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0 – NOTA DE ABERTURA 

Cumprido o que nos propusemos no último Plano de Actividades do Gabinete do Secretário 

Regional e dos Órgãos Dependentes, eis-nos chegados, no presente, a um novo estádio de 

assunção desta matéria, numa lógica com consagração de resto na lei orgânica que neste 

momento temos, de abordagem do documento de forma integrada e global, não pondo em 

causa, no entanto, a salvaguarda dos aspectos e os projectos específicos de cada serviço, 

designadamente do Gabinete do Secretário e seus serviços de apoio, do Gabinete de Gestão e 

Controlo Orçamental, da Inspecção Regional de Educação e do Núcleo Estratégico da 

Sociedade de Informação. 

Fazemo-lo, pois, com a convicção de que este poderá ser mais um contributo para uma 

valorização das suas diferenças, mas valorização igualmente do que nos une, sem que isso 

signifique um isomorfismo que em nada enriqueceria esta Secretaria Regional; mas, sobretudo, 

com a convicção, também, de que a nossa diversidade de atribuições e áreas de intervenção 

departamental, características que a heterogeneidade das mesmas sempre potencia, não nos 

deverá fazer esquecer que nos unem áreas que, pela sua importância fundamental, devemos e 

temos a obrigação de entender: falamos das PESSOAS. As pessoas que todos os dias 

contribuem para o cumprimento da missão da SRE, no âmbito do Gabinete e dos Órgãos 

Dependentes em que trabalham, mas também as pessoas externas que são objectos e sujeitos 

das políticas para o Sector. 

Neste sentido definimos como eixos, que, simultaneamente, corporizam as atribuições 

específicas do Gabinete e que integram preocupações comuns com as pessoas, internas e 

externas, e com a qualidade dos serviços que prestam, a inovação e modernização dos 

serviços, a formação e a qualificação e a administração e melhoria contínua. 

Quanto ao primeiro, a preocupação dominante expressa no Plano é a de reflectir, implementar 

e mostrar de forma moderna, com recursos actuais ao alcance, que não envolvem muito mais 

recursos financeiros do que os existentes, os serviços que disponibilizamos e como os 

disponibilizamos. 

A formação e a qualificação assumem-se como a necessária articulação entre as 

preocupações de inovação e modernização e a administração e melhoria contínua. 

E porque o avanço se faz no cumprimento competente, rigoroso e empenhado da missão 

individual, coordenado com vista ao bem comum, é justo que aqui se releve este primeiro 

grande esforço, em todos os níveis da hierarquia administrativa, em todos os locais por mais 

distantes que sejam da sede deste Departamento Governamental, preservando a imagem e a 

identidade específica de cada entidade envolvida. 

Últimas palavras para a forma como este documento foi concebido e o empenho colocado por 

todos os que nele intervieram, já que foi fruto do labor interdepartamental, através de comissão 

integrando elementos do Gabinete e Órgãos Dependentes. A todos o nosso Muito Obrigado! 
 

Isabel Amaral 

João Manuel Fernandes 

José Eduardo Alves 

Vitorino Seixas 
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1 - INTRODUÇÃO 

Com o Plano de Actividades para 2006 do Gabinete do Secretário Regional de Educação e 

demais órgãos dependentes1 pretende-se continuar a desenvolver e a aprofundar as linhas de 

orientação no que concerne ao prosseguimento da respectiva missão, coadjuvando o 

Secretário Regional no exercício das suas funções, bem como contribuir para a definição e 

execução da política da RAM levada a cabo no âmbito da educação e demais respostas 

educativas consideradas como essenciais para o desenvolvimento regional, caso da Educação 

Especial, a Formação Profissional, a promoção e utilização das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, bem como o Desporto. 

 

2 - METODOLOGIA 

A preparação do Plano para 2006 teve como pressuposto uma gestão por objectivos e 

pretendeu um cruzamento eficaz entre as acções a realizar e as diferentes áreas de 

competências específicas do Gabinete do Secretário e dos demais órgãos dependentes. 

