numa clara
otimização dos recursos que lhe foram afetos.

Ao nível interno, o ano de 2015 corresponde ao terceiro ano de funcionamento
da DGEstE. Se, por um lado, este período temporal permitiu a evolução
natural do funcionamento e do desenvolvimento das atividades da DGEstE
decorrentes da Missão e das atribuições específicas deste serviço do Ministério
da Educação (e, na altura, e Ciência) por outro lado, o ano de 2015,
representa

para

a

DGEstE,

um

ano

perfeitamente

atípico

no

seu

funcionamento, com consequências no seu desempenho organizacional.

Assim, a par das alterações associadas às mudanças dos delegados regionais
de educação e da cessação de funções do dirigente responsável pela
Segurança Escolar assistimos, já no último trimestre do passado ano, a
sucessivas alterações de governo, tendo-se registado neste período temporal a
existência de três governos diferentes.

As alterações atrás mencionadas tiveram forte impacto no funcionamento
deste serviço, mas com o envolvimento, dedicação e profissionalismo dos
diferentes responsáveis e colaboradores foi possível cumprir com todas as
atribuições e responsabilidades deste serviço, pelo que se aproveita esta
oportunidade para agradecer a colaboração e o esforço de todos os
colaboradores da DGEstE.
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1.2. Orientações gerais e específicas prosseguidas pelo serviço
(DGEstE)
De acordo com a lei orgânica do Ministério da Educação e Ciência, aprovada
pelo Decreto-lei n.º 125/2011 de 29 de Dezembro, a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares é um (dos 9 existentes) serviço central da
administração direta do Estado.

Posteriormente, com a publicação do Decreto-lei n.º 266-F/2012 de 31 de
Dezembro é criada a DGEstE e aprovada a sua estrutura orgânica. De acordo
com este diploma a DGEstE dispõe de seis direções de serviço. A Direção de
Serviços da Segurança Escolar e as cinco Direções de Serviços Regionais que
funcionam desconcentradamente, em âmbito regional, com a designação de
Direção de Serviços da Região Norte, Direção de Serviços da Região Centro,
Direção de Serviços da Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços da
Região Alentejo e Direção de Serviços da Região Algarve, sediadas
respetivamente, no Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. Na DGEstE, a nível
central, funciona ainda a Divisão Administrativa, Patrimonial e Orçamental
(DAPO).

A Missão da DGEstE, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-F/2012 de 31 de
dezembro, consiste em:

1. Promover o acompanhamento dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas no desenvolvimento da respetiva autonomia e a articulação
com os outros serviços do MEC e com as demais entidades;
2. Acompanhar e avaliar os instrumentos de planeamento e os resultados
dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais
órgãos, serviços e organismos do MEC;
3. Assegurar a concretização regional das medidas de administração e o
exercício das competências periféricas relativas às atribuições do MEC,
com vista à respetiva harmonização e uniformização, o que conduzirá a
Relatório de Atividades e Autoavaliação
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uma desburocratização progressiva de procedimentos, tornando mais
simples e eficaz a relação com as escolas.

A DGEstE, enquanto serviço da Administração Central do Estado, prossegue
as seguintes atribuições:

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;
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,
Relatório de Atividades e Autoavaliação
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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.

Importa referir que, a atividade da DGEstE, durante o ano de 2015, também
teve em consideração no planeamento e execução da sua ação, como não
podia deixar de ser, as Grandes Opções do Plano definidas pelo Governo,
aprovadas pela Lei n.º 82-A/2014 de 31 de Dezembro.

De acordo com este normativo legal, em matérias relacionadas com questões
curriculares, pedagógicas, de qualificação e organizacionais no ensino não
superior, o Governo considerou como objetivos estratégicos e em linha com as
melhores práticas internacionais:
• Intervir na educação pré-escolar e reforçar a sua articulação com o
ensino básico, enquanto fator de equidade no progresso educativo dos
alunos, aperfeiçoando e reforçando os instrumentos legislativos e
regulatórios;
• Prosseguir a definição de metas curriculares, em articulação com os
conteúdos programáticos, para outras disciplinas do ensino básico e
secundárias ainda não abrangidas;
• Continuar o desenvolvimento de uma cultura de avaliação com maior
nível de clareza, exigência e rigor, com a introdução e consolidação de
um sistema de avaliação por provas finais e exames no final de cada
ciclo;
• Melhorar o sucesso escolar no 1.º ciclo através do reforço qualitativo
das áreas estruturantes, nomeadamente o Português e a Matemática;
• Promover

processos

de

informação,

de

orientação

e

de

encaminhamento de jovens, de modo a encontrar respostas e a facilitar
as opções para o cumprimento da escolaridade obrigatória;
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•

Implementar medidas de intervenção precoce que respondam às
dificuldades de aprendizagem das crianças e alunos, com vista a
contrariar percursos de insucesso escolar, reforçando os serviços de
psicologia e orientação e alargando o seu âmbito de intervenção à
Educação Pré-Escolar e ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, criando
mecanismos e estruturas responsáveis, ao nível das escolas, pela
intervenção imediata perante as dificuldades detetadas e pela
articulação com as famílias e outras entidades;

• Garantir o acesso à educação especial, adequando a intervenção
educativa e a resposta terapêutica às necessidades dos alunos e das
suas famílias;
• Desenvolver

o

aperfeiçoamento

dos

instrumentos

legislativos

reguladores da educação especial;
• Promover respostas para a qualificação de adultos, nomeadamente a
valorização do ensino recorrente e de educação e formação de adultos,
com especial incidência na elevação dos níveis de certificação escolar e
profissional e na reconversão e integração laboral das pessoas em
situação de desemprego;
• Estruturar a rede de CQEP visando uma atuação rigorosa, realista e
exigente, designadamente nos processos de RVCC e no domínio da
orientação de jovens e adultos, que constituam uma garantia de
qualidade ao nível das políticas de qualificação e de emprego e da
aprendizagem ao longo da vida;
• Monitorizar os resultados da avaliação externa, a taxa de insucesso
escolar e de saída precoce dos sistemas de educação e formação dos
alunos;
• Promover a melhoria da formação inicial de docentes; Valorizar os
recursos

humanos

utilizando

critérios

exigentes

de

gestão

e

racionalização, promovendo a estabilidade e dignificação da profissão
docente;
• Desenvolver progressivamente iniciativas de liberdade de escolha para
as famílias em relação à oferta disponível;
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• Estabelecer e alargar os contratos de autonomia às escolas, atribuindo
maior responsabilidade às comunidades educativas na gestão das
diferentes vertentes educativas, organizacionais e curriculares;
• Promover a integração das escolas nas comunidades locais, reforçando
a atribuição de competências no âmbito dos novos contratos de
autonomia, prosseguindo a racionalização e a gestão descentralizada da
rede de ensino;
• Desenvolver e alargar o ensino em língua portuguesa nos países de
expressão de língua oficial portuguesa;
• Desenvolver um sistema integrado de informação de indicadores da
educação, garantindo o acesso à sua consulta aos cidadãos e apoiando
as famílias a tomarem decisões mais informadas no exercício da sua
liberdade de escolha, que se pretende continuar a ampliar;
• Valorizar a formação contínua de professores, consubstanciado no
desenvolvimento e operacionalização do novo regime de formação
contínua;
• Estabelecer novos termos do regime da ação social escolar, reajustando
e promovendo maior apoio aos alunos com dificuldades económicas.

È, pois, neste quadro de funcionamento que se desenvolve(u) a atividade da
DGEstE que, para cada ano, elabora o seu QUAR, documento de planeamento
da orientação estratégica, que é utilizado para aferir do grau de cumprimento
dos objetivos traçados e para a proposta de menção da avaliação deste
serviço.
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2. Autoavaliação
Conforme previsto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, a
autoavaliação tem caráter obrigatório e deve evidenciar os resultados
alcançados e os desvios verificados de acordo com o QUAR do serviço, em
particular face aos objetivos anualmente fixados.

2.1. O QUAR de 2015
Conforme previsto no artigo 10.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro, a
avaliação de desempenho de cada serviço assenta num quadro de avaliação e
responsabilização (QUAR), sujeito a avaliação permanente e atualização a
partir dos sistemas de informação do serviço, onde se evidenciam:
a) A missão do serviço;
b) Os objetivos estratégicos plurianuais determinados superiormente;
c) Os objetivos anualmente fixados e, em regra, hierarquizados;
d) Os indicadores de desempenho e respetivas fontes de verificação;
e) Os meios disponíveis, sinteticamente referidos;
f) O grau de realização dos resultados obtidos na prossecução dos
objetivos;
g) A identificação dos desvios e, sinteticamente, as respetivas causas;
h) A avaliação final do desempenho do serviço.

Importa, ainda, salientar que o QUAR se relaciona com o ciclo de gestão do
serviço e é fixado, mantido e atualizado em articulação com o serviço
competente em matéria de planeamento, estratégia e avaliação de cada
ministério, no caso concreto do Ministério da Educação, com o IGeFe, I.P.

A avaliação do desempenho dos serviços (conforme referido no ponto 1 do
artigo 11.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro) realiza-se com base nos
seguintes parâmetros:
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a) “Objetivos de eficácia”, entendida como medida em que um serviço
atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados;
b) “Objetivos de eficiência”, enquanto relação entre os bens produzidos e
serviços prestados e os recursos utilizados;
c) “Objetivos de qualidade”, traduzida como o conjunto de propriedades
e caraterísticas de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para
satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores.

Para avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo (ponto 3 do artigo
11.º) são estabelecidos os seguintes níveis de graduação:
a) Superou o objetivo;
b) Atingiu o objetivo;
c) Não atingiu o objetivo.

O QUAR 2015 da DGEstE (Anexo1) foi homologado pelo Sr. Ministro da
Educação e Ciência em 30 de Julho de 2015, na sequência do parecer
favorável emitido pelo IgeFe, I.P. em 17 de Julho de 2015.

2.1.1. Objetivos estratégicos
A atuação da DGEstE teve em linha de conta os objetivos estratégicos
constantes no QUAR/2015, e que se enunciam de seguida:

OE1. Maximizar a coordenação e a execução das políticas educativas nas
diversas circunscrições regionais.
OE2. Promover o desenvolvimento e a autonomia das escolas em articulação
com as autarquias locais e outras organizações públicas e privadas.
OE3. Desenvolver boas práticas na gestão de recursos e a eficiência na
atuação dos agentes locais e regionais de educação.
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2.1.2. Objetivos Operacionais
Para a consecução destes objetivos estratégicos foram definidos seis objetivos
operacionais de acordo com os critérios de Eficácia, Eficiência e Qualidade,
que se apresentam a seguir:

Eficácia:
OO1. Assegurar a concretização de um conjunto de políticas de gestão
estratégica.
OO2. Garantir o acompanhamento e controlo da execução das medidas de
política educativa.
Eficiência:
OO3. Assegurar o apoio técnico especializado às escolas.
OO4. Assegurar um conjunto de políticas de gestão visando a satisfação dos
stakeholders.
Qualidade:
OO5. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores.
OO6. Desenvolver uma cultura de commitment nos agentes locais e regionais
de educação.

2.1.3. Indicadores e Metas
O quadro seguinte (Quadro1) ilustra os indicadores e metas que foram
estabelecidos, bem como a fórmula de cálculo que lhes está associada:
Quadro1: Indicadores, respetiva fórmula de cálculo da taxa de realização e metas definidas
para o ano de 2015

Indicador
Indicador1-

N.º

Meta 2015

de

documentos

estratégicos produzidos
Indicador2coordenação

N.º

de

reuniões

realizadas

com

10

de
as

12

circunscrições regionais
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Indicador3- Percentagem de escolas
com ações de acompanhamento e
controlo

de

medidas

de

80%

política

educativa
Indicador4- Nível de satisfação das

Bom

escolas aferido através de inquérito
Indicador5-

Índice

global

de

satisfação dos stakeolders aferido

Bom

através de inquérito
Indicador6- Taxa de execução do

60%

plano de formação
Indicador7- Nível de satisfação dos
trabalhadores

aferido

através

de

Bom

inquérito
Indicador8-

%

de

trabalhadores

25%

envolvidos em projetos de melhoria
Nota explicativa. Explicitação da fórmula utilizada
Indicador1- Total de documentos criados
Indicador2-

Total

de

reuniões

de

coordenação

realizadas

com

as

circunscrições regionais
Indicador3- % de escolas com ações de acompanhamento e controlo de
medidas de política educativa-(n.º de ações/n.º total de unidades de
gestão)*100
Indicador4-Nnível de satisfação das escolas-(Inquérito à satisfação dos
utentes relativamente aos serviços- escala 1 a 5- 80% das respostas situadas
entre 3 e 5)
Indicador5- Índice global de satisfação dos stakeolders-(inquérito à satisfação
dos utentes relativamente aos serviços- escala 1 a 5- 80% das respostas
situadas entre 3 e 5)
Indicador6- % de execução do plano de formação-tx=(n.º de trabalhadores
que frequentaram formação/n.º total de trabalhadores)*100
Indicador7- Nível de satisfação dos trabalhadores-(Inquérito à satisfação dos
trabalhadores- escala 1 a 5- 80% das respostas situadas entre 3 e 5)
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Indicador8- % de trabalhadores envolvidos em projetos de melhoria-tx=(n.º de
trabalhadores envolvidos/n.º total de trabalhadores)*100

2.2. Análise

dos

resultados

alcançados

e

dos

desvios

verificados de acordo com o QUAR do serviço
O quadro seguinte (Quadro2) evidencia, para os objetivos estipulados, os
resultados obtidos, bem como a sua taxa de realização:

Quadro2: Resultados, Taxa de realização dos indicadores e respetiva classificação
Objectivos Operacionais
Eficácia

40%

O1. Assegurar a concretização de um conjunto de políticas de gestão estratégica (OE 1)

40%

INDICADORES
Ind 1 - N.º de documentos
estratégicos produzidos
Ind 2 - N.º de reuniões de
coordenação
realizadas
com as circunscrições
regionais

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO
(%)

CLASSIFICAÇÃO

na

10

60%

12

12

120,00

SUPERADO

na

12

40%

12

14

116,67

SUPERADO

O2. Garantir o acompanhamento e controlo da execução das medidas de política educativa
(OE 2)
INDICADORES
META
META
PESO
Mês
RESULTADO
2014
2015
(%)
Ind 3 - Percentagem de
escolas com ações de
acompanhamento
e
controlo de medidas de
política educativa

na

80,00%

100%

12

100%

60%
TAXA
REALIZAÇÃO
(%)

CLASSIFICAÇÃO

125,00

SUPERADO

Eficiência

30%

O3. Assegurar o apoio técnico especializado às escolas
(OE 2)
INDICADORES
META
META
PESO
2014
2015

50%

Ind 4 - Nível de satisfação
das escolas aferido através
de inquérito

na

Bom

100%

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

12

a)

a)

NÃO ATINGIDO

a) O inquérito elaborado não chegou a ser divulgado pelos trabalhadores, devido às alterações de chefias ocorridas
O4. Assegurar um conjunto de políticas de gestão visando
a satisfação dos stakeholders (OE 3)
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INDICADORES

Ind 5 - Índice global de
satisfação
dos
stakeholders
aferido
através de inquérito

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

na

Bom

100%

12

b)

b)

NÃO ATINGIDO

b) O inquérito elaborado não chegou a ser preenchido pelos trabalhadores, devido às mudanças associadas às alterações de chefias ocorridas
Qualidade

30%

O5. Promover a qualificação e satisfação dos
trabalhadores (OE 3)

50%

INDICADORES

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Ind 6 - Taxa de execução
do plano de formação

na

60%

40%

12

40,9%

68,2

ATINGIDO

Ind 7 - Nível de satisfação
dos trabalhadores aferido
através de inquérito

na

Bom

60%

12

c)

c)

c)

c) O inquérito elaborado não chegou a ser divulgado pelos trabalhadores, devido às alterações de chefias ocorridas

O6. Desenvolver uma cultura de commitment nos agentes locais e regionais de educação (OE 3)
INDICADORES

Ind 8 - % de trabalhadores
envolvidos em projetos de
melhoria

50%

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

na

25%

100%

12

36,2%

144,9

SUPERADO

Pela leitura do quadro2 verificamos que, no ano de 2015, a DGestE superou as
metas definidas para os indicadores 1, 2,3 (eficácia) e 8 (qualidade).
Contrariamente ao inicialmente previsto, não foi possível atingir as metas
definidas para os indicadores 4,5,6 e7 (medir o grau de satisfação das escolas,
dos colaboradores e dos stakeolders).