Assim sendo, a estrutura do presente documento reflecte, por um lado, a necessidade da 

elaboração de um plano comum de actividades, e por outro, o respeito pelas especificidades no 

âmbito das competências afectas ao Gabinete e órgãos dependentes.    

 

3 - AMBIENTE INTERNO 

3.1 Enquadramento legal 

No quadro do disposto no Decreto Regulamentar Regional nº5/2005/M de 8 de Março, o 

Gabinete do Secretário (GS) tem por atribuições coadjuvar o Secretário Regional de 

Educação no exercício das suas funções, bem como prestar assistência técnica nas múltiplas 

esferas de competências da SRE, designadamente no que se refere: 

� promoção, em articulação com outros serviços da SRE com competências nesta área, 

da aplicação de medidas de política de organização e de recursos humanos definidas 

para a Administração Pública;  

� estudo, programação e coordenação da aplicação de medidas tendentes a promover a 

inovação, a modernização e a política de qualidade da SRE; 

� gestão das instalações que lhes estão afectas; 

� coordenação das acções referentes à organização, à preservação do património e ao 

arquivo.  

                                                 
 
1 Dever-se-á entender por demais órgãos dependentes do Gabinete do Secretário Regional de 
Educação, o Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental (GGCO), a Inspecção Regional de 
Educação (IRE) e o Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação (NESI, já que a Divisão de 
Apoio Técnico (DAT), o Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos (GEPJ) e o Departamento 
de Serviços Administrativos (DAT) – cf. art. 9º da Lei Orgânica - poderão ser entendidos como 
inseridos no GS propriamente dito. 
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O Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental (GGCO) é um órgão de natureza operativa 

com competência na coordenação financeira e na gestão orçamental da SRE. 

O GGCO detém responsabilidades nas áreas da coordenação financeira e da Gestão 

orçamental da Secretaria Regional de Educação e é responsável pelo exercício de um 

diversificado conjunto de competências nas seguintes grandes áreas funcionais: 

� concepção e acompanhamento em matéria orçamental e de gestão financeira dos 

serviços da SRE e dos estabelecimentos de ensino públicos; 

� concepção e acompanhamento do apoio financeiro aos estabelecimentos de ensino 

particular; 

� produção, estruturação e desenvolvimento da informação estatística de base 

financeira; 

�  estudos conducentes à obtenção de elementos económicos e estatísticos que 

possibilitem a análise do sistema educativo. 

À Inspecção Regional de Educação (IRE) incumbe o exercício da tutela inspectiva dos 

estabelecimentos e serviços integrados no sistema educativo da RAM, tendo como atribuições 

nomeadamente: 

� a concepção, planeamento e execução de acções inspectivas, em qualquer âmbito do 

funcionamento do sistema educativo; 

� a verificação do cumprimento das disposições legais e das demais orientações 

definidas superiormente; 

� a Implementação de averiguações e instruções de processos disciplinares, inquéritos e 

sindicâncias; 

� a concepção, planeamento e realização de estudos de avaliação de medidas a 

implementar e/ou implementadas no sistema educativo. 

Compete ao Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação (NESI), a formulação, 

implementação, gestão e coordenação da política no domínio da sociedade de informação e do 

conhecimento da SRE. 

Enquanto órgão executivo de apoio técnico ao Secretário Regional de Educação na promoção 

da Sociedade de Informação e do Conhecimento, o NESI  tem a responsabilidade de: 

� Realizar estudos de base para a definição de medidas de política; 

� Analisar e elaborar propostas de legislação e medidas institucionais; 

� Promover projectos, acções e iniciativas de âmbito regional; 

� Promover a qualificação de recursos humanos; 

� Promover medidas de combate à info-exclusão; 

� Acompanhar a execução dos planos de acção, programas e iniciativas da União 

Europeia. 
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3.2. Estrutura organizacional 

A estrutura do Gabinete do Secretário Regional de Educação compreende os seguintes 

órgãos, de natureza operativa: 

� Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental (GGCO); 

� Inspecção Regional de Educação (IRE); 

� Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação (NESI); 

� Divisão de Apoio Técnico (DAT); 

� Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos (GEPJ); 

� Departamento de Serviços Administrativos (DAS). 
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O Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental conforme o estabelecido na Lei Orgânica da 

SRE e do Gabinete compreende 2 Direcções de Serviços e 6 Divisões, conforme o 

organograma que se apresenta: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o exercício das suas atribuições a Inspecção Regional de Educação integra dois 

Núcleos de Inspecção (um relativo à Educação Pré-Escolar e ao 1º. Ciclo do Ensino Básico, e 

outro relativo aos 2º. e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário) bem com uma 

divisão: 
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No desempenho das suas competências, o Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação 

compreende três Divisões: 
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3.3. Recursos (Cf. Documento em anexo) 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  13 

 

4 - AMBIENTE EXTERNO 
Tendo o GS e demais órgãos dependentes responsabilidades de apoio ao Secretário Regional 

e de assistência técnica nos vários domínios de competência da SRE, os destinatários dos 

serviços prestados são constituídos essencialmente pelos diferentes serviços e instituições 

dependentes da Secretaria de Educação, bem como os seus respectivos utentes, a saber: 

� Gabinete do Secretário e demais órgãos dependentes 

� Direcções Regionais 

� Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira, Conservatório –Escola 

Profissional das Artes da Madeira  e Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da 

Madeira 

� Pólo Científico e Tecnológico da Madeira 

� Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar  

� Estabelecimentos de Ensino básico e Secundário público 

� Estabelecimentos de Ensino Particular (Particular e cooperativo; Instituições 

Particulares de Solidariedade Social; Escolas Profissionais privadas) 

� Utentes dos serviços prestados pela SRE 

� Secretaria Regional do Plano e Finanças da RAM 

� Ministério da Educação 

� Tribunal de Contas 

 
5 - OBJECTIVOS E ACTIVIDADES 

5.1. Objectivos e eixos de actuação 

O Gabinete do Secretário Regional de Educação está envolvido numa missão cujo enfoque, 

na generalidade, está centrado na prestação de apoio ao Secretário Regional de Educação e 

assistência técnica nas múltiplas esferas de competência da Secretaria Regional de Educação; 

no assegurar o normal funcionamento da Secretaria nas áreas que sejam da sua competência; 

no desenvolvimento e aplicação de medidas tendentes a promover de forma permanente e 

sistemática a inovação, a modernização e a política de qualidade no âmbito da Secretaria; na 

promoção da aplicação de medidas de política de organização e de recursos humanos 

definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos na 

respectiva implementação. 

Assim, foram definidos os seguintes eixos de actuação: 

� Inovação e Modernização dos Serviços 

� Formação e Qualificação 

� Administração e Melhoria Contínua 
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O Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental  orienta a sua actividade pela procura da 

optimização dos recursos financeiros disponibilizados para a Secretaria Regional de Educação, 

tendo como base os referentes da política educativa. 

Tratando-se de um serviço de natureza operativa e de coordenação na área da gestão 

financeira e orçamental, a sua missão é operacionalizável em três grandes eixos de actuação 

essenciais: 

� Gestão Financeira do Orçamento da SRE 

� Apoio às estruturas da SRE 

� Apoio aos Estabelecimentos de Ensino Particular. 

No quadro seguinte são apresentados os objectivos específicos a prosseguir pelo GGCO no 

âmbito do plano de actividades para 2006: 

 

EIXOS OBJECTIVOS 

1 – Gestão Financeira do orçamento da SRE 
 
 
 
 
 

 
2 – Apoio às estruturas da SRE 
 

3 – Apoio aos Estabelecimentos de Ensino 
Particular  

1.1 – Acompanhar e coordenar a aplicação 
dos recursos financeiros para o 
funcionamento e para programas de 
investimento da SRE e participar na 
respectiva avaliação. 

1.2 – Conceber indicadores de gestão e de 
avaliação dos recursos financeiros do sistema 
educativo. 

2.1 – Prestar apoio técnico e logístico na 
aplicação dos recursos financeiros. 

3.1 – Prestar apoio técnico e logístico na 
aplicação dos recursos financeiros 
concedidos. 
 