Apresentamos, de seguida, o gráfico1 que ilustra a taxa de realização dos
indicadores cujas metas foram superadas.
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Gráfico1: Taxa de realização dos indicadores (cujas metas foram superadas)

No gráfico seguinte (Gráfico2), evidencia-se a taxa de realização por objetivo.

Gráfico2: Taxa de realização dos objetivos operacionais
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No gráfico seguinte (Gráfico3), ilustra-se a taxa de realização por parâmetro.
Gráfico3: Taxa de realização por parâmetro

No planeamento da sua ação, e de modo a atingir os resultados a que se
propôs, a DGEstE previa a afetação de recursos humanos e financeiros,
acabando por se verificar, no final do ano, que os recursos utilizados por este
serviço

foram

diferentes
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Assim apresentamos no quadro seguinte (Quadro4) os desvios relativamente
aos recursos humanos.
Quadro4: QUAR 2015- Desvio dos recursos humanos
Recursos Humanos: (Não inclui os vigilantes de zona; Téc. Sup.= Téc. Sup .+ Docentes + Téc .Diag.; Ass. Téc= Ass.Téc + Inf.
Pontuação dos RH planeados para 2015
RH
planeados
(Mapa de
Pessoal)

Recursos Humanos

UERHP

Pontuação dos RH realizados em 2015
Pontuação
da carreira
com o n.º
de RH
planeados

RH
efetivos
a 31.
dez.
2015
(Balanço
social)

UERHE

Pontuação
da carreira
com os RH
efetivos a
31.dez.2015

Somatório
de dias
trabalháveis
por
trabalhador
em cada
carreira

Pontuação
da carreira
considerando
os dias de
trabalho
efetivamente
prestado

Desvio
(valor
absoluto)

(g)= (axe)

(h)=
(exUERHP)

(i)= fxg/h

(j)= (b-e)

Designação

Pontuação
(a)

(b)

(c
=
233xb)

(d = axb)

e

(f)= ∑dos
dias de
trabalho
efetivo por
trabalhador
em cada
categoria

Dirigentes- Direção
Superior

20

2

466

40

2

466

40

932

20

0

Dirigentes- Direção
intermédia
e
Chefes de equipa
Técnico
superior
(inclui docentes e
Técnicos
de
diagnóstico
e
terapêutica)
Coordenador
Técnico

16

15

3.495

240

13

3.495

208

45.435

16

-2

12

353

82.249

4.236

357

81.627

4.284

29.362.893

12

4

9

1

233

9

1

0

9

233

0

0

8

152

35.416

1.216

141

35.329

1.128

4.993.656

8

-11

Assistente Técnico
(inclui Técnicos de
Informática)
Assistente
Operacional
Total

5

63

14.679

315

61

14.641

305

895.419

5

-2

70

586

136.538

6.056

575

135.558

5.974

35.298.568

61

-11

Da leitura do quadro anterior, verificamos a diminuição global de 11
trabalhadores relativamente aos recursos humanos planeados. Em termos de
carreiras profissionais verificamos que, face aos recursos humanos planeados,
se verificou, em 2015, uma diminuição de 2 dirigentes intermédios, um
aumento de 4 técnicos superiores, uma diminuição de 11 assistentes técnicos
e uma diminuição de 2 assistentes operacionais.

A principal causa para a pontuação dos recursos humanos executada ser
inferior à pontuação planeada foi o absentismo, que se considera baixo, para
o universo de trabalhadores da DGEstE.
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O gráfico seguinte (Gráfico4), ilustra os desvios relativamente aos recursos
humanos.
Gráfico4: QUAR 2015- Desvios relativamente aos recursos humanos.

Quanto

aos

recursos

financeiros,

verificam-se

os

seguintes

desvios,

evidenciados no quadro seguinte (Quadro5).

Quadro5: QUAR2015- desvios dos recursos financeiros
Recursos Financeiros
Designação

Planeados

Executados

Desvio (%)

Orçamento de funcionamento

325.442.034,00

331.226.393,79

1,8

Despesas c/pessoal

17.639.479,15

18.818.595,70

6,7

Aquisições de Bens e Serviços

55.486.155,00

57.275.736,66

3,2

Outras despesas correntes

268.831.147,00

273.006.037,55

1,6

PIDDAC

13.715.259,00

5.188.734,84

-62,2

Outros valores

1.059.900,00

944.619,58

-10,9

339.157.293,00

336.415.128,63

-0,8

Total (OF+ PIDDAC)

A leitura do quadro mostra que os recursos financeiros executados diminuíram
0,8% relativamente aos recursos financeiros planeados.
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O

gráfico

5,

ilustra

os

desvios

dos

recursos

financeiros

realizados

relativamente aos recursos financeiros planeados.

Gráfico5: QUAR2015- Desvios dos recursos financeiros

2.3. Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e
qualidade dos serviços prestados
Devido aos constrangimentos, que se verificaram no ano de 2015, não foram
auscultados os utilizadores quanto à qualidade e quantidade dos serviços
prestados, embora internamente se tenham definidos os questionários a
aplicar.
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2.4. Avaliação do sistema de controlo interno (SCI)
A avaliação do sistema de controlo interno da DGEstE está referenciada no
quadro seguinte (Quadro6).
Quadro 6: Avaliação do SCI
Questões
1 – Ambiente de controlo

Resposta
S

x

x
x
x
x

1.7 O serviço foi objeto de ações de
auditoria e controlo externo?

Código de Conduta

Reuniões regulares da DG com os DSR
e entre estes com as diferentes
chefias intermédias e responsáveis de
uo

x

1.2 É efetuada internamente uma
verificação efetiva sobre a legalidade,
regularidade e boa gestão?
1.3 Os elementos da equipa de controlo
e auditoria possuem a habilitação
necessária para o exercício da função?
1.4 Estão claramente definidas valores
éticos e de integridade que regem o
serviço?
1.5 Existe uma política de formação do
pessoal que garanta a adequação do
mesmo às funções e complexidade da
tarefa?
1.6 Estão claramente definidos e
estabelecidos contactos regulares entre
a direção e os dirigentes das Unidades
Orgânicas?

NA

x

1.1 Estão claramente definidas as
especificações técnicas do sistema de
controlo?

N

Fundamentação/
Justificação

Inspeção Geral das Finanças, Tribunal
de Contas, IGEC

2.1 A estrutura organizacional
estabelecida obedece às regras definidas
legalmente?

x

2.2 Qual a percentagem de
colaboradores do serviço avaliados de
acordo com o SIADAP 2 e 3?

x

2 – Estrutura organizacional
Dec-Lei n.º 266-F/2012 de 31 de
dezembro e Portaria n.º 29/2013 de
29 de janeiro
e Despacho n.º
4064/2014 de 17 de março
Todos
os
trabalhadores
foram
avaliados
de
acordo
com
as
disposições constantes na Lei n.º 66B/2007 de 28 de dezembro
x

2.3 Qual a percentagem de
colaboradores do serviço que
frequentaram pelo menos uma ação de
formação?
3. Actividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
No último trimestre de 2015 foi
elaborada a Norma de Controlo
3.1 Existem manuais de procedimentos
Interno da DGEstE, que aguarda
x
internos?
aprovação. Regulamento dos Fundos
de Maneio.
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3.2 A competência para autorização da
despesa está claramente definida e
formalizada?

x

3.3 É elaborado anualmente um plano de
compras?

x

Plano de Agregações definido pela
Secretaria-Geral do MEC

3.4 Está implementado um sistema de
x
rotação de funções entre trabalhadores?
3.5 As responsabilidades funcionais pelas
diferentes tarefas, conferências e
x
controlos estão claramente definidos e
formalizados?
3.6 Há descrição dos fluxos dos
processos, centros de responsabilidade
x
por cada etapa e dos padrões de
qualidade mínimos?
3.7 Os circuitos dos documentos estão
claramente definidos de forma a evitar
x
Plataforma SMARTDocs
redundâncias?
3.8 Existe um plano de risco de
x
corrupção e infrações conexas?
3.9 O plano de gestão de riscos de
1.ª Monitorização durante o 1.º
corrupção e infrações conexas é
x
semestre do ano de 2016
executado e monitorizado?
4 – Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1 Existem aplicações informáticas de
suporte ao processamento de dados,
GERFIP, SGR, SMARTDocs, SINAGEST,
nomeadamente, nas
x
REVVASE
áreas da contabilidade, gestão
documental e tesouraria?
4.2 As diferentes aplicações estão
integradas permitindo o cruzamento de
x
informação?
4.3 Encontra-se instituído um mecanismo
que garanta a fiabilidade, oportunidade
x
e utilidade dos outputs dos sistemas?
4.4 A informação extraída dos sistemas
de informação é utilizada nos processos
x
de decisão?
4.5 Estão instituídos requisitos de
segurança para o acesso de terceiros a
x
informação ou ativos do serviço?
4.6 A informação dos computadores de
rede está devidamente salvaguardada
x
(existência de backups)?
4.7 A segurança na troca de informação
x
e software está garantida?
Legenda: S – Sim; N – Não; ND – Não existe informação disponível que permita responder à
questão de forma inequívoca.

Pela leitura e análise deste quadro, verifica-se a importância e a necessidade
de implementação de um sistema de controlo interno na DGEstE, situação que
se pretende corrigir já no presente ano.
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Neste âmbito, não podemos deixar de mencionar que, no último trimestre do
ano, foi elaborada a “Norma de Controlo Interno” (a aguardar aprovação) e o
“Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas” foi
aprovado em setembro último.

Neste Plano são identificadas as seguintes áreas de risco:
 Área geral:
 Área de controlo interno;
 Área financeira;
 Área da contratação pública.
A partir do conhecimento das áreas de risco foram definidas as medidas de
prevenção de riscos a serem implementadas de modo a minimizá-los, ou
mesmo, evitá-los futuramente.

As medidas de prevenção destinam-se, pois, a:
 Evitar o risco a partir da eliminação da sua causa;
 Reduzir ou prevenir o risco, a partir da realização de um conjunto de
ações que permitam minimizar a sua probabilidade de ocorrência ou as
suas consequências;
 Aceitar o risco e os seus efeitos, após uma análise detalhada;
 Transferir ou partilhar uma parte desse risco com terceiros.
O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, enquanto
instrumento

de

gestão

dinâmico,

está

sujeito

a

um

permanente

acompanhamento da sua execução, efetuada pelos diferentes responsáveis de
serviço, de modo a procederem à avaliação da efetividade, da utilidade e da
eficácia das medidas propostas bem como à eventual apresentação de
medidas de correção.

Pretende-se, a partir da monitorização deste plano e da realização das ações
contempladas na ficha de avaliação do SCI introduzir e executar as alterações
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necessárias neste serviço, de modo a se conseguir reforçar o ambiente de
controlo interno.

2.5. Análise das causas de incumprimento de ações ou
projetos

não

executados

ou

com

resultados

insuficientes
Alguns

dos

constrangimentos,

já

anteriormente

referidos,

não

impossibilitaram a concretização dos projetos/ações planeados por este
serviço.

2.6. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo
de desempenho
Consideramos, neste ponto, a premência de introdução de medidas em dois
domínios: organizacional e comunicacional.

Quanto ao primeiro, consideramos que se deve estabilizar a estrutura da
DGestE com a clara definição das unidades orgânicas (UO) que compõem este
serviço, das suas atribuições, da sua interligação com as demais UO, e,
naturalmente, com a definição dos trabalhadores que integram estas
estruturas.

A

partir desta

clarificação, deve

estabelecer-se

o

novo

organograma da DGEstE, onde se evidenciam as UO que compõem este serviço
e as respetivas articulações com as delegações regionais de educação e outros
serviços.

Ainda, neste domínio e após o atrás exposto, entendemos que se deve
proceder à elaboração do Regulamento Orgânico de Funcionamento dos
Serviços,

documento

fundamental

para

a

melhoria

do

desempenho

organizacional e para o reforço do envolvimento dos trabalhadores.
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Quanto ao outro domínio identificado entendemos que se deve intensificar a
comunicação interna e a sua adequada circulação, quer seja através da rede
interna existente, quer seja nas reuniões periódicas entre dirigentes, quer
seja nas reuniões entre estes e os colaboradores das suas unidades orgânicas.
Entende-se, também, como relevante, a partilha de informações internas pelo
que se deve procurar a criação de aplicações informáticas que beneficiem
todos os colaboradores e que torne acessível a informação existente e
necessária para o cumprimento das atribuições da DGEstE.

Entendemos, por último, que as medidas propostas devem resultar duma
reflexão interna, a partir da identificação dos pontos fortes e fracos deste
serviço, a que se devem associar os constrangimentos internos e/ou externos
(as ameaças) e as oportunidades. É, pois, em nossa opinião, necessária a
criação dum Gabinete de Planeamento, de Controlo e da Qualidade neste
serviço, que permita a sua constante monitorização, e que elabore as
propostas necessárias que, quando implementadas, venham a permitir a
melhoria do desempenho organizacional.

2.7. Comparação com o desempenho de serviços idênticos,
no

plano

nacional

e

internacional,

que

possam

constituir padrão de comparação
Não existe outro serviço a nível nacional com as mesmas atribuições, pelo que
não se torna possível a comparação com outros serviços a nível nacional.
Quanto, ao plano internacional, não se detém informação que permita a
comparação de serviços idênticos.

2.8. Audição

de

dirigentes

intermédios

e

de

outros

colaboradores na autoavaliação dos serviços
A elaboração do presente relatório contou com a colaboração dos diferentes
serviços e delegações regionais que disponibilizaram e partilharam as
informações existentes com o serviço responsável por esta área de trabalho. A
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propósito deste documento e da necessidade da sua redação foram realizadas
reuniões com os dirigentes intermédios e entre estes com o Gabinete de
Assessoria responsável pela sua elaboração onde foram discutidas algumas
situações e atividades que permitiram o seu envolvimento na autoavaliação do
serviço bem como a apresentação de algumas propostas de melhoria.

2.9. Atividades previstas e não previstas no Plano de
Atividades
O Plano de Atividades da DGEstE (PAA), para o ano de 2015, teve em atenção
a Missão e as atribuições deste serviço do Ministério da Educação (e Ciência),
conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de Dezembro, e na
Portaria n.º 29/2013 de 29 de Janeiro, que estabelece as unidades orgânicas
nucleares da DGEstE. A sua construção obedeceu às grandes áreas funcionais
deste organismo. Apresentamos, de seguida, o PAA, com a descrição das
principais ações e atividades desenvolvidas. Assim:

3.1. Direções de Serviços Regionais: ação multidisciplinar técnicopedagógica
Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI1

PARTICIPAR NO PLANEAMENTO DA REDE ESCOLAR DA
CIRCUNSCRIÇÃO
REGIONAL,
PROMOVENDO
AÇÕES
DE
PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DO ORDENAMENTO DAS DIFERENTES
REDES DA EDUCAÇÃO

Descritores Funcionais
Qualificação de
Jovens e
Adultos:
Cursos
Profissionais
(CP);
Cursos de
Educação e
Formação
(CEF);
Cursos
Vocacionais
(CV);
Cursos de