 

Por seu lado a Inspecção Regional de Educação, enquanto entidade de tutela inspectiva do 

sistema educativo na RAM, dispondo de autonomia técnica consagrada na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, organiza a sua actividade em dois eixos fundamentais: o da administração 

e melhoria do sistema educativo e o da melhoria e desenvolvimento interno. 

O primeiro abrange os programas de intervenção de acompanhamento e controlo, auditoria, 

provedoria e acção disciplinar e desenvolvimento e melhoria do sistema educativo; já o 

segundo dá atenção às matérias de administração, comunicação, informação e formação. 
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Assim, são objectivos desses eixos: 

EIXOS OBJECTIVOS 

1. Administração e melhoria do sistema educativo 

 

 

 

 
 

 
 
2 – Melhoria e desenvolvimento interno 

1.1 -  Avaliar e fiscalizar a realização da 
educação escolar, tendo em vista a 
prossecução dos fins e objectivos 
estabelecidos na lei de bases do sistema 
educativo. 

1.2. Exercer a tutela inspectiva sobre os 
estabelecimentos de educação e ensino da 
RAM, bem como salvaguardar o interesse 
público e os direitos dos utentes. 

2.1. Garantir e racionalizar os meios 
necessários ao desenvolvimento da missão da 
IRE, promovendo uma cultura de melhoria 
contínua. 
 

 

Enquanto entidade de referência regional na promoção da Sociedade de Informação e do 

Conhecimento, as actividades do Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação estão 

estruturadas em três eixos principais: 

� Informação, sensibilização e divulgação 

� Formação 

� Projectos 

Assim, e tendo em conta a concretização das actividades do NESI que têm como objectivo 

geral a criação de um quadro favorável ao desenvolvimento da  Sociedade de Informação e do 

Conhecimento, os objectivos a prosseguir no quadro do ano de 2006 são os seguintes: 
 

EIXOS OBJECTIVOS 

1 – Informação, sensibilização e divulgação  

 

 

 

2 – Formação  

 

3 – Projectos 

1.1 – Promover uma cultura “digital” na economia e 

na sociedade regional e o desenvolvimento das 

competências necessárias para a sociedade do 
conhecimento. 

1.2 – Promover a utilização das TICs. 

2.1 – Desenvolver competências dos recursos 
humanos. 

3.1 – Desenvolver conteúdos regionais  na área 

das TICs e promover a sua distribuição e 
utilização. 

3.2 – Promover a utilização de metodologias de 

aprendizagem em rede no sistema educativo 
regional. 

3.3.  - Promover a utilização das TICs pelas 

entidades formadoras regionais, através da criação 
de uma plataforma tecnológica de serviços. 
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5.2 Matriz dos programas, projectos e actividades por áreas específicas e 

comuns 

No quadro seguinte são apresentados os projectos e actividades do GS e demais órgãos 

dependentes agrupados por programas: 

 

A – Gabinete do Secretário Regional de Educação 

EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

1.1.1 Serviços da SRE 

1.1.2 Serviços GGCO 

1.1.3 Serviços IRE 

1.1 Serviços Electrónicos 

1.1.4 Serviços NESI 

1.2.1 Equipa SRE 
1.2 Qualidade e Modernização 

Administrativa 
1.2.2 Balcão da Loja do Cidadão 

1.3.1 Gestão Documental - SRE 

1.3.2 Gestão Documental - GGCO 

1.3.3 Gestão Documental - IRE 

1.3.4 Gestão Documental - NESI 

1.3.5 Documentação e Informação 

1.3 Gestão Documental 

1.3.6 Arquivo da SRE 

EIXO 2– Formação e Qualificação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

2.1.1 Acções de Sensibilização 
2.1 Formação - GS 

2.1.2 Formação - DRAE 

2.2.1 Formação Contínua 
2.2 Formação - GGCO 

2.2.2 Formação – Estabelecimentos de Ensino  
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Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

2.3.1 Formação Contínua 
2.3 Formação – IRE 

2.3.2 Formação de inspectores estagiários 

2.4.1 Formação inter 
2.4 Formação - NESI 

2.4.2 Formação avançada  

EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.1.1 Gestão de pessoas - SRE 