Participação na construção de critérios para a definição da Rede de
Oferta Formativa de dupla certificação para Jovens e Adultos.
Promoção, gestão e regulação territorial integrada das ofertas e da
rede dos estabelecimentos de ensino promotores de ofertas
formativas de dupla certificação para jovens e adultos.
Análise e emissão de pareceres sobre as candidaturas pedagógicas
submetidas na plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão de
Oferta).
Gestão e atualização do SIGO, de modo a permitir a regulação da
rede, a sustentação da tomada de decisões e a melhoria da
legibilidade da oferta formativa.
Articulação com a Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência
(DGEEC) na manutenção da plataforma SIGO.
Análise e elaboração de informações proposta relativas a pedidos de
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Educação e
Formação de
Adultos (EFA);
Programa de
Formação em
Competências
Básicas (PFCB);
Cursos de
Português para
Falantes de
Outras Línguas
(PFOL);
Ensino
Recorrente (ER)
e
Formações
Modulares (FM)
Articulação
com os Centros
para a
Qualificação e o
Ensino
Profissional
(CQEP)

agregação de cursos nas componentes e disciplinas comuns de
formação; de constituição de turmas com número de alunos superior
e/ou inferior ao previsto nos normativos.
Articulação com a Equipa da Educação Especial na integração de
alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) nas turmas dos
cursos profissionais.
Apoio técnico e pedagógico às escolas nas tomadas de decisão,
promovendo a consolidação da sua autonomia.
Vistoria às condições físicas (espaços e equipamentos) e pedagógicas
necessárias ao funcionamento dos cursos de dupla certificação
(unidades de gestão da rede pública, EPC, escolas profissionais
públicas e privadas).
Elaboração de aditamentos nas Autorizações Prévias de
Funcionamento (APF) das Escolas Profissionais Privadas sedeadas na
região alvo de estudo.
Análise e elaboração de propostas para a homologação das Direções
Pedagógicas das Escolas Profissionais Privadas.
Análise e elaboração de propostas inerente à dispensa de formandos
da realização da Formação em Contexto de Trabalho da Componente
de Formação Prática dos Cursos EFA de Dupla Certificação.
Análise e elaboração de propostas para acumulação de funções de
Formador/Mediador nos cursos EFA.
Intervenção na colocação de alunos em ofertas de dupla certificação
quando solicitado por: unidades de gestão, alunos/formandos,
pais/encarregados de educação, técnicos da rede social, CPCJ,
Tribunal e sempre que se verifique a possibilidade de abandono ou
saída antecipada da escolaridade.
Análise e elaboração de propostas para a frequência de alunos
menores de 15 anos, nos cursos CEF.
Análise de processos de transferência de alunos entre escolas que
exijam o parecer das DSRs.
Atendimento geral (presencial, telefónico, e-mail e webdoc) no
âmbito das solicitações no que se refere às ofertas qualificantes.
Análise de propostas e emissão de pareceres sobre a criação de novas
escolas profissionais e/ou delegações de escolas profissionais na
região.
Análise, em articulação com o Gabinete Jurídico, dos Estatutos e
Regulamentos Internos das escolas profissionais privadas e dos
pólos/delegações de escolas profissionais privadas em funcionamento
na região alvo de estudo.
Coordenação e acompanhamento da participação das unidades de
gestão em iniciativas de âmbito local, regional ou nacional que
promovam a partilha de boas práticas e a promoção das ofertas de
dupla certificação, em colaboração com outros serviços e entidades
(ANQEP, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), Associações
Empresariais e Empresas…), bem como na Qualifica, na Futurália e
outros eventos congéneres, de promoção de cursos de dupla
certificação de nível 4 e do ensino profissional, em colaboração com
a ANQEP.
Acompanhamento e monitorização dos cursos vocacionais de nível
básico e secundário, em regime de experiência.
Cursos de Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL) – Eixo 6 Tipologia 6.6; Eixo 8 Tipologia 8.6.6 e Eixo 9 Tipologia de
Intervenção 9.6.6.
Mobilização/dinamização das escolas/entidades para o ensino da
língua portuguesa a cidadãos imigrantes (Formação em Língua
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Portuguesa para estrangeiros).
Formalização da candidatura ao Programa Operacional Potencial
Humano POPH.
Articulação com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo
Intercultural (A.C.I.D.I.) ao longo do desenvolvimento do processo do
PPT.
Monitorização da formação do PPT do ano letivo em curso com os
formadores.
Organização e divulgação da logística das ações em curso da área de
intervenção das DSRs.
Diligencia e implementação com as escolas de todo o processo de
execução física e pedagógico/financeira.
Introdução dos dados da formação PPT no Sistema Integrado de
Informação do Fundo Social Europeu.
Orientação e articulação com o gabinete de educação do Centro
Nacional de Apoio ao Imigrante de cada Região, no âmbito da
formação do PPT, e com os Centros Locais de Apoio à Imigração nas
autarquias/Associações e outros Organismos Públicos.
Articulação com as unidades de gestão e IEFP da inscrição dos
candidatos a formandos para PPT.
Informação sobre Cursos de competências básicas em articulação
com PPT, caso de formandos analfabetos no país de origem.
Informação e orientação sobre os procedimentos de equivalências no
ensino básico e secundário.
Articulação com DGE/DGAE/ANQEP/Unidades de gestão e utentes no
esclarecimento e resolução rápida das equivalências.
Informação sobre Cursos de competências básicas em articulação
com o IEFP/Unidades de gestão.
Informação sobre a prova da Língua Portuguesa para efeitos de
nacionalidade (escrita e prova oral para os candidatos com mais de
65 anos).
Orientação sobre a autorização de residência e outros tipos (AR) para
Estudo no Ensino Básico e Secundário a partir do país de origem.
Estabelecimento de contactos com os Postos Consulares/Embaixadas
no exterior.
Informação sobre o reconhecimento de cursos fora da União Europeia
UE.
Articulação com o Gabinete de Inovação, Formação e Tecnologias no
apoio técnico à formação interna.

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI2

REGULAR E MONITORIZAR AS RESPOSTAS EDUCATIVAS E DE APOIO
EDUCATIVO NO ÂMBITO DO ENQUADRAMENTO ESPECIAL DE ALUNOS

Descritores Funcionais

Educação
Especial
Contratos de
Cooperação
- CERCI

Potenciação e qualificação das respostas educativas enquadradas
pela Educação Especial numa lógica de acompanhamento de
proximidade.
Habilitação das escolas fomentando o conhecimento, a divulgação e
a generalização das boas práticas locais.
Mediação relacional inter e intra unidades de gestão requerida por
iniciativa do sistema organizacional escolar no quadro do exercício
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- IPSS
- CRIS
Ensino Especial
Contratos de
Cooperação
- CERCI
- IPSS
- CRIS

da sua autonomia que reconhece e apela a este serviço pelo
conhecimento que advém da proximidade, pela isenção e pela
eficácia que decorrem da sua capacidade técnica.
Promoção da qualidade do desempenho docente, aditando suporte
técnico especializado que se adeque e responda às necessidades
concretas das unidades de gestão.
Provedoria às unidades de gestão, alunos e respetivas famílias num
exercício humanizado, porque possibilita e facilita o contacto
presencial, mais ágil e eficaz porque se alicerça no conhecimento
aprofundado das realidades locais.
Apoio e colaboração com os Órgãos de Gestão e Coordenação
Pedagógica
das
Escolas/Agrupamentos
na
organização
e
funcionamento dos apoios especializados da Educação Especial, na
estruturação das respostas curriculares e educativas e na
diversificação das estratégias pedagógicas.
Verificação,
monitorização,
avaliação
e
acompanhamento
especializados da organização, funcionamento e adequabilidade das
respostas educativas, proporcionadas no âmbito da educação
especial, na especificidade de cada Unidade Orgânica.
Apoio e orientação das unidades de gestão, Famílias e Comunidades
no reconhecimento da singularidade das crianças e jovens com
necessidades educativas adicionais de suporte e na oferta de
respostas educativas, formativas e qualificantes ajustadas à sua
funcionalidade.
Avaliação, aferição e correção das distorções à rede, através da
monitorização dos lugares de quadro e das necessidades transitórias
da Educação Especial e consequentes propostas para apreciação da
tutela.
Acompanhamento da organização e funcionamento das modalidades
específicas de educação: escolas de referência (para a educação
bilingue de alunos surdos e para alunos cegos e com baixa visão) e
unidades de apoio especializado.
Co estabelecimento, em parceria com os Ministérios que tutelam as
áreas da saúde e da segurança social, o Sistema Nacional da
Intervenção Precoce na Infância, no quadro das competências
atribuídas às Subcomissões Regionais legalmente consignadas.
Acompanhamento, monitorização e regulação das condições de
acesso à frequência de instituições de Educação Especial, mediante
avaliação processual dos alunos.
Promoção da autorrepresentação socio-escolar das pessoas com
deficiências/incapacidades,
ativando
e
implementando,
transversalmente, no contexto do desenvolvimento das diversas
atividades deste serviço, programas de formação/habilitação, dos
intervenientes no processo educativo, em áreas inovadoras, ao nível
da avaliação e intervenção educativas.
Cooperação com serviços específicos regionais e locais da saúde,
segurança social, emprego e ensino superior.

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI3

ACOMPANHAR A PROMOÇÃO DE MEDIDAS, PROJETOS E ORIENTAÇÕES
PARA A INCLUSÃO E O SUCESSO EDUCATIVO DOS ALUNOS

Descritores Funcionais
Organização e funcionamento de estabelecimentos de educação e de
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Apoio
Pedagógico
Programas
Projetos

ensino nos domínios da:
• Organização e Gestão Curricular da educação Pré-Escolar, Ensino
Básico e Secundário;
• Ofertas formativas do Ensino Básico: PCA, PIEF e EAE;
• Revisão da Estrutura Curricular;
• Ofertas Formativas do Ensino Secundário Regular e Recorrente;
• Reorientação do percurso formativo dos alunos;
• Avaliação interna e externa das aprendizagens;
• Apoio técnico-pedagógico às escolas, promovendo a consolidação
da sua autonomia.
O Português Língua Não Materna (PLNM):
Sistematização junto das escolas dos dados sobre alunos posicionados
nos níveis de proficiência linguística.
Colaboração com a DGE na implementação do projeto-piloto à
distância dos Cursos de PLNM – Ciberescola.
Informação e orientação sobre o direito de usufruir do Português
Língua Não Materna (PLNM).
Articulação com a DGE relativamente à informação para as escolas,
no âmbito do cumprimento definido nos despachos em vigor,
nomeadamente (n.º7/2006, de 06 de fevereiro, alterado pelo
Despacho Normativo n.º12/2011 de 22 de agosto, relativos ao ensino
básico, bem como os princípios orientadores do ensino secundário
reportados no Despacho Normativo nº30/2007, de 10 de agosto).
Emissão de Certificados de Habilitações do 1º e 2º Ciclos do Ensino
Recorrente.
PCA
• Definição da rede de oferta;
• Análise e elaboração de propostas para continuidade das turmas
PCA;
• Acompanhamento e avaliação das turmas PCA – Despacho
Nº1/2006, de 6 de janeiro;
• Acompanhamento e monitorização do funcionamento do projeto.
PIEF
• Definição da rede de oferta;
• Análise e elaboração de propostas para constituição de turmas
PIEF;
• Aprovação de candidaturas;
• Participação na Estrutura de Coordenação Regional;
• Acompanhamento e monitorização do funcionamento do projeto.
Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida:
• Colaboração com a Agência PROALV, no desenvolvimento e
acompanhamento técnico pedagógico dos projetos e das atividades
promovidas no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida;
• Intermediação com as escolas no âmbito dos Projetos Comenius;
• Organização da representação institucional no âmbito de ações de
cooperação europeia e outras nos domínios de educação e formação;
• Acompanhamento ao Programa de Cooperação Transfronteiriça.
Residência de Estudantes do Ensino Não Superior
• Acompanhamento pedagógico.
Colaboração com o CNAI
• Encaminhamento e prestação de informações no âmbito do SE e de
qualificação profissional.
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º CEB
(AEC)
• Análise e aprovação das candidaturas e celebração dos contratos e
adendas;
• Acompanhamento e monitorização do Programa;
• Sistematização de informação e articulação com os Serviços
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Centrais sobre a implementação do Programa.
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos
Alunos do 1º CEB
• Monitorização da aplicação PGR: validação de candidaturas;
validação das recolhas mensais – nº de refeições, contratos-programa
e adendas;
• Monitorização dos refeitórios adjudicados da área geográfica das
DSRs – Aplicação RECORRA (Registo eletrónico de controlo de
refeições em refeitórios adjudicados): acompanhamento e
monitorização ao nível de reclamações, de alteração de ementas e
atualização de informação junto dos Serviços Centrais;
• Intermediação entre as unidades de gestão e as empresas
concessionadas.
Coordenação e acompanhamento do Programa RBE
• Criação e requalificação das BE (espaço, equipamento/mobiliário e
fundo documental) no contexto de revisão da Rede Escolar;
• Criação dos SABE; criação dos Catálogos Coletivos (PCCRBE) e das
Redes
Concelhias e Inter-Concelhias de Leitura;
• Aplicação do modelo de autoavaliação da Biblioteca Escolar;
• Aplicação das orientações do Gabinete RBE/DGE e resolução de
situações (técnico-pedagógicas, recursos humanos);
• Projetos do programa e de parcerias nacionais com centro de
execução na BE;
• Divulgação de boas práticas, enquanto valorização/incentivo e
formação de recursos humanos, em articulação com a Equipa de
CIBES do referido programa.
Plano Nacional de Leitura
• Acompanhamento do Plano Nacional de Leitura, com os diversos
projetos, nomeadamente o projeto aLER+.
Projetos de Leitura
• Apoio a projetos de leitura ou afins (locais ou nacionais) propostos
pelas escolas ou estruturas da sociedade civil, envolvendo direta ou
diretamente a comunidade educativa.
Programa Assistentes Franceses em Escolas Portuguesas
• Acompanhamento do Programa Assistentes Franceses em Escolas
Portuguesas.
Programa Kidsmart Early Learning
• Colaboração com a DGE na implementação do Programa Kidsmart
Early Learning no âmbito territorial de cada DSR.
Acompanhamento de Projetos diversos
• Projeto das Escolas Bilingues nos 1º CEB e 2º CEB;
• Projeto das Escolas Piloto de Alemão;
• Projeto Mandarim;
. Projeto Latim;
. Projeto Grego;
. Projeto Romeno;
• Projetos no âmbito de Educação para a Saúde;
• Projetos para a Educação Ambiental - EcoEscolas e Águas Douro e
Paiva;
• Projeto EPIS;
• Roadshow Projeto 80;
• Projetos desenvolvidos em parceria com os PALOPs e Timor Leste;
• Coordenação Regional do Programa Parlamento dos Jovens;
• Projeto Bolseiros Moçambicanos – Protocolo com a Fundação
Portugal África;
• Prémio Aprender para depois liderar;
• Apoio à Campanha de Sensibilização para a Segurança e
Preservação do Património Ferroviário – REFER;
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• Outros projetos de índole pedagógica, considerados relevantes, em
que as DSRs sejam parceiras ou autoras, quer a nível internacional
(School 4 Radio, MCMC), nacional (Juventude Cinema e Escola) ou
regional (ENPAR, Escola Ativa) e outros que as DSRs possam vir a
criar.
Acompanhamento das escolas com Secção Europeia de Língua
Francesa (SELF).
Acompanhamento do Programa Assistentes Franceses em Escolas
Portuguesas.
Articulação com a DGE/escolas e utentes no esclarecimento e
resolução rápida das equivalências;
Informação e orientação sobre os procedimentos de equivalências
nos ensinos básicos e secundário.

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI4

ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIVERSOS
PROJETOS E ATIVIDADES DO DESPORTO ESCOLAR

PROGRAMAS,

Descritores Funcionais

Desporto
Escolar

Dinamização e coordenação do desenvolvimento do Programa do
Desporto Escolar, nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino
Secundário, Particular, Cooperativo e Profissional. Promoção, bem
como todas as atividades previstas no mesmo, no âmbito Regional.
Emissão de parecer sobre as propostas das escolas para a criação de
Centros de Formação Desportiva e Grupos/equipa de Nível 3.
Análise dos projetos de adesão dos Clubes de Desporto Escolar das
escolas e atribuir os créditos letivos para a sua operacionalização.
Análise e validação dos Planos dos Clubes de Desporto Escolar das
escolas.
Realização de todos os procedimentos necessários às aquisições de
serviços e materiais necessários à operacionalização das atividades
previstas no Plano de Atividades.
Definição de critérios e distribuição das tranches financeiras às
escolas, para apoio ao desenvolvimento dos seus projetos de Clube
de Desporto Escolar.
Cooperação com as autarquias no acompanhamento de projetos no
âmbito do Desporto Escolar.
Realização
de
reuniões
com
Diretores
de
escola/Agrupamentos/Presidentes de CAP, Coordenadores dos Clubes
de Desporto Escolar e Professores Responsáveis por Grupos/Equipas.
Realização de reuniões com Autarquias para, nos diferentes níveis de
competência de cada uma das instituições, proceder ao
estabelecimento de parcerias no âmbito do Desporto Escolar.
Realização de reuniões com o Sistema Desportivo para, nos
diferentes níveis de competência de cada uma das instituições,
proceder ao estabelecimento de parcerias no âmbito do Desporto
Escolar ao nível das atividades de formação e desportivas.
Organização de quadros competitivos de âmbito local, regional,
nacional e internacional, nas diversas modalidades, com quadro
competitivo nacional e as tarefas a eles inerentes.
Promoção de encontros, de âmbito local, regional e nacional dos
grupos/equipas das modalidades sem quadro competitivo regular e
projetos especiais e as tarefas a eles inerentes.
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Promoção de ações de formação e atualização de conhecimentos dos
professores, para a melhoria das competências pedagógicas e
técnicas.
Elaboração de proposta de AE para experimentação do Projeto Piloto
do Desporto Escolar, no âmbito do 1º CEB.
Apoio na operacionalização do currículo da Expressão Físico-Motora
no âmbito do 1º CEB.
Apoio na operacionalização do Programa de AFD no âmbito das AEC
do 1º CEB.
Emissão de pareceres sobre as condições de prática da Educação
Física e do Desporto Escolar ao nível das instalações e equipamentos.
Dinamização e coordenação do desenvolvimento de Programas que
visem generalizar a prática curricular da Expressão Físico-Motora nas
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Participação nas reuniões de coordenação do Desporto Escolar
promovidas pela estrutura central.
Realização de reuniões com a estrutura regional para definição do
Plano de Atividades, coordenação da operacionalização do Programa
do desporto Escolar e atividades a ele inerentes.
Gestão dos recursos humanos e financeiros afetos ao
desenvolvimento do Programa do Desporto Escolar e da competência
das DSRs.
Organização do Campeonato Mundial Escolar de Voleibol na
International School Sport Federation, de 9 a 17 de abril, bem como
todos os procedimentos inerentes às diferentes áreas que o
compõem.

3.2. Direções de Serviços Regionais: ação multidisciplinar técnicoadministrativa
Área de
Intervenção

Atividade

(AI)

AI1

i) ACOMPANHAR A REQUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DA REDE DE ESCOLAS
ii) ELABORAR PARECERES SOBRE OS PDM, PP, AAE, CE E
CANDIDATURAS ELABORADAS PELAS AUTARQUIAS
iii) VISTORIAR INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (EPC E EP)

Descritores Funcionais

Planeamento
Rede
Conservação e
requalificação
de edifícios
escolares
Equipamento
Alvarás
Estatística

Organização e acompanhamento dos processos de sistematização e
informação estatística, tratamento e manutenção da base de dados
de informação com dados de frequências e evolução da população
escolar, como suporte à monitorização e avaliação dos processos de
ordenamento e reordenamento da rede escolar.
Execução dos procedimentos, de âmbito operacional e estratégico,
recorrendo à avaliação e monitorização da rede de escolas de forma
a racionalizar o parque escolar promovendo uma boa de gestão da
rede escolar, incluindo as modalidades do ensino regular público e
privado e o desenho da rede de oferta formativa, incluindo ainda os
estudos demográficos. Nestes procedimentos impõe-se um trabalho
local com todos os parceiros educativos, para serem encontradas as
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melhores soluções na gestão da rede escolar. Destacam-se todos os
trabalhos de monitorização e avaliação das escolas com vista ao seu
encerramento e respetiva avaliação local das condições das escolas
acolhedoras.
Avaliação e implementação do processo de agregação de escolas e
Agrupamentos de Escolas, cujo processo implica reuniões com as
Escolas e Autarquias que eventualmente apresentem uma proposta
de agregação.
Avaliação das condições físicas nas escolas para implementação das
ofertas formativas, por forma a racionalizar de forma equilibrada e
com qualidade as mesmas.
Análise e elaboração de pareceres relativos aos PDM (Plano Diretor
Municipal), PU (Plano de Urbanização), PP (Plano de Pormenor), AAE
(Avaliação Ambiental Estratégica), CE (Carta Educativa) e respetiva
Monitorização, bem como às candidaturas elaboradas pelas
Autarquias para a construção de Centros escolares, requalificação de
escolas básicas do 1º CEB e 2º e 3º CEB. Estas ações decorrem com
reuniões com as Autarquias, CCDR bem como com os Agrupamentos
de Escolas.
Avaliação e emissão de pareceres sobre os projetos de arquitetura,
validando as instalações para a educação pré-escolar e ensino básico
da rede pública e privada. Este é um trabalho conjunto,
DSRs/Autarquias/Entidades/Escolas para encontrar soluções técnicas
que melhor se adaptem às diretrizes pedagógicas.
Vistoriar, após a execução dos empreendimentos, para validação do
equipamento com vista à sua integração na Rede Pública. Este apoio
técnico e procedimento são estendidos aos Estabelecimentos de
Ensino Privados.
Avaliação e monitorização dos "Projetos tipo" de instalações de
escolas – Escolas com Projetos Tipo Brandão, 3 x 3 simples, 3 x 3
Compactos, Monoblocos, a fim de aferir as necessidades de
adequação e conforto dos espaços educativos.
Elaboração de estudos de arquitetura para adaptação dos espaços
pedagógicos às exigências curriculares.
Elaboração e execução dos processos de concurso para as obras de
conservação dos edifícios escolares e para aquisição de equipamentos
destinados a reequipar as escolas Básicas do 2º e 3º CEB.
Organização das tipologias dos equipamentos (características
técnicas), tendo por base os programas curriculares das diferentes
disciplinas.
Gestão dos equipamentos, promovendo a sua reutilização, incluindo
as transferências de mobiliário e material didático entre
estabelecimentos de educação e ensino não superior dentro da NUT
ou inter-NUT, após avaliação das suas condições de utilização.
Avaliação dos pedidos de licenciamento de Estabelecimentos de
Ensino Particulares e Cooperativos, previamente formulados junto
das Direções de Serviço regionais da respetiva área de influência.

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI2

ASSEGURAR O APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO

Descritores Funcionais
Apoio à Direção na tomada de decisões.
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Apoio jurídico e
contencioso

Análise de recursos hierárquicos e elaboração de pronúncias art.º
172.º CPA.
Análise de reclamações e recursos hierárquicos e elaboração de
pareceres para decisão.
Análise de questões colocadas por outros serviços das DSRs.
Estudo, preparação e elaboração de protocolos.
Esclarecimentos sobre questões diversas.
Análise de queixas, participações e exposições.
Elaboração de informações para decisão de queixas, participações e
exposições.
Análise de participações de natureza disciplinar.
Elaboração de informações para instauração de processos de
inquérito e disciplinares.
Análise de processos de inquérito e disciplinares.
Análise de recursos hierárquicos em processos de inquérito e
disciplinares.
Elaboração de informações para decisão de recursos hierárquicos,
proc. de inquérito e disciplinares.
Apoio na instrução de proc. inquérito e disciplinares, quando não são
da responsabilidade da IGEC.
Análise de questões relacionadas com contratação pública.
Acompanhamento e apoio em procedimentos de contratação pública.
Instrução de processos de contratação pública.
Apoio jurídico na contestação a ações judiciais propostas contra o
Estado.
Análise de ações judiciais propostas contra o Ministério da Educação
e Ciência.
Estudo, preparação e elaboração de contestações e requerimentos
em ações judiciais.
Estudo, preparação e elaboração de alegações em ações judiciais.
Estudo, preparação e elaboração de recursos jurisdicionais.
Estudo, preparação e elaboração de contra-alegações em recursos
jurisdicionais.
Satisfação de pedidos de penhora de vencimentos de docentes e não
docentes.
Análise de pedidos de penhora de créditos.
Análise de processos de injunção.
Estudo, preparação e elaboração de oposições em processos de
injunção.
Análise de processos de contraordenação.
Estudo, preparação e elaboração de defesa em processos de
contraordenação.
Elaboração de participações de natureza criminal.
Acompanhamento de processos de expropriação.
Entrada de documentos no webdoc destinados ao Gabinete Jurídico.
Tratamento e expedição de documentos do Gabinete Jurídico.
Arquivo de documentação do Gabinete Jurídico.

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI3

PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE
APOIO FINANCEIRO CELEBRADOS E PROJETOS

Descritores Funcionais
Rede Privada
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Contratos
de
Patrocínio
e
Associação
simples
e
desenvolvimento

Educação Pré-Escolar
Contratos de Desenvolvimento.
Educação do 1º Ciclo do Ensino Básico
Contratos Simples (1º Ciclo do Ensino Básico).
Educação 2º e 3º CEB
Contratos de Associação (2º, 3º CEB e Sec.).
Contratos de Patrocínio - Ensino Artístico (1º, 2º, 3º CEB e Sec.).

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
AI4

APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS MÉDICAS REGIONAIS

Descritores Funcionais

Juntas Médicas

Gestão da Junta Médica das DSRs:
• Elaboração dos processos de submissão a Junta Médica, de Pessoal
Docente e Não Docente, nos termos do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de março, nomeadamente e principalmente no que respeita às
seguintes situações: - nos termos das alíneas a) e b) do Artigo 36.º,
nos termos do Art.º 38.º, 39º e 49º do referido diploma;
destacamentos por gravidez de risco e destacamentos por condições
específicas;
• Incapacidade para o exercício de funções docentes (DL 224/2006 e
DL 124/2008).

Área de
Intervenção

Atividade

(AI)
ACOMPANHAR, COORDENAR E APOIAR A ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SITUADOS
NA RESPETIVA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL

AI5

ASSEGURAR A DIVULGAÇÃO LOCAL DAS ORIENTAÇÕES DOS SERVIÇOS
DO MEC E DA INFORMAÇÃO TÉCNICA ÀS ESCOLAS
PROMOVER E MONITORIZAR
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

PROCESSOS

DE

AVALIAÇÃO

DA

Descritores Funcionais
Apoio à gestão
dos
agrupamentos e
reforço da
autonomia
Contratos de
Autonomia
Recursos

Organização do ano escolar:
• Matrículas, transferências e distribuição de alunos;
Análise de processos de antecipação de matrícula;

• Organização das atividades escolares dos alunos;
• Constituição de turmas e grupos (pré-escolar): análise e validação
em plataforma própria; análise e tratamento de pedidos excecionais
para turmas de EMRC.
Autonomia, Administração e Gestão:
• Implementação do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho;
• Processos eleitorais para Diretor;
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humanos das
escolas

• Constituição e funcionamento das estruturas de orientação
educativa;
• Análise e parecer sobre pedidos de acréscimo aos créditos horários:
assessorias técnico-pedagógicas e desenvolvimento de projetos;
• Acompanhamento técnico dos contratos de autonomia, nos termos
do Art.º 56.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e
Portaria n.º 265/2012 de 30 de agosto.
Acumulações de funções do pessoal docente do ensino oficial:
análise, tratamento e propostas de deferimento/indeferimento de
acumulações dos docentes ao abrigo ECD (art.111º) e Portaria
814/2005.
Certificação (Tempo de serviço e Habilitação):
• Contagem de tempo de serviço de pessoal docente das IPSS para
efeitos de aposentação;
• Contagem de tempo de serviço de pessoal não docente abrangido
pelo DL n.º 59/2005, de 29 de dezembro, para efeitos de
aposentação;
• Confirmação de vencimentos de pessoal docente e não docente do
1º Ciclo, para efeitos de aposentação;
• Emissão de Declarações de tempo de Serviço para efeitos de
aposentação;
• Envio de processos individuais e registos biográficos de pessoal
docente/não docente que deixou de exercer funções e regressou ao
serviço;
• Confirmação de vencimentos e descontos para a CGA e MSE, para
efeitos de Aposentação e pensão de sobrevivência;
• Declarações para a CGA (vencimento, escalão e índice durante o
período em que o docente esteve na situação de licença sem
vencimento).
Certificação e organização dos processos de contagem de tempo de
serviço dos docentes que exercem funções em estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo, IPSSs, IEFP ou instituições
acreditadas pelo IEFP, Cursos EFA, CNO, Seminários Menores, Escolas
Profissionais, Escolas de Hotelaria e Turismo e estabelecimentos de
ensino extintos que se localizam na área de influência das DSRs
(Decreto-Lei nº 553/80, de 21 de novembro; Decreto-Lei nº 169/85,
de 20 de maio e Decreto-Lei nº 321/88, de 22 de setembro) e
verificação do cadastro que cada docente possui em arquivo, bem
como na base de dados.
Apoio ao concurso de âmbito nacional (DL 132/2012): Concretização
do elo de ligação entre a DGAE e as Escolas/Candidatos nas diversas
fases relativas ao concurso nacional de docentes, esclarecimento de
questões das várias tarefas inerentes aos processos concursais e
validação dos horários solicitados pelas escolas.
Contratação de escola (DL 132/2012): Concretização do elo de
ligação entre a DGAE e as Escolas/Candidatos nas diversas fases
relativas aos concursos de contratação de Escola e esclarecimento de
questões das várias tarefas inerentes aos processos concursais,
validação dos horários solicitados, validação dos aditamentos aos
contratos e análise e propostas de decisão dos processos de recursos
hierárquicos interpostos pelos candidatos em matérias relativas à
contratação de escola.
Tratamento de questões do ECD: transição e progressão na carreira,
avaliação de desempenho docente, mobilidade de pessoal docente,
férias, faltas e licenças do pessoal docente (ECD, DL 100/99, Lei
59/2008).
Análise e propostas dos processos de recursos hierárquicos
interpostos por docentes em matérias relativas à carreira docente,
férias, faltas e licenças, distribuição de serviço, avaliação do
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desempenho, compensação por caducidade...
Gestão e mobilidade do pessoal não docente das Escolas: Apoio à
gestão de pessoal não docente, dos estabelecimentos de ensino.
Atribuição de contratos de trabalho a tempo parcial e contratos de
emprego/inserção às Escolas/Agrupamentos de Escolas. Elaboração
do processo de mobilidade de pessoal não docente. Elaboração de
pareceres e informações relativas a recursos hierárquicos interpostos
por pessoal não docente em matérias relativas a carreira, férias,
faltas e licenças, distribuição de serviço, avaliação do desempenho.
Validação dos pareceres sobre licenças sem remuneração.
Processo de transferência para as autarquias da gestão do pessoal
não docente (DL 144/2008): Colaboração na preparação de
informação para o processo de transferência de competências para
as autarquias.

Área de

Atividade

Intervenção

AI6

i) ACOMPANHAR, COORDENAR E APOIAR A ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SITUADOS
NA RESPETIVA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL
ii) ASSEGURAR A DIVULGAÇÃO LOCAL DAS ORIENTAÇÕES DOS
SERVIÇOS DO MEC E DA INFORMAÇÃO TÉCNICA ÀS ESCOLAS

Descritores Funcionais

Apoio ao
arquivo,
património e
contabilidade
• ASE
• Bolsas de
Mérito
• Leite escolar
• Transportes
• Refeições
• Seguro
escolar
• Recursos
humanos
(internos