3.1.2 Gestão de pessoas – IRE 3.1 Gestão de Pessoas 

3.1.3 Gestão de pessoas - NESI 

3.2.1 Gestão e organização dos espaços físicos 

3.2.2 Supervisão e manutenção das instalações desportivas 

3.2.3 Organização e actualização do cadastro dos bens 

3.2.4 Gestão do economato 

3.2.5 Património e gestão de bens correntes 

3.2.6 Gestão dos serviços de transportes 

3.2 Gestão de Recursos 

3.2.7 Processamento de remunerações e regalias sociais 

3.3.1 Representação e protocolo da SRE na área do desporto 

3.3.2 Representação da SRE nos processos em que intervém 
no Tribunal Administrativo do Funchal 3.3 Representação Oficial  

3.3.3 
Representação da SRE no Conselho Consultivo da 
Autoridade Nacional das Comunicações e Museu das 
Comunicações da Madeira 
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Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.4.1 Promoção do sucesso educativo 

3.4.2 Análise das propostas de Decreto Legislativo Regional em 
matéria de Educação 

3.4.3 Estudo regimes jurídicos sobre comércio electrónico em 
Portugal, Espanha e França 

3.4.4 Assessoria Técnica-Inspectiva 

3.4.5 Apoio Técnico-administrativo e jurídico aos Serviços e 
Estabelecimentos de Ensino 

3.4.6 Apoio Técnico-jurídico - SRE 

3.4.7 Apoio Técnico-jurídico - IRE 

3.4 Sistema de Informação e Apoio à 
Decisão 

3.4.8 Planeamento e Apoio à Decisão 

B – Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

4.1 Acompanhamento e controlo de execução do Orçamento 
dos Serviços da SRE 

4.2 Acompanhamento e controlo de execução do Orçamento 
dos Estabelecimentos de Ensino 

4.3 Acompanhamento e controlo das receitas dos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 

4 Acompanhamento da execução do 
Orçamento da SRE de 2006 

4.4 Acompanhamento e controlo de execução do PIDDAR 

5.1 Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento 
dos Serviços da SRE 

5.2 Avaliação da execução do Orçamento dos 
Estabelecimentos de Ensino 

5 Avaliação da execução do 
Orçamento da SRE de 2005 

5.3 Avaliação da execução do PIDDAR 

6.1 Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento 
dos Serviços 

6.2 Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento 
dos Estabelecimentos de Ensino 

6 Orçamento da SRE para 2007  

6.3 Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR 
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Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

7.1 Preparação de indicadores financeiros para análise dos 
custos da Educação – Sector Público 

7.2 Preparação de indicadores financeiros para análise dos 
custos da Educação – Sector Privado 

7.3 
Preparação da informação para resposta às solicitações 
internacionais: inquérito UOE – 2006 (Projecto INES da 
OCDE) 

7 Recolha, tratamento e difusão de 
informação de índole financeira 

7.4 Programas de investimento da SRE e seu financiamento 
(2000-2004)  

8.1 
Colaboração na elaboração do orçamento de 
funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino 
Particular, com contratos simples e de associação 

8.2 Colaboração na elaboração do orçamento das IPSS, com 
acordos de cooperação 

8 
Apoio financeiro para o 

funcionamento dos 
Estabelecimentos Particulares 

8.3 
Colaboração na elaboração do orçamento das Escolas 
Profissionais Privadas com contratos programa com a 
S.R.E 

9.1 Acompanhamento e controlo da execução orçamental dos 
Estabelecimentos de Ensino Particular 

9 

Acompanhamento da execução 
orçamental dos Estabelecimentos 
de Ensino Particular, dos apoios 

financeiros concedidos 9.2 Acompanhamento e controlo da execução orçamental das 
IPSS e Escolas Profissionais Privadas 