Património
• Aquisição e Agregação do Economato e Papel - gestão de stocks;
introdução das necessidades para agregação para a plataforma
ANCP/Compras MEC e compras de materiais necessários através da
plataforma TradeForum;
• Organização e Inventariação de materiais de Economato em
armazém (gestão de stock);
• Colaboração na organização e planificação do Inventário dos bens
móveis das DSRs.
Secção de Pessoal
• Tratamento de todas as funções inerentes à gestão do pessoal
pertencente ao Mapa de Pessoal das DSRs.
Arquivo
- Gestão e manutenção do acervo documental das DSRs à luz da
legislação em vigor;
• Reafetação da documentação das escolas;
• Expurgo de documentação sem valor arquivístico em cumprimento
com as regras previstas na Portaria 536/2009, de 18 maio.
As atividades a desenvolver visarão a execução orçamental e o
controlo financeiro, dos montantes a transferir para as autarquias,
IPSS e Agrupamentos de Escolas de acordo com os montantes
apurados periodicamente, resultantes das informações de contrato
e/ou acordo, retirados de mapas enviados pelas autarquias e de
dados físicos lançados nas plataformas.
1.Rede Pública – Contabilidade/financeiro
1.1. Educação Pré-Escolar - abrangerá a execução financeira das
transferências para as Autarquias nas áreas da Componente de Apoio
à Família, das Assistentes Operacionais:
1.1.1. Acordos Cooperação;
1.1.2. Acordos de Cooperação com as Autarquias da área geográfica
de cada DSR.
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A - Componente Apoio à Família: compreende serviços de
alimentação e prolongamento de horário. As verbas globais a
transferir são efetuadas pela Autarquia. Sendo disponibilizada
informação a cada Autarquia dos valores totais a transferir para
Fornecimento de refeições (C1), valores totais a transferir para
Prolongamento de Horário (S>15 Crianças)(C2), valores totais a
transferir para Prolongamento de Horário (S<15 Crianças)(C3).
B - Assistentes Operacionais: na componente educativa, o Acordo de
Cooperação estabelece os encargos com o pessoal auxiliar. As
transferências de verbas são efetuadas mensalmente e de acordo
com o número de Assistentes Operacionais na Adenda anual do
Acordo.
C - Alargamento da Rede: foram apresentadas 47 candidaturas,
sendo 26 de IPSS e 21 de Autarquias, repartidas pela 1ª e 2ª fase.
Está ainda a decorrer a execução das candidaturas da 2ª fase (até
março de 2014). Os pedidos de pagamento das despesas por parte
das entidades, IPSS e Autarquias, são remetidos para apreciação de
elegibilidade das mesmas e, após análise e parecer técnico, são
enviadas para autorização de despesa para posterior transferência de
verbas para as respetivas entidades. A periodicidade das
transferências é variável, estando sujeita aos pedidos de pagamento
apresentados.
Tarefas:
Análise, controlo e execução financeira dos pagamentos efetuados às
Autarquias para as várias componentes, consistindo em:
- Elaboração de Informação Proposta de Pagamento após controlo
financeiro efetuado entre o valor protocolado e o valor efetivamente
pago às várias Autarquias para as componentes supracitadas;
- Esclarecimento de dúvidas às várias questões, colocadas por parte
das diversas Autarquias, quer telefonicamente quer por escrito ou
presencialmente;
- Elaboração dos mapas de execução orçamental trimestral
destinados à Direção Geral do Planeamento e Gestão Financeira e à
Direção Geral do Orçamento relativos à execução orçamental para as
várias componentes;
- Informação mensal enviada às Autarquias em cumprimento da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.
1.2. 1º Ciclo do Ensino Básico - transferência de verbas para as
Autarquias, decorrentes de contratos-programa e Acordos celebrados
com o Ministério da Educação e Ciência, da área geográfica de cada
DSR.
1.2.1. As transferências efetuadas a este nível destinam-se a:
- Atividades de Enriquecimento Curricular;
- Refeições;
- Transportes Escolares.
Tarefas:
• As comparticipações financeiras são efetuadas por tranches, nos
termos do contrato-programa celebrados com as entidades que se
candidatam ao Programa;
• Os dados anuais de cada Contrato-Programa são registados em
plataformas preenchidas pelas Autarquias, que são verificados e
validados, pelos dados da Adenda assinada anualmente e,
posteriormente, são calculados os montantes a transferir;
• Ao nível dos Transportes Escolares, para as escolas encerradas com
menos de 21 alunos, após a receção dos pedidos, é proposto
superiormente a viabilidade de comparticipação;
• Preenchimento e atualização dos dados da execução de cada
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candidatura, na plataforma do Pré-Escolar (medida esta
implementada pelo ex-GEPE, atual DGPGF, e solicitada pela então
SEE), diariamente ou sempre que se verifiquem alterações físicas ou
financeiras das diversas candidaturas, concretamente, sempre que se
proceda à validação de um pedido de pagamento;
• Esclarecimento de dúvidas às várias questões colocadas por parte
das diversas entidades beneficiárias, em termos de execução e
apresentação dos pedidos de pagamentos, nomeadamente a sua
formalização, quer telefonicamente quer por escrito e
presencialmente.
1.3. Leite Escolar e Seguro Escolar
No âmbito do Apoio Sócio Educativo, de acordo com as necessidades
e respetivo reporte na plataforma de apoio, bem como as
necessidades registadas em histórico, são identificados os montantes
a transferir mensalmente para cada Agrupamento de Escola,
destinados ao 1º ciclo.
1.4. Educação 2º e 3º Ciclo
• No âmbito do Apoio Sócio Educativo, de acordo com as
necessidades e respetivo reporte na plataforma de apoio, bem como
as necessidades registadas em histórico, são identificados os
montantes a transferir mensalmente para cada Agrupamento de
Escola, destinados ao 2º e 3º ciclo:
- Alimentação - Refeitórios concessionados;
- Residências estudantes;
- Alimentação - Refeitórios administração direta;
- Bolsas de mérito;
- Auxílios económicos;
- Seguro escolar.
Prestação de esclarecimentos, presencial, email ou telefone, aos
Estabelecimentos de Ensino e Encarregados de Educação, assumindo
um peso significativo no trabalho diário relativamente a:
- Seguro escolar resultado de acidentes ocorridos com alunos, de
tratamentos prolongados na sequência de acidentes e pedidos de
juntas médicas para atribuição de indemnizações por danos físicos ou
morais. Bem como o transporte dos alunos acidentados para
tratamentos prolongados;
- Prestação de ajuda no preenchimento da plataforma onde se
registam as necessidades físicas e financeiras.
• Início de ano letivo: antecipadamente é efetuado um levantamento
e preparação das necessidades no âmbito dos auxílios económicos
diretos e bolsas de mérito de forma a serem transferidas verbas que
assegurem os encargos elevados neste período do ano. Preparação de
informações para esclarecimento do transporte dos alunos com
necessidades educativas especiais, nomeadamente na interpretação
da legislação, dado existirem vários diplomas.
• Elaboração mensal de um estudo dos dados reportados na
plataforma para análise e tratamento que serve de base à elaboração
das Informações-proposta mensais para pagamento de todas as
despesas inerentes à Acão social escolar (auxílios económicos,
refeitório, leite escolar, bolsas de mérito e deficientes integrados) e
seguro escolar;
• Análise e verificação das faturas da empresa prestadora das
refeições servidas nos refeitórios adjudicados a fim de elaborar a
respetiva informação para autorização da despesa;
• Instrução e tratamento dos pedidos de marcação de junta médica
para determinação do grau de incapacidade e atribuição de
indemnização, que compreende:
1. Análise dos elementos enviados: Inquérito de Acidente Escolar e
Relatórios Médicos;
2. Elaboração de IP a solicitar autorização ao DR para realização da
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JM;
3. Marcação da JM e informação da data ao interessado;
4. Cálculo do valor da indemnização e comunicação aos interessados
(anexando a declaração de Aceitação e de Quitação);
5. Rececionadas as referidas declarações, elaboração da IP do valor
indemnizatório à família.
• Acompanhamento, mensal, das necessidades de despesa das duas
residências de estudantes e respetiva transferência de verbas;
• Preparação trimestral dos elementos referentes à execução
orçamental da Acão Social Escolar, a enviar à DGPGF.
Exportação semestral de dados da plataforma para a Prestação de
Contas, ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)
relativa ao consumo de Leite Escolar distribuído aos alunos do préescolar e 1º ciclo; • Análise e verificação anual das Contas de
Gerência da Acão Social Escolar dos Agrupamentos de Escolas e envio
dos dados físicos para a DGPGF.

Área de

Atividade

Intervenção
i) PRESTAR APOIO TÉCNICO E FORMATIVO NO ÂMBITO DA
AI7

ii)

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
COOPERAR COM OUTROS SERVIÇOS, ORGANISMOS E
ENTIDADES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES
CONJUNTAS EM MATÉRIA DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL

Descritores Funcionais

Informática
GIFT
(Gabinete de
Inovação
Formação e
Tecnologias)
e
Recursos de
imagem.

No âmbito da missão da Modernização Administrativa e
gestão/manutenção do parque informático:
• Gestão e manutenção evolutiva de todos os recursos que dão
suporte à rede informática interna (hardware e software) das DSRs;
• Desenvolvimento de uma integração eficaz das escolas no sistema
de gestão documental das DSRs;
• Desenvolvimento de estratégias de modernização administrativa
através da conceção de instrumentos de gestão para utilização
interna e externa, facilitadores da monitorização de procedimentos e
de tomadas de decisão;
• Gestão do parque informático, respetiva manutenção e otimização;
• Consolidação do sistema de informação que dá suporte ao fluxo de
informação transacional entre as DSRs e as escolas, autarquias e
outros parceiros;
• Colaboração transversal com a Direção Geral, Direção e demais
departamentos das DSRs, no que concerne à produção de documentos
diversos, necessários às atividades que desenvolvem;
• Cooperação na conceção, organização, implementação e avaliação
de atividades de divulgação de projetos realizados pelas DSRs;
• Disponibilização de equipamentos tecnológicos a alunos da
Educação Especial:
- Formação aos docentes da Educação Especial;
- Identificação das necessidades de equipamentos em articulação
com o Gabinete de Acompanhamento da Educação Especial das DSRs;
- Instalação da videoconferência para alunos da Educação Especial;
- Instalação de software e hardware nas escolas com alunos da
Educação Especial;
- Configuração e instalação de equipamento Tecnológico da Educação
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Especial nos CRTIC pertencentes às DSRs.
Consolidação e expansão do PTE (Plano Tecnológico da Educação)
em articulação com os Serviços Centrais e as diversas entidades no
âmbito da operacionalização dos vários projetos:
• Monitorização da evolução da implementação do PTE nas Escolas; •
Articulação com a DGEEC, no sentido de uma homogeneização e
dotação de infraestruturas de rede a todas as escolas – Rede
alargada (acesso à Internet) e Redes de Área Local (LAN);
• Elaboração de pareceres técnicos e relatórios demonstrativos do
ponto de situação dos diversos subprojectos do PTE;
• Acompanhamento das Escolas (presencial, telefónico, email,
webdoc).
Acompanhamento e monitorização da implementação dos projetos
do PTE nas Escolas LAN (apoio técnico):
• Criação de redes locais estruturadas nas escolas segundo os
standards;
• Criação de condições para que alunos e professores tenham acesso
à Internet com e sem fios em todas as salas de aula e restantes
espaços das escolas.
PTE – videovigilância
• Acompanhamento da instalação dos sistemas (intrusão e
videovigilância) em parceria com a DGEEC;
• Acompanhamento às escolas na resolução de problemas/avarias nos
sistemas.
PTE - Kit Tecnológico
• Distribuição e acompanhamento da instalação de novos sistemas
operativos;
• Apoio na resolução de problemas técnicos.
Matriculas Eletrónicas
Operacionalização da plataforma das matrículas eletrónicas
• Realização de Ações de Formação dirigidas às Escolas sobre o
funcionamento da Plataforma;
• Monitorização da operacionalização da plataforma através de
acompanhamento telefónico e gestão de email de todas as questões
relacionadas com os procedimentos de Registo/alteração/anulação
de Inscrição de alunos;
• Identificação e sistematização dos constrangimentos referentes aos
processos supramencionados, para normalização/resolução dos
procedimentos;
• Acompanhamento das Escolas sobre o funcionamento da plataforma
(telefónico, email, webdoc).
Gabinete de Gestão Documental:
• Tratamento de toda a correspondência rececionada nas DSRs, no
Gabinete de Gestão Documental, via CTT, Fax, Webdoc, email e
atendimento ao público;
• Organização e classificação da Gestão Documental;
• Receção dos documentos de particulares, organismos oficiais e
judiciais;
• Distribuição por unidades orgânicas e serviços para facilitar o
registo:
- Registo e digitalização de toda a correspondência rececionada,
integrando-a no sistema de gestão documental;
- Resposta a solicitações de digitalização de documentos para anexar
a saídas de correspondência, localização de processos, informação e
reencaminhamento para os respetivos locais.
Organização e otimização dos fluxos e sistemas de informação
(Gestão Documental, Portais Web, entre outros), procedendo à:
• Consolidação do sistema de informação que dá suporte ao fluxo de
informação transacional entre as DSRs e a Direção-Geral, e também
entre as DSRs, as escolas, autarquias e outros parceiros;
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• Efetivação da gestão e manutenção de plataformas informáticas
(internas e externas);
• Desenvolvimento de aplicações informáticas e documentos de
suporte às várias equipas das DSRs;
• Desenvolvimento de aplicações informáticas de âmbito nacional de
apoio à DGEstE;
• Fornecimento de apoio/formação aos utilizadores das diversas
plataformas informáticas.
GIFT/Recursos de Imagem
Caracterização
Enquanto equipa diversificada e multidisciplinar, devidamente
apetrechada em meios técnicos e humanos, direcionada para o
acompanhamento e apoio individualizado à comunidade escolar,
através da produção, reconversão e disponibilização de conteúdos
digitais, geradores de inovação e criatividade nas práticas
pedagógicas, o Gabinete de Inovação Formação e Tecnologias é,
hoje, um espaço plural de serviços considerados necessários à
prossecução de programas inerentes a uma política educativa de
qualidade.
Este impulso estruturante e modernizador é visível no número e
qualidade dos projetos concretizados por solicitação do Ministério da
Educação e Ciência, respetivas Direções-Gerais e Direções de Serviço
Regionais, bem como outros organismos intervenientes no processo
educativo.
Áreas de intervenção (comunicação e imagem)
Dada a reconhecida qualidade das suas intervenções, em áreas da
comunicação, como o design gráfico, multimédia, grafismo
eletrónico, áudio, vídeo para a Web e para a televisão (sistema
broadcast), o GIFT, como estrutura única a nível nacional, tem vindo
a ser solicitado a integrar as suas valências nos mais diversos projetos
escolares e educativos.
Por dispor de condições objetivas, com capacidade instalada
suficiente, ao nível dos seus recursos técnicos e humanos, o GIFT
intervém regularmente na organização de ações públicas de iniciativa
dos diferentes organismos do MEC, nos domínios da conceção,
gestão, estrutura logística e apoio técnico especializado.
Na área da formação, para além de organizar e executar os planos de
formação interna, garante, no âmbito da gestão administrativa do
processo de formação contínua, a articulação com os CFAE,
promovendo a cooperação interinstitucional, e desenvolve ações
técnicas especializadas (apoio às TIC e à utilização das diversas
plataformas informáticas), presencialmente ou à distância, junto de
escolas e docentes, favorecendo o trabalho cooperativo e a partilha.
Disponibilização às escolas e aos docentes de um vasto conjunto de
materiais pedagógicos e didáticos devidamente validados, em
sintonia com os responsáveis das Bibliotecas Escolares: Constituição,
indexação e catalogação em base de dados bibliográfica, acessível
através do site do GIFT, de um acervo de conteúdos digitais,
dinâmico e colaborativo, gerador de inovação e criatividade nas
práticas pedagógicas, que inclui atendimento presencial e a
publicação, online, de um conjunto de Recursos Educativos Digitais.
Valorização, publicitação e disseminação das iniciativas e projetos
relevantes das escolas:
- NOTÍCIAS: Divulgação de eventos institucionais ou de atividades
pedagógicas de iniciativa externa ao mundo escolar.
- DESTAQUES: Divulgação de atividades resultantes de temas comuns.
Colaboração com a Direção e com os diferentes gabinetes das DSRs,
Ministério da Educação e Ciência e outras entidades na conceção,
organização e promoção de projetos de índole institucional e
educativa com recurso às áreas da comunicação, como o design
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gráfico, multimédia, grafismo eletrónico, fotografia, áudio e vídeo.
Produção, conceção do guião, registo de imagens, edição, texto,
linha gráfica, pós-produção e direção geral do Magazine Desporto
Escolar RTP2.
Conceção e produção de webdesign e gestão de conteúdos setorial do
site institucional das DSRs.
Produção de videogramas de apoio à formação e ao ensino do
português para estrangeiros - Cursos de Português para Falantes de
Outras Línguas.
Apoio à organização, apoio logístico e atividades de divulgação da
Qualifica 2015.
Promoção, publicitação e registo com edição de imagens das
diferentes fases do projeto Parlamento dos Jovens.
Promoção, publicitação e registo com edição de imagens das fases do
projeto PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da
População Escolar.
Promoção, publicitação e registo com edição de imagens das fases do
projeto - Programa Internacional Eco Escolas.
Promoção, publicitação e registo com edição de imagens de
atividades relevantes do projeto Programa RBE.
Promoção, publicitação e registo com edição de imagens de
atividades relevantes do projeto Plano Nacional de Leitura.
Promoção, publicitação e registo com edição de imagens de
atividades relevantes do projeto Dia Mundial da Poupança.
Conceção, elaboração de guião, captação e edição de imagens de
vídeo de divulgação do Programa Mais Sucesso Escolar - Escolas
Híbridas.
Divulgação, acompanhamento, seleção e classificação dos projetos
concorrentes - INOVA - Jovens Criativos Empreendedores para o séc.
XXI.
Produção de vídeo promocional para candidatura portuguesa, criação
de logomarca, linha gráfica e multimédia para o Mundial de Voleibol
do Desporto Escolar de 2014.
Registo de imagens e produção de vídeo de cariz pedagógico sobre a
sessão das Primeiras Jornadas da Autonomia.
Conceção e produção de linha gráfica para os Encontros de Basto.
Formação
Gestão administrativa do processo de formação de professores da
Área Territorial do Norte da Inspeção-Geral da Educação e Ciência,
no âmbito do Procedimento disciplinar.
Gestão administrativa do processo de formação de Diretores da Área
Territorial do Norte da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, no
âmbito do Procedimento disciplinar.
Apoio especializado, presencial ou a distância, junto de escolas e
docentes.
Atividades de gestão administrativa em articulação com o INCI, para
o Workshop sobre Compras Públicas.
Registo de imagens e produção de vídeo de cariz pedagógico para
utilizar na formação de professores sobre Metas Curriculares do 1º
Ciclo de Português.
Outros
Colaboração transversal com a Direção e demais departamentos das
DSRs, no que concerne à conceção e produção de documentos
diversos, necessários às atividades que desenvolvem.
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Área de