C – Inspecção Regional de Educação 

Programas Projectos / actividades 

10.1 Observação da acção educativa 

10.2 Análise da organização e da orientação pedagógica – 
exames do ensino básico 

10.3 Ensino secundário recorrente 

10.4 Condições de funcionamento do ano lectivo 

10 Acompanhamento e controlo 
 

10.5 Exames dos ensinos básico e secundário 

  10.6 Paralelismo pedagógico 

11.1 Financiamento do ensino particular e cooperativo 
11 Auditoria 

11.2 Administração financeira das escolas: gestão orçamental 
e de pessoal 

12.1 Acidentes escolares 

12.2 Estudo acompanhado – o que é e como é praticado 

12.3 Educação de base de adultos 

12 Desenvolvimento e melhoria do 
sistema educativo 

12.4 Qualidade dos equipamentos educativos 
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Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

13.1 Processos disciplinares 

13.2 Intervenções de provedoria 13 Intervenções inspectivas, acção 
disciplinar e provedoria 

13.3 Outras intervenções inspectivas e disciplinares 

D – Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação 

Programas Projectos / actividades 

14.1 Ciclos de Boas Práticas  

14.2 Acesso à Internet 

14.3 Estudo TIC 

14 Info-Acesso 
 

14.4 Prémios Digitais 

15.1 Biblioteca Digital 

15.2 Negócio Electrónico 15 Info-Conteúdos 

15.3 RS4E – Road Sow for Entrepreneurship 

16 Info-Escola Conectiva 16.1 Inteligência Conectiva 

17 Portal do Conhecimento 17.1 Portal do Conhecimento 

 
 
 
 
 

6 – PROGRAMAS, PROJECTOS E ACTIVIDADES  



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  21 

A – Gabinete do Secretário Regional de Educação 

EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.1- Serviços Electrónicos 

 

 

A utilização das tecnologias de Informação e da Comunicação permite disponibilizar serviços 

electrónicos aos cidadãos com vantagens em termos de facilidade de acesso, comodidade e 

rapidez. 

A iniciativa visa o desenvolvimento de novos serviços electrónicos para os cidadãos e para os 

funcionários da Secretaria 

 

COORDENAÇÃO 

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

INTERVENIENTES   

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

OBJECTIVOS 

Melhorar e desenvolver os serviços electrónicos 

 

PROJECTOS 

Projecto 1.1.1 – Serviços da SRE 

Projecto 1.1.2 – Serviços – GGCO 

Projecto 1.1.3 – Serviços – IRE 

Projecto 1.1.4 – Serviços – NESI 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Melhoria da qualidade dos serviços prestados  

� Fomento de uma cultura de proximidade 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.1- Serviços Electrónicos 

 

Projecto 1.1.1 - Serviços da SRE 
 

Actualização permanente da página Web da Secretaria Regional de Educação com notícias, 

projectos e agenda pública da SRE. 

Digitalização de notícias e compilação de artigos referentes às áreas tuteladas pela SRE, 

publicadas quer em órgãos de comunicação regionais como nacionais e internacionais, em 

formato digital.   

 

OBJECTIVOS 

� Divulgar projectos, programas e acções desenvolvidas pela Secretaria Regional de 

Educação e por outras instituições que, em parceria, promovam iniciativas nas áreas 

tuteladas pela SRE 

� Actualizar a base de dados que permite a consulta pela imprensa escrita no âmbito das 

áreas tuteladas pela SRE/notícias 

 

 

METODOLOGIA 

� Recolha de todas as informações, projectos e acções desenvolvidas nas áreas 

tuteladas pela Secretaria Regional de Educação e posterior publicação on-line no sítio 

da SRE 

� Consulta de todas as publicações on-line da imprensa escrita e cópia dos textos 

alusivos às áreas tuteladas por esta Secretaria Regional, para a aplicação informática 

desenvolvida pela SRE para esse efeito 

 

COORDENAÇÃO 

Assessora Técnica de Imprensa 

 

INTERVENIENTES   

Direcções Regionais da Secretaria Regional de Educação, organismos tutelados e os órgãos 

dependentes pela SRE.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� ‘Sítio’ da SRE permanentemente actualizado e, por isso, atractivo a quem o visita 

� Suporte digital com notícias sobre assuntos relacionados com as áreas tuteladas pela 
SRE 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Assessora Técnica de Imprensa 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.1- Serviços Electrónicos 

 

Projecto 1.1.1 - Serviços da SRE (Cont.) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS:  1 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Digitalização de notícias � � � � � � �  � � � � 
Actualização do site � � � � � � �  � � � � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.1- Serviços Electrónicos 