Atividade

Intervenção
AI8

ARTICULAR COM A DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESCOLAR A
IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PREVENÇÃO E
COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE INSEGURANÇA E VIOLÊNCIA ESCOLAR

Descritores Funcionais

Gabinete de
segurança

Articulação e apoio na gestão de problemas de segurança e violência
escolar.
Monitorização permanente da Plataforma Nacional de Registo de
Ocorrências.
Acompanhamento e tratamento das ocorrências que perturbam a
segurança e tranquilidade nas escolas.
Acompanhamento da ação dos Vigilantes do MEC, colocados em
Escolas da área de influência das DSRs.
Tratamento de reclamações/exposições referentes a atos de
violência e agressividade.
Articulação com o Programa Escola Segura.
Promoção da articulação e do apoio na manutenção da segurança dos
espaços escolares.
Apoio na implementação dos Planos de Segurança.
Acompanhamento de exercícios de evacuação/simulacros para
análise de constrangimentos e ajuda a encontrar soluções que
minimizem situações anómalas.
Representação Institucional.
Coordenação e implementação das medidas de segurança às Sedes de
Agrupamentos de Exames da região.
Implementação de medidas de segurança às Escolas envolvidas em
Provas Regionais e Nacionais Organizadas pelo Gabinete de Desporto
Escolar das DSRs.
Apoio ao desenvolvimento e funcionamento do Projeto Clubes de
Proteção Civil.
Promoção, coordenação e operacionalização das atividades
desenvolvidas no âmbito do Protocolo Prevenção da Criminalidade
Informática contra Jovens e Crianças.
Acompanhamento e apoio ao funcionamento do Projeto - Rede
Distrital de Escolas de Referência para Educação Rodoviária.
Apoio às atividades realizadas no âmbito da Campanha
Comportamentos Corretos na Estrada (Meninos Polícia).
Acompanhamento à promoção de atividades no âmbito da
Comemoração de Datas Significativas, nomeadamente: Dia Escolar da
Não Violência; Dia da Memória; Dia Internacional da Segurança no
Trabalho; Dia da Segurança Rodoviária e Dia Internacional da
Proteção Civil.
Apoio e acompanhamento da implementação e monitorização do
Projeto ACP Kids (obrigações previstas na clausula 3ª do Protocolo).
Recolha e divulgação de procedimentos e recursos que visem a
resolução de problemas identificados pelas escolas.
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Área de

Atividade

Intervenção
AI9

ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA INTERNA NECESSÁRIAS À
CONSECUÇÃO DA MISSÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO

Descritores Funcionais

Gabinete de
Gestão
Documental
Atendimento
Secretariado
Expediente

Atendimento Presencial
• Acolhimento, triagem e encaminhamento dos cidadãos;
• Registo na plataforma informática Sistema de Informação da
solicitação do cidadão;
• Prestação de informação ao cidadão, garantindo que seja correta,
completa e eficaz sobre vários assuntos, com especial incidência nas
áreas de:
- Alunos e Enc. de Educação (oferta educativa e formativa,
matrículas,
transferências,
equivalências,
exames,
apoios
educativos);
- Pessoal docente (concursos, progressões, acumulações,
reconhecimento de habilitações, tempo de serviço, mobilidade,
juntas médicas);
- Pessoal não docente (mobilidade, juntas médicas);
- Público em geral (certificados de habilitações, prosseguimento de
estudos);
• Organização documental de toda a informação a facultar aos
cidadãos (legislação, brochuras, consulta internet);
• Receção, encaminhamento e resposta do correio eletrónico
institucional.
Atendimento Telefónico
• Atendimento telefónico e transferências de chamadas para os
respetivos serviços;
• Prestação de esclarecimentos telefónicos de assuntos de natureza
variada.
• Tratamento de toda a correspondência rececionada nas DSRs, via
CTT, Fax, Gestão documental, email e atendimento ao público;
• Registo e digitalização de toda a correspondência rececionada e
posterior integração no sistema de gestão documental;
• Receção dos documentos de particulares, organismos oficiais e
judiciais;
• Resposta a solicitações de digitalização de documentos para anexar
a saídas de correspondência, para a localização de processos,
informando e reencaminhando para os respetivos locais.

3.3. Direção de Serviços de segurança Escolar
Área de

Atividade

Intervenção
AI10

ELABORAR E IMPLEMENTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PREVENÇÃO E
COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE INSEGURANÇA E VIOLÊNCIA ESCOLAR

Descritores Funcionais
Prevenção do
risco,
segurança e
controlo da
violência nas
escolas

Promoção de medidas de controlo para as principais fontes de
insegurança nas escolas, com a finalidade de prevenir e reduzir as
situações de violência;
• Consolidação da formação técnico-profissional dos chefes de zona e
vigilantes nas escolas;
• Promoção de Ações e Seminários de Informação/Sensibilização
sobre os diversos âmbitos da Segurança nas Escolas, com as
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comunidades Educativas e a colaboração de algumas Entidades;
• Promoção de reuniões com informações relevantes para os Chefes
de Equipa de Zona e Vigilantes;
• Realização de reuniões nas escolas com os Órgãos de Gestão ou
com o Assessor caso seja o Responsável pela Segurança da Escolas;
• Coordenação do Sistema de Segurança aos Exames Nacionais, na
vigilância às Escolas Sedes de Agrupamentos dos Exames Nacionais do
Ensinos Básico e Secundário, através dos Vigilantes do Gabinete de
Segurança Escolar, bem como proceder à articulação com as forças
de segurança (PSP/GNR);
• Monitorização das ocorrências de indisciplina e violência verificadas
nos diversos estabelecimentos de ensino.

Apresentamos, de seguida, o cronograma de execução das diferentes
atividades e tarefas, por área funcional.
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CRONOGRAMA: ATIVIDADES E TAREFAS EM 2015

jan

fev

mar

abril

maio junho julho agos

set

out

Acompanhamento da implementação do PLNM - Português Língua Não Materna [ensino básico
e secundário]
Elaboração dos Relatórios anuais de PLNM, previstos nos Despachos Normativos nº 7/2006 e nº
30/2007
Acompanhamento de projetos no âmbito das Línguas Estrangeiras - monitorização das SELF e
dos Assistentes de língua [língua francesa]
Gestão do currículo

Acompanhamento de Projetos no âmbito das Línguas Estrangeiras - monitorização da Escolas
Piloto de Alemão
Acompanhamento de Projetos no âmbito das Línguas Estrangeiras - monitorização da
implementação da Escola Bilingue [Língua Inglesa]
Acompanhamento do Portefólio Europeu de Línguas (PEL)
Análise de exposições/reclamações [no âmbito do currículo]
Análise de pedidos de anulação e de Inscrição em EMR
Análise de pedidos de permuta e de dispensa de Língua Estrangeira no ensino básico
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nov

dez
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Análise de percursos de alunos que apresentam irregularidades
Localização de processos de alunos de escolas extintas ou ainda em funcionamento Certificados de habilitações

Avaliação

Definição das redes de aplicação dos Exames Nacionais do Ensino Básico e Secundário articulação com a DGE/JNE
Implementação da logística relativa a Exames Nacionais – responsáveis
Deslocação de alunos para a realização de provas de Equivalência à Frequência
Análise de recursos hierárquicos de avaliação

Acompanhamento de projetos

Acompanhamento da implementação do Programa Eco Escolas
Acompanhamento do "Ciência na Escola" - Prémio Ilídio Pinho
Acompanhamento da implementação do Projeto EMA - Estímulo à Melhoria das Aprendizagens
Acompanhamento da implementação do Parlamento dos Jovens
Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (GTREAS)
Referencial de Educação Rodoviária - Ensino Secundário
ACP Kids na estrada
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Acompanhamento da implementação do Projeto 80
Cálculo para pagamentos 2.ª e 3.ª tranches
AEC

Apoio aos AE-entidades promotoras e elaboração/divulgação de orientações
Preparação do ano letivo 2015/2016: análise e aprovação das candidaturas; cálculos para
proposta de financiamento; elaboração dos contratos

Acordos de
cooperação

Validação, verificação, assinatura, remessa à segurança social e devolução à respetiva
autarquia
Análise e proposta de autorização de visitas de estudo ao estrangeiro e de mais de 3 dias em
território nacional

Estatuto do
aluno

Localização de menores com respostas a tribunais e CPCJ
Análise e respostas a recursos
Declarações para prosseguimento de estudos no estrangeiro
Refeitórios

ASE

Auxílios económicos
Transportes de alunos com necessidades educativas especiais
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Leite escolar
Fruta escolar
Seguro escolar
Bolsa de mérito
Residências de estudantes
Análise financeira do ASE
Aquisições do ASE
Análise e instrução de processos de pedidos de criação de Escolas Profissionais Privadas e de
Escolas Profissionais de Referência Empresarial
Formação de Jovens e Adultos

Análise e instrução de processos de pedidos de alteração às Autorizações de Escolas Prof
Privadas e de Escolas Prof de Referência Empresarial
Análise e instrução de processos de pedidos de alteração de direção pedagógica de Escolas
Prof Privadas e de Escolas Prof de Referência Empresarial
Criação de Cursos de Especialização Tecnológica em Escolas Públicas: análise e emissão de
parecer técnico
propostas de oferta formativa por parte das escolas e conciliação das mesmas com as áreas
prioritárias e com o número de turmas a atribuir e outros critérios que venham a ser definidos
para o efeito
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Dinamização de reuniões com escolas públicas, privadas e estabelecimentos de ensino com
contrato de associação, centros de formação e representantes das autarquias
Definição da proposta de rede para homologação, após reunião com escolas, e reenvio de
propostas apresentadas pelas mesmas, com base nos montantes financeiros aprovados (POCH
e OE)
Elaboração de mapas da rede de ofertas de Cursos Profissionais e de Cursos CientíficoTecnológicos com Planos Próprio em intenção, para divulgação
Análise e envio, para autorização, superior dos pedidos de alteração de rede remetidos pelos
estabelecimentos de ensino de todas as Direções de Serviços Regionais
candidaturas dos cursos Profissionais e Cursos Científico-Tecnológicos com Planos Próprio, na
plataforma SIGO, nas zonas de convergência, para aprovação POCH, e nas restantes zonas
Análise e validação na plataforma SINAGET das turmas em funcionamento das ofertas
Análise dos pedidos de abertura de turmas com número de alunos inferior ao legalmente
estipulado, bem como pedidos de junções, agregações e desdobramentos de turmas;
Promoção e organização do Concurso INOVA, no âmbito da Inovação e Empreendedorismo
Participação na implementação do Road Show do Ensino Profissional, nomeadamente Futurália
e Qualifica
Definição da proposta de rede para homologação, após reunião com escolas, e reenvio de
propostas apresentadas
Elaboração de mapas da rede de ofertas em intenção, para divulgação
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Análise e validação na plataforma SINAGEST das turmas em funcionamento
Análise dos pedidos de abertura de turmas com número de alunos inferior ou superior ao
legalmente estipulado
Participação no Grupo de Trabalho para definição do referencial de Educação para o
Empreendedorismo
Apresentação de candidatura da DGEstE ao Programa Erasmus
Elaboração de estudos sobre as ofertas formativas nas modalidades de Educação e Formação
de Adultos;
Tratamento de dados para a elaboração da rede das ofertas formativas nas modalidades de
Educação e Formação de Adultos;
Dinamização de reuniões com escolas públicas e representantes das autarquias para
implementação da rede de ofertas;
Elaboração da proposta de rede dos Projetos Educativos dos Estabelecimentos Prisionais, para
homologação pelo Sr. SEEBS;
Elaboração da proposta de funcionamento das turmas em candidatura financeira ao POPH, eixo
6, medidas 6.6. e 9.6.6 dos cursos Português para Falantes de Outras Línguas para
homologação do Sr. SEEBS;
Apresentação, submissão de candidatura, gestão da informação relativa à formação no SIIFSE,
acompanhamento e monitorização da formação (assiduidade, dossier técnico-pedagógico,
execução física e financeira) dos Português para Falantes de Outras Línguas;
Elaboração da proposta de rede do Ensino Secundário Recorrente (regime presencial e regime
não presencial) para homologação do Sr. SEEBS;
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Elaboração da proposta de cursos de Formações Modulares e de Educação e Formação de
Adultos (EFA) para homologação do Sr. SEEBS;
Análise dos pedidos de abertura de turmas com número de alunos inferior ou superior ao
legalmente estipulado, bem como pedidos de junções e desdobramentos de turmas;
Acompanhamento da oferta na plataforma SIGO;
Análise e validação na plataforma SINAGET das turmas em funcionamento;
Elaboração de propostas para acumulação da função de mediador/formador em cursos EFA;
Análise de pedidos de dispensa da Formação em Contexto de Trabalho nos cursos EFA de
Dupla Certificação, elaboração de propostas;
Análise e tratamento de questões colocadas pelos Órgãos de Direção das Escolas e pelas
Direções de Serviço;
Elaboração de propostas, a colocar à consideração superior, relativas a questões pedagógicas
não contempladas na legislação;
Análise e resposta a pedidos de informação, esclarecimentos e exposições de formandos e
público em geral

Investimento

Procedimentos necessários à execução do orçamento de investimento de 2015, projetos da
DSRLVT, nomeadamente propostas de pagamento e de alterações orçamentais;
Acompanhamento e monitorização da execução do orçamento de investimento em coordenação
com as restantes Direções de Serviço Regionais;
Proposta do orçamento de investimento para 2016;
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Acompanhamento da vertente financeira dos Acordos de Colaboração celebrados com os
municípios, com vista à construção/requalificação de escolas, e proposta de eventuais
alterações;
Análise dos procedimentos de contratação pública para aquisição de bens destinados ao
apetrechamento das escolas e contratos de empreitada, suportados pelo orçamento de
investimento
Encargos plurianuais – processos para autorização, incluindo eventuais portarias de extensão de
encargos, e registo e atualização dos mesmos no Sistema Central de Encargos Plurianuais da
DGO, suportados pelos orçamentos de funcionamento e de investimento;
Projetos co-financiados: submissão de candidaturas, acompanhamento da execução e
apresentação de saldo final
Elaboração de conta de gerência 2014(até 31 de Maio)
Elaboração do projeto de orçamento 2016 ( Julho/Agosto)

Funcionamento

Elaboração dos procedimentos de Agregações a nível DGESTE
Tratamento no SGPVE relativa a viaturas
Reporte Estatístico anual (aquisições de bens e serviços)
Publicação dos contratos na BASEGOV
Instrução/preparação dos processos referentes ao ano letivo 2015/2016 para visto do Tribunal
de Contas;
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Potenciar a elaboração das candidaturas e sua validação dos Projectos do Programa
Operacional de Potencial Humano – Formação em Língua Portuguesa
Acompanhar financeiramente as entidades abrangidas pelos dos Projectos do Programa
Operacional de Potencial Humano
Controlo Financeiro, nomeadamente reembolsos, saldos intermédios e finais, dos projetos
Elaborar a auditoria interna dos Pedidos de Autorização de Pagamento;
Elaboração, conferência e processamento de Revisão de Preços das empreitadas, sempre que
solicitadas.
Preparação dos processos/elaboração de propostas de autorização de despesa para os
encargos plurianuais do ano letivo 2015/2016 – AEC's, Educação pré-escolar (AO e AAAF/CAF)
Analisar e registar a informação enviada pelas autarquias no âmbito das AO e da AAFF e
elaboração das RAD’s para pagamento dos encargos.
Elaborar os relatórios de execução financeira trimestralmente, para a DGPGF.
No final do ano fazer a previsão dos encargos com AO e CAF para o ano letivo seguinte.
Verificar os PAP’s emitidos pelas Delegações Regionais.

Desporto
Escolar

Corta Mato CLDE
Formação de Alunos Juízes/àrbitros (CLDE e Regional)
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Mega Sprinter CLDE
Corta Mato Nacional - Guarda
Campeonatos Regionais das DSR
Encontros distritais do 1º Ciclo
Mega Sprinter Nacional - Elvas
Campeonatos Nacionais Juvenis - Lisboa
Encontro Nacional do 1ºCiclo - Porto
Campeonatos Nacionais Iniciados - Albufeira
Campos de Férias
Aprovação final do projeto de UO 15-16
Centros de Formação Desportiva

Ensino
Especial

Monitorização da Educação Especial
Redes de docentes, psicólogos, técnicos, unidades, assistentes operacionais para pre escolar
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Financiamento dos CRI
Redes de PCA e PIEF
Subsídio de esducação especial
Revalidações de alunos na valência educativa de instituições
Encaminhamentos
Ingressos antecipados e adiamentos
Preparação e proposta de designação dos representantes do MEC nas CPCJ
CPCJ

Acompanhamento e apoio ao funcionamento das CPCJ
Representação do MEC nos Conselhos Municipais de Educação
Representações do MEC

Representação do MEC nos Conselhos Locais de Ação Social
Representação do MEC nos Conselhos Municipais de Segurança
Representação do MEC nos Núcleos Locais de Inserção
Representação do MEC nos Conselhos da Comunidade dos ACES
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2.10. Publicidade Institucional

A DGEstE não recorreu a publicidade institucional, conforme previsto no
Decreto-Lei n.º 231/2004, de 13 de Dezembro e na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho.
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3. Medidas de Modernização Administrativa

O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de Maio refere no ponto 2 do artigo 40.º,
que o relatório de atividades deve contemplar, em capítulo próprio, as
medidas de modernização administrativa, nomeadamente as relativas à
desburocratização, qualidade e inovação.

Neste sentido, durante o ano de 2015, foram produzidas alterações e/ou
ajustamentos às aplicações informáticas em uso neste serviço (de apoio á
gestão) nas áreas da ação social escolar e da rede de oferta educativa, o que
permitiu a desburocratização e a desmaterialização de alguns processos
contribuindo, deste modo, para um melhor desempenho deste serviço, com
ganhos em tempo de análise e de tomada de decisão, e em diminuição dos
custos da tramitação administrativa destes processos.
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4. Balanço social

O Balanço Social da DGestE, referente ao ano de 2015, que se apresenta em
anexo (Anexo2), foi elaborado de acordo com o Decreto-lei n.º 190/96 de 9 de
Outubro. E dele destacamos os principais aspetos, que apresentamos a seguir:
 O total do efetivo da DGEstE, a 31 de dezembro de 2015, era de 912
trabalhadores, 504 homens e 408 mulheres, o que representa 55% de
colaboradores de sexo masculino e 45% do sexo feminino.
 A idade média do efetivo encontra-se entre os 60 e os 64 anos.
Concentram-se nos escalões etários dos 55-59 e 60-64 anos, os grupos com
mais elementos (530). Estes 2 grupos representam 59 % do efetivo.
 O nível médio de antiguidade encontra-se entre os 20 e os 24 anos,
representando 22 % do efetivo.
 O nível de escolaridade é elevado, apresentando 382 trabalhadores
formação de nível superior, equivalente a 42 % do efetivo.
 O principal motivo de ausência ao trabalho foi a doença, com 6967 dias de
ausência.
 Verificou-se, em 2015, uma taxa de absentismo de 2,8 %.
O quadro seguinte (Quadro7), ilustra o n.º de trabalhadores afetos à DGEstE
(em efetividade de funções a 31 de dezembro), em cada ano do seu
funcionamento, desde o ano de 2013 (ano de criação deste serviço) até ao ano
de 2015.
Os dados apresentados são retirados dos respetivos Balanços Sociais anuais.
Quadro7: N.º de trabalhadores da DGEstE, em cada ano de funcionamento

Ano
2013
2014
2015
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N.º de trabalhadores (*)
1032
941
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O gráfico seguinte (Gráfico6), ilustra a evolução do n.º de trabalhadores da
DGEstE desde o ano 2013 até ao ano de 2015.

Gráfico6: N.º de trabalhadores, por ano

No gráfico que se apresenta a seguir (Gráfico7), evidencia-se o decréscimo de
trabalhadores ao longo dos anos de funcionamento.
Gráfico7: Evolução do n.º de trabalhadores
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5. Avaliação Final
De acordo com o artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, a
avaliação final dos serviços é expressa qualitativa pelas seguintes menções:
a) Desempenho bom, atingiu todos os objectivos, superando alguns;
b) Desempenho satisfatório, atingiu todos os objectivos ou os mais relevantes;
c) Desempenho insuficiente, não atingiu os objectivos mais relevantes.

Para este efeito, e de acordo com as orientações transmitidas pelo CCA em 12
de janeiro de 2009, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que,
somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação
final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento
de, pelo menos, metade dos objetivos, independentemente da sua natureza
(eficácia, eficiência e qualidade).

5.1. Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados
alcançados

No cumprimento das orientações transmitidas pelo CCAS apresentamos, no
quadro seguinte (Quadro8), o quadro que ilustra a identificação dos objetivos
mais relevantes.
Quadro 8: Identificação dos objetivos mais relevantes
Peso dos
parâmetros na
avaliação final

Peso dos objetivos
no respetivo
parâmetro

Peso de cada objetivo
na avaliação final

O1

40%

16%

O2

60%

24%

O3

50%

15%

O4

50%

15%

O5

50%

15%

O6

50%

15%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

40%

30%

30%

Avaliação final

55%

Objetivos mais relevantes
identificados a sombreado
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De acordo com os pesos atribuídos aos diferentes parâmetros, objetivos e
indicadores, no quadro seguinte (Quadro9), apresentamos os resultados
qualitativos e quantitativo da avaliação deste serviço.
Quadro9: Avaliação final
Avaliação final

Parâmetros da avaliação

Eficácia

Eficiência

Qualidade

40(%)

30(%)

30(%)

1225,5

0,0

86,2

49,0

0,0

25,9

Taxa de

Avaliação

realização

Final do

final

Serviço

75%

SATISFATÓRIO

5.2. Menção da avaliação do serviço, como resultado da
autoavaliação, proposta pelo dirigente máximo

Considerando os resultados globais alcançados, e de acordo com o atrás
exposto, propõe-se que a avaliação final do desempenho da DGEstE seja, nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
Dezembro,

expressa

qualitativamente

pela

menção

de

Desempenho

Satisfatório.

5.3. Conclusões prospetivas

Entendemos que para a melhoria do funcionamento da DGEstE se torna
necessário (e urgente) proceder a algumas alterações organizativas a par da
construção dos instrumentos de gestão que devem refletir as opções
consignadas no Programa do Governo e contempladas no Orçamento do
Estado. Assim, apresentamos de seguida, algumas propostas que entendemos
serem necessárias para o bom funcionamento deste serviço:
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1- Elaborar o Plano Anual de Atividades - PAA (tal como previsto no
Decreto-Lei n.º 183/96 de 27 de Setembro), de modo a que este
instrumento de gestão contemple as medidas previstas no Orçamento
de Estado e resultantes do Programa do Governo.
2- Elaborar o regulamento orgânico de funcionamento do serviço que
contemple as unidades orgânicas (UO) existentes, as suas atribuições
específicas, a interligação funcional entre as diferentes UO, bem como
a definição das competências das chefias.
3- Reforço da formação dos trabalhadores a partir de um plano de
formação, devidamente elaborado, a partir do diagnóstico efetuado e
das necessidades do serviço.
4- Reforço da comunicação interna permitindo, a todos os colaboradores,
um conhecimento mais global e completo dos processos e ações em
curso, de modo a se conseguir um maior envolvimento e participação
dos trabalhadores.
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Anexo 1- QUAR 2015- aprovado e com resultados e avaliação

ANO:2015
Ministério da Educação e Ciência
DGEstE - DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
MISSÃO: 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.

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO
OE1. Maximizar a coordenação e a execução das políticas educativas nas diversas circunscrições regionais
OE2. Promover o desenvolvimento e a autonomia das escolas em articulação com as autarquias locais e outras organizações públicas e
privadas
OE3. Desenvolver boas práticas na gestão de recursos e a eficiência na atuação dos agentes locais e regionais da educação
Objectivos Operacionais
Eficácia

40%

Taxa de realização do parâmetro= 0,4* 118,7% + 0,6* 125%= 47,5% + 75,0= 122,5%
O1. Assegurar a concretização de um conjunto de políticas de gestão estratégica (OE 1)

40%

Grau de realização do objetivo O1= 0,6*120% + 0,4*116,67%=72,0% + 46,7 %= 118,7%
INDICADORES

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO

TAXA
CLASSIFICAÇÃO
REALIZAÇÃO
(%)

Ind
1
N.º
de
documentos estratégicos
produzidos

na

10

60%

12

12

120,00

SUPERADO

Ind 2 - N.º de reuniões
de
coordenação
realizadas
com
as
circunscrições regionais

na

12

40%

12

14

116,67

SUPERADO

O2. Garantir o acompanhamento e controlo da execução das medidas de política educativa
(OE 2)
Grau de realização do objetivo O2= 1*125%= 125%
INDICADORES
Ind 3 - Percentagem de
escolas com ações de
acompanhamento
e
controlo de medidas de
política educativa

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO
(%)

na

80,00%

100%

12

100%

60%

TAXA
CLASSIFICAÇÃO
REALIZAÇÃO
(%)

125,00

SUPERADO

Eficiência

30%

Taxa de realização do parâmetro= 0%
O3. Assegurar o apoio técnico especializado às escolas
(OE 2)
INDICADORES
META
META
PESO
2014
2015

50%
Mês

RESULTADO

TAXA
CLASSIFICAÇÃO
REALIZAÇÃO
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Ind 4 - Nível de
satisfação das escolas
aferido
através
de
inquérito

na

Bom

100%

12

a)

a)

NÃO ATINGIDO

a) O inquérito elaborado não chegou a ser divulgado pelos trabalhadores, devido às alterações de chefias ocorridas
O4. Assegurar um conjunto de políticas de gestão
visando a satisfação dos stakeholders (OE 3)
INDICADORES

Ind 5 - Índice global de
satisfação
dos
stakeholders
aferido
através de inquérito

50%

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO
(N.º de
trabalhadores)

na

Bom

100%

12

b)

TAXA
CLASSIFICAÇÃO
REALIZAÇÃO

b)

NÃO ATINGIDO

b) O inquérito elaborado não chegou a ser preenchido pelos trabalhadores, devido às mudanças associadas às alterações de chefias ocorridas
Qualidade

30%

Taxa de realização do parâmetro= 0,5* (27,3% )+ 0,5*(144,9%)= 13,7% + 72,5% = 86,2%
O5. Promover a qualificação e satisfação dos
trabalhadores (OE 3)

50%

Taxa de realização do objetivo O5= 0,4* 68,2% + 0,6*0= 27,3%
INDICADORES
Ind 6 - Taxa de execução
do plano de formação
Ind 7 - Nível de
satisfação
dos
trabalhadores
aferido
através de inquérito

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO

TAXA
CLASSIFICAÇÃO
REALIZAÇÃO

na

60%

40%

12

40,9%

68,2

ATINGIDO

na

Bom

60%

12

c)

c)

c)

c) O inquérito elaborado não chegou a ser divulgado pelos trabalhadores, devido às alterações de chefias ocorridas
O6. Desenvolver uma cultura de commitment nos agentes locais e regionais de educação (OE 3)

50%

Taxa de realização do objetivo O6= 1*144,9%= 144,9%
INDICADORES

Ind
8
%
de
trabalhadores envolvidos
em projetos de melhoria

META
2014

META
2015

PESO

Mês

RESULTADO
(N.º de
trabalhadores
)

na

25%

100%

12

36,2%

TAXA
CLASSIFICAÇÃO
REALIZAÇÃO

144,9

SUPERADO

NOTA EXPLICATIVA
Explicitação das
fórmulas utilizadas
Nota1: A taxa de realização do indicador é calculada através da seguinte fórmula: 100%+((Resultado-Meta 2015)/Meta 2015)*100 .
Nota2: O cálculo da classificação dos parâmetros- Eficácia, Eficiência e Qualidade- foi obtido a partir da ponderação das contribuições de
cada um dos objetivos definidos para cada um desses parâmetros.
Nota3: A avaliação final do serviço corresponde à soma das contribuições ponderadas de cada parâmetro a saber: (Eficácia x peso)+
(Eficiência x peso) + (Qualidade x peso).
Definição dos indicadores
Ind 1 - Total de documentos criados
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Ind 2 - Total de reuniões de coordenação realizadas com as circunscrições regionais
Ind 3 - % de escolas com ações de acompanhamento e controlo de medidas de política educativa - (n.º de ações / n.º total de udidades de
gestão)*100
Ind 4 - Nível de satisfação das escolas - (Inquérito à satisfação dos utentes relativamente aos serviços - escala 1 a 5 - 80% das respostas
situadas entre 3 e5)
Ind 5 - Índice global de satisfação dos stakeholders - (Inquérito à satisfação dos utentes relativamente aos serviços - escala 1 a 5 - 80% das
respostas situadas entre 3 e 5)
Ind 6 - % de execução do plano de formação - tx = (nº de trabalhadores que frequentaram formação/nº total de trabalhadores)*100
Ind 7 - Nível de satisfação dos trabalhadores- (Inquérito à satisfação dostrabalhadores - escala 1 a 5 - 80% das respostas situadas entre 3 e5)
Ind 8 - % de trabalhadores envolvidos em projetos de melhoria - tx = (nº de trabalhadores envolvidos / n.º total de trabalhadores)*100
Objetivos mais relevantes
Regra: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição
para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.
Peso dos
parâmetros na
avaliação final

Peso dos objetivos no
respetivo parâmetro

Peso de cada objetivo na
avaliação final

O1

40%

16%

O2

60%

24%

O3

50%

15%

O4

50%

15%

O5

50%

15%

O6

50%

15%

Eficácia
40%

Eficiência

30%

Qualidade

30%

55%

Avaliação final
Objetivos mais relevantes identificados a
sombreado
AVALIAÇÃO FINAL

Parâmetros de Avaliação

Eficácia

Eficiência

Qualidade

40%

30%

30%

122,5%

0,0%

86,2%

49,0%

0,0%

25,9%
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Recursos Humanos: (Não inclui os vigilantes de zona; Téc. Sup.= Téc. Sup .+ Docentes + Téc .Diag.; Ass. Téc= Ass.Téc + Inf.
Pontuação dos RH planeados para 2015
RH
planeados
(Mapa de
Pessoal)

Recursos Humanos

Designação

UERHP

Pontuação dos RH realizados em 2015
Pontuação
da
carreira
com o n.º
de RH
planeados

RH
efetivos
a 31.
dez.
2015
(Balanço
social)

UERHE

Pontuação da
carreira com os
RH efetivos a
31.dez.2015

Somatório
de dias
trabalháveis
por
trabalhador
em cada
carreira

Pontuação da
carreira
considerando
os dias de
trabalho
efetivamente
prestado

Desvio (valor
absoluto)

(g)= (axe)

(h)=
(exUERHP)

(i)= fxg/h

(j)= (b-e)

Pontuação
(a)

(b)

(c
=
233xb)

(d = axb)

e

(f)= ∑dos
dias de
trabalho
efetivo por
trabalhador
em cada
categoria

20

2

466

40

2

466

40

932

20

0

16

15

3.495

240

13

3.495

208

45.435

16

-2

12

353

82.249

4.236

357

81.627

4.284

29.362.893

12

4

9

1

233

9

1

0

9

233

0

0

8

152

35.416

1.216

141

35.329

1.128

4.993.656

8

-11

DirigentesDireção
Superior
DirigentesDireção
intermédia
e
Chefes
de
equipa
Técnico
superior (inclui
docentes
e
Técnicos
de
diagnóstico e
terapêutica)
Coordenador
Técnico
Assistente
Técnico (inclui
Técnicos
de
Informática)
Assistente
Operacional
Total

5

63

14.679

315

61

14.641

305

895.419

5

-2

70

586

136.538

6.056

575

135.558

5.974

35.298.568

61

-11

Recursos Financeiros
Designação

Planeados

Executados

Desvio (%)

Orçamento de
funcionamento
Despesas c/pessoal

325.442.034,00

331.226.393,79

1,8

17.639.479,15

18.818.595,70

6,7

Aquisições de Bens e
Serviços
Outras despesas
correntes
PIDDAC

55.486.155,00

57.275.736,66

3,2

268.831.147,00

273.006.037,55

1,6

13.715.259,00

5.188.734,84

-62,2

1.059.900,00

944.619,58

-10,9

336.415.128,63

-0,8

Outros valores

Total (OF+
339.157.293,00
PIDDAC)
(d) Os vencimentos do pessoal são processados pela SG do ME
Indicadores _ Listagem das fontes de verificação e)
Ind 1 - Sistema de gestão documental e aplicações informáticas
Ind 2 - Relatórios críticos e atas produzidos e disponibilizados pelos serviços
Ind 3 - Relatórios críticos e atas produzidos e disponibilizados pelos serviços
Ind 4 - Inquérito no sítio da DGEstE
Ind 5 - Inquérito no sítio da DGEstE
Ind 6 - Folha de presenças comunicadas pelos organismos formadores
Ind 7 - Inquérito no sítio da DGEstE
Ind 8 - Relatórios críticos, sistema de gestão documental e aplicações informáticas

e) Ainda que inicialmente referidas não foram utilizadas. Utilizaram-se as informações prestadas pelas diferentes uo e o sistema de gestão
documental em uso.
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Monitorização Global
Não foram feitas monitarizações ao longo do ano.
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Anexo2- Balanço Social de 2015

DGEstE
Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares

B ALANÇO S OCIAL
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

2015
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NOTA: Este Balanço Social foi elaborado de acordo com o determinado
pelo Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de outubro.

Ficha técnica:

Título: Balanço Social 2015

Editor: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Recolha dos dados, concepção e elaboração: Maria João Simões
Célia Tecelão
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I - Introdução
O Balanço Social de 2015 da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
(DGEstE), elaborado de acordo com as orientações estabelecidas no decreto-lei nº
190/96, de 9 de outubro, fornece um conjunto de informações relativas à
caracterização socioprofissional deste serviço do Ministério da Educação.
O Balanço Social constitui um valioso instrumento de informação, permitindo à
organização e, em particular à direção de topo, introduzir mais racionalidade no
planeamento e na gestão.
Do Balanço Social de 2015 são de salientar os seguintes aspetos:
 O total do efetivo da DGEstE, a 31 de dezembro de 2015, era de 912
trabalhadores, 504 homens e 408 mulheres, o que representa 55% de
colaboradores de sexo masculino e 45% do sexo feminino.
 A idade média do efetivo encontra-se entre os 60 e os 64 anos.
Concentram-se nos escalões etários dos 55-59 e 60-64 anos, os grupos com
mais elementos (530). Estes 2 grupos representam 59 % do efetivo.
 O nível médio de antiguidade encontra-se entre os 20 e os 24 anos,
representando 22 % do efetivo.
 O nível de escolaridade é elevado, apresentando 382 trabalhadores
formação de nível superior, equivalente a 42 % do efetivo.
 O principal motivo de ausência ao trabalho foi a doença, com 6967 dias de
ausência.
 Verificou-se, em 2015, uma taxa de absentismo de 2,8 %.
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II - CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
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1. Efetivo por modalidade de vinculação e género
Recursos humanos
segundo vinculação

Total efectivos

Nomeação definitiva

Dirigente Dirigente
Sup
Inter

1

4

71

31

16

9

30

F

1

2

202

99

45

3

52

T

2

6

273

130

61

12

82

Comissão de serviço no
âmbito da LTFP

Total

342

504

2

2

408

2

344

912

M

0

F

0
0

0

0

0

0

M

71

31

16

9

30

F

202

99

45

3

52

2

273

130

61

12

82

2

T

CT em funções públicas
a termo resolutivo certo

Outro
Assistente Assistente
Téc. Diag.
Pessoal de
Informático Docente
Técnico Operacional
Terapeutica
Segurança

M

T

CT em funções públicas
por tempo
indeterminado

Técnico
superior

0

0

0

0

0

0

0
157
403

0

560

M

342

342

F

2

2

344

344

T

0

0

0

M

1

4

5

F

1

2

3

T

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Efetivo por relação jurídica de emprego
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3. Efetivo por grupo de pessoal e género

4. Efetivo por escalão etário e género
Estrutura etária
(em 31 de dezembro)

Homens

Mulheres

Total

25-29

1

1

30-34

1

1

Até 18 anos
18-24

35-39

8

15

23

40-44

20

51

71

45-49

25

82

107

50-54

36

87

123

55-59

129

95

224

60-64

241

65

306

65-69

45

11

56

504

408

912

70 e mais
TOTAL
Nível Médio de Idade = Entres 60-64 ANOS
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4.1 Efetivo por escalão etário (Global)
Nota: Os trabalhadores entre os 55 e os 64 anos representam 59 % do efetivo.

4.2 Efetivo por escalão etário (Homem/Mulher)
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5. Efetivo por antiguidade
Estrutura antiguidades
(em 31 de dezembro)

Homens

Mulheres

Total

2

2

Até 5 anos
5-9

3

4

7

10-14

5

5

10

15-19

27

70

97

20-24

28

99

127

25-29

21

92

113

30-34

38

62

100

35-39

25

48

73

40 ou mais anos

15

24

39

TOTAL

162

406

568

Nível médio de antiguidade = Entre 20-24 Anos

*Falta de elementos para registar : antiguidade dos 344 vigilantes

5.1 Nível médio de antiguidade = Entre 20-24 Anos
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5.2 Nível médio de antiguidade (Global)

6. Efetivo por nível de escolaridade
Estrutura habilitacional
(em 31 de dezembro)

Homens

Mulheres

Total

4 anos de escolaridade

192

18

210

6 anos de escolaridade

65

7

72

9 anos de escolaridade

71

27

98

11 anos de escolaridade

11

11

22

12 anos de escolaridade

50

78

128

Bacharelato

3

8

11

Licenciatura

94

220

314

Mestrado

15

33

48

Doutoramento

3

6

9

504

408

912

Menos de 4 anos de
escolaridade

TOTAL
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6.1 Efetivo por nível de escolaridade e sexo

6.2 Efetivo por nível de escolaridade (Global)
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7. Trabalhadores portadores de deficiência

Total
Trabalhadores
portadores de
deficiência

35-39

Total

40 - 44

45 - 49

50 - 54

M

M

M

55 - 59

60-64

65-69

M

F

Dirigente Sup

0

0

0

Dirigente Inter

0

0

0

3

4

15

19

1

0

3

3

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

2

0

2

6

21

27

M

F

F

Técnico superior

F

4

1

F

2

2

M

1

F

M

5

1

2

Assistente Técnico

F

M

F

1

Assist Operacional
Informático

1

1

Docente
Tec Diag e terap
Outro Pessoal de
Segurança

Total

1
0

1

0

1

1

1

4

2

4

1

7

1

4

1

0

8. Admissões e regressos de trabalhadores por modalidade

Admissões e
regressos
(Entre 1 de
janeiro e 31 de
dezembro)

Total efectivos

Dirigente
Inter

Técnico
Superior

M

0

4

3

2

1

0

5

0

0

15

F

0

0

11

2

1

0

12

0

0

26

4

14

4

2

0

17

0

0

41

T

Procedimento
concursal

Outro
Assistente Assistente
Téc. Diag.
Informático Docente
Pessoal de Total
Técnico Operacional
Terapeutica
Sergurança

Dirigente
Sup

M

0

F

0

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M

0

0

F

0

0

Cedência
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T

Mobilidade

0

0

0

M

2

1

1

4

F

5

1

0

6

7

2

1

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M
Regresso de
licença

Comissão de
serviço

0

0

0

0

0

M

4

0

F

0

0

4

0

T

0

0

M
CEAGP

0
0

0

0

0

0

0

0
4
0

0

0

0

0

F

0

0

0

0

4
0

0

2

0

2

0

0

M

1

1

0

5

7

F

4

1

1

12

18

5

2

1

T

Outras
situações

10
0

F
T

0

T

0

0

0

2
0

0

0

17

0

0

8.1 Admissões e regressos de trabalhadores
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9. Saídas de trabalhadores contratados/nomeados ou em comissão de serviço
segundo o motivo e género
Motivo das saídas de
trabalhadores contratados /
Dirigente Dirigente Técnico
nomeados ou em comissão de
Sup
Inter
Superior
serviço (Entre 1 de janeiro e 31 de
dezembro)

Assistente
Técnico

Assistente
Téc. Diag.
Informático Docente
Operacional
Terapeutica

Outro
Pessoal de Total
Sergurança

M
Morte
F
M
Caducidade (Termo)
F
Reforma /
Aposentação

Cessação por mútuo
acordo
Denúnica (por
iniciativa do
trabalhador)

M

3

F

2

3
3

1

6

M
F
M
F
M

4

F

4

1

1

1

1

1

7

Mobilidade
6

12

M

5

5

F

1

1

Comissão de serviço

M

1

2

1

1

1

1

1

7

10

3

2

5

10

14

Outros situações
F
M
53

Total
F
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10. Mudanças de situação dos trabalhadores segundo o motivo e género

Mudança de situação dos
trabalhadores (Entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro)
Promoções (carreiras não
revistas e carreiras
subsistentes)
Alteração obrigatória do
posicionamento remuneratório
Alteração de posicionamento
remuneratório por opção
gestionária

Dirigente Dirigente Técnico
Sup
Inter
superior

Assistente Assistente
Técnico Operacional

Informático

Téc. Diag.
Docente
Terapeutica

Outro
Pessoal
de
Segurança

Total

M
F
M
F
M
F
M

Procedimento Concursal
F
Consolidação da mobilidade
na categoria

M
F
0

Total
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III - PRESTAÇÃO DE TRABALHO E ABSENTISMO
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1. Trabalhadores por modalidade de horário de trabalho

Modalidades de horário
(Em 31 de Dezembro)

Dirigente
Sup

Dirigente
Inter

Técnico
Superior

Assistente Assistente
Téc.Diag.
Informático Docente
Técnico Operacional
Terapeutica

Outro
Pessoal
de
Segurança

Total

344

830

Horário rígido
Horário flexíveL

232

114

18

5

58

12

68

2

Horários desfasado
Jornada contínua
Trabalho por turnos

1

9

Específico

9

1

24

1

10
10

Isenção de horário

2

6

14

1

2

TOTAL

2

6

273

130

61

13
12

38

82

2

344

2. Trabalhadores segundo o período normal de trabalho

PNT inferior a tempo completo

Trabalhadores segundo o
período normal de
trabalho (PNT)

Tempo completo

40 horas

Regime
especial

Tempo parcial
ou outro
regime

20H

37,30 h/
jornada
contínua
F

M

F

Total

M

F

Dirigente Sup

1

1

1

1

2

Dirigente Inter

4

2

4

2

6

Técnico superior

69

186

16

71

202

273

Assistente Técnico

31

94

5

31

99

130
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Assist Operacional

16

45

16

45

61

Informático

9

3

9

3

12

Docente

29

52

30

52

82

2

0

2

2

342

2

344

504

408

912

Tec. Diag.e Terapeutica
Outro Pessoal de
Segurança

342

2

Total

501

387

1

0

0

3

21

3. Horas de trabalho suplementar segundo modalidade de prestação

Horas de trabalho suplementar, segundo prestação do
trabalho e género (Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro)

M

Trabalho suplementar diurno

F

T

2672,00

2672,00

Trabalho em dias de descanço semanal complementar

57,00

57,00

Trabalho em dias feriados

26,30

26,30

291,00

291,00

3046,30

3046,30

Trabalho em dias de descanso semanal obrigatório
TOTAL

4. Dias de ausência ao trabalho por motivo e género
Dias de ausência ao
trabalho (entre 1 de
janeiro a 31 de
dezembro)

Dirigente Dirigente Técnico Assistente
Assist
Informático Docente
Sup
Inter
superior Técnico Operacional

M

Tec
Diag
Terap

Outro
Pessoal
de
Segurança

M

11

F

11

Casamento

26
F

Protecção na
parentalidade

Total
M/F

15

15

M

50

20

8

22

F

347

109

M

19

6

6

13

F

82

26

15

8

M

697

619

313

86

15

2495

1028

358

423

365

100
796

213

25

2

696
44

Falecimento de familiar

175
131
567

2297

Doença

6967
F

1
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Acidente em serviço ou
doença profissional

M

483

F

3

483
552
66

69

M

15

9

24

F

10

34

F

25

30

M

56,5

50

11

19

27

F

333,5

188,5

37

9

18

110

Assistência a familiares
15

27

86

M
55

Trabalhador-estudante

Por conta do período
de férias

Com perda de
vencimento

55
163,5
750,5
1

587

M
F
M

3

1

F

10

M

13

4
15

Greve
1

11
1

14

Outras

20
F

6

TOTAL

1

4167

6

2603,5

854

751

520

3

567

3140,5 6326 9466,5

5. Taxa de Absentismo (homens e mulheres)

Masculino
Feminino
Total

2011
3,3%
3%
3,1%

2012
2,4%
2,7%
2,6%

2013
0,6%
1,7%
1,1%

2014
0,8%
3,3%
1,9%

2015
1,7%
4,2%
2,8%

6. Dias de ausência por grupo de pessoal
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7. Dias de ausência por motivo

8. Acidentes de trabalho

Acidentes no local de trabalho
Sem
dias de
baixa

Tipos
Total
Número total de acidentes

4

Número de acidentes com baixa

0

2

1a3
dias de
baixa

4 a 30 Superior
dias
a 30
de
dias de
baixa baixa
2

Número de dias perdidos por acidentes
ocorridos no ano

336

5

331

Número de dias perdidos por acidentes
ocorridos em anos anteriores

1391

25

1366
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8.1 Acidentes de trabalho/Incapacidade

Acidentes de trabalho

Número
casos

Incapacidade permanente declarados no ano
2

Incapacidade permanente absoluta
2

Incapacidade permanente parcial

Incapacidade permanente absoluta para o
trabalho habitual

Incapacidade temporária e absoluta

Incapacidade temporária e parcial

Total
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IV - ENCARGOS COM O PESSOAL
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1.Total de encargos com pessoal

Tipo de encargo

Remuneração base (*)

Valor em Euros

16.288.667,15 €

Suplementos remuneratórios

191.100,47 €

Prémios de desempenho

Prestações sociais

1.668.525,39 €

Benefícios sociais

Outros encargos com pessoal
Total

670.302,69 €
18.818.595,70 €

Nota: (*) incluindo subsídio de férias e de Natal.

1.1 Total de encargos com pessoal (Global)
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2. Remunerações mensais ilíquidas referentes ao mês de dezembro
Escalão de remuneração/Género

Masculino

Feminino

Total

Até 500 €
501-1000 €

378

136

514

1001-1250 €

7

15

22

1251-1500 €

11

18

29

1501-1750 €

22

63

85

1751-2000 €

25

63

88

2001-2250 €

12

34

46

2251-2500 €

1

11

12

2501-2750 €

21

41

62

2751-3000 €

5

4

9

3001-3250 €

18

23

41

3251-3500 €

3

3

3501-3750 €

1

1

3751-4000 €
4001-4500 €
4501-4750 €
Total

504

Remuneração (€)

408

Masculino

912

Feminino

Mínima

505

505

Máxima

3.734,06

3.209,67
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3. Estrutura remuneratória
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V - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

RELAÇÕES PROFISSIONAIS

DISCIPLINA

Relatório de Atividades e Autoavaliação

Página 98

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

1. Número de ações de formação por tipo e duração

Duração
Menos de
30 horas

De 30 a 59
horas

De 60 a 119
horas

De 120 horas
ou mais

Ações Internas

38

2

Ações Externas

184

5

1

190

Total

222

7

1

230

Total

Tipo
40

2. Número de participações/participantes em ações de formação

Níveis de qualificação (Entre 1
de janeiro e 31 de dezembro)

Dirigente Dirigente Técnico
Sup
Inter
superior

Assistente
Técnico

Assist
Téc. Diag.
Informático Docente
Operacional
Terapeutica

Outro
Pessoal
de
Segurança

Total

Ações internas

Nº de
participações

5

31

3

Ações externas

Nº de
participações

12

139

13

1

23

2

190

Nº de
participações

17

170

16

1

24

2

230

Nº de
participantes

1

66

8

1

19

1

95

1

40

Total
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3. Número de participantes por grupo profissional

4. Número de horas despendidas em formação

Dirigente
Inter

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

ações internas

36

249

18

ações externas

101

1400

378

Total

137

1649

396

Grup Pessoal/Tipo

Dirigente
Sup
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Assistente
Téc. Diag.
Informático Docente
Operacional
Terapeutica

Outro
Pessoal
de
Segurança

Total

34

337

8

254

2141

8

288

20
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5. Encargos anuais com formação por tipo de ação

Tipo de ação

Valor em Euros

Despesas com ações internas
Despesas com ações externas

820,00€

TOTAL

820,00€

6. Relações profissionais


Em 2015 estavam sindicalizados 54 trabalhadores.

7. Disciplina


Não foram instaurados processos durante o ano de 2015.
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