Projecto 1.1.2 - Serviços - GGCO  
 

OBJECTIVOS 

� Disponibilizar informação no âmbito das competências do GGCO 

� Divulgar projectos, acções e estudos desenvolvidos pelo Gabinete  

� Dar resposta às solicitações externas 

 

METODOLOGIA 

� Manutenção e actualização permanente da página Web do GGCO; 

� Elaboração de um manual de procedimentos relativo à página Web do GGCO; 

� Incentivo à construção de textos e/ou informações a serem disponibilizados na página 

Web do GGCO  

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico-jurídico - DATJ  

 

INTERVENIENTES   

DSGO, DSAEP e DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo GGCO 

� Fomento de uma cultura de proximidade 

� Manual de procedimento relativo à página Web do GGCO 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Teresa Carreira (DATJ) e Janine Costa (Chefe de Divisão da 

DIACE)  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS:  os afectos ao GGCO  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Actualização permanente do site � � � � � � � � � � � � 

Elaboração do manual de 
procedimentos relativo à página 
Web do GGCO 

  � �         

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  25 

EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços  

Programa 1.1 – Serviços Electrónicos 

 

Projecto 1.1.3 – Serviços – IRE 

 

OBJECTIVOS 

� Assegurar a actualização dos conteúdos do sítio da IRE, disponibilizando a informação 

pertinente, quer, interna quer externa, de modo a funcionar como referencial da IRE, 

permitindo a comunicação com os cidadãos em geral e com outros intervenientes no 

sistema educativo; 

� Divulgar as actividades da IRE, bem como legislação e outros contributos relevantes 

para a função inspectivas e sobre as políticas de controlo, avaliação e promoção da 

qualidade da educação, assumindo-se como um espaço de reflexão e de visibilidade 

externa da IRE. 

 

METODOLOGIA 

� Estabelecimento, com a DSTSI da DRPRE, dos contactos necessários ao cumprimento 

do objectivo; 

� Articulação com as diferentes unidades da IRE, para recolha de informação a inserir no 

sítio. 

 

COORDENAÇÃO 

Chefe de divisão da DAJT 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Informação disponibilizada no sitio da IRE 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Miguel Marques 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

641 Estudo das situações � � � � � � � � � � � � 
642 Apresentação de soluções � � � � � � � � � � � � 
643 Implementação das soluções � � � � � � � � � � � � 
644 Relatório de projecto            � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços  

Programa 1.1 – Serviços Electrónicos 

 

Projecto 1.1.4 – Serviços NESI 

Necessidade de dotar o site do NESI de novas funcionalidades, nomeadamente no tocante à 

acessibilidade dos cidadãos com necessidades especiais e permitir a sua gestão e 

desenvolvimento com meios internos, dado que a solução actual não foi desenvolvida em 

código aberto. 

A criação de um espaço interno onde a informação da organização possa ser partilhada entre 

toda a equipa, mesmo quando estão ausentes, com o acesso rápido à informação necessária. 
 

OBJECTIVOS 

� Renovar o portal do NESI, com recurso a aplicações de software livre, de modo a 

disponibilizar o acesso a um leque mais alargado de serviços on-line, a permitir uma 

gestão de newsletter e de conteúdos mais eficiente e assegurar o cumprimento das 

normas de acessibilidade. 

� Criar um portal interno de informação e comunicação para partilhar documentos, 

contactos, calendários, tarefas e assegurar a sua gestão on-line. 

 

METODOLOGIA 

Seminários de 2h30m ou seminários de 1 dia subordinados a um tema com oradores 

convidados seguido de uma debate com representantes de entidades regionais de forma a 

conhecermos o que já se faz na região relacionado com o referido tema 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleo Estratégico da Sociedade da Informação - NESI 

 

INTERVENIENTES   

Madeira Tecnopólo  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� 5 novos serviços on-line  

� Site com tecnologia open source 

� 12 webzine 

� 52 newsletter 

� Acesso de todos os trabalhadores a serviços on-line de partilha de informação 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.1 – Serviços Electrónicos 

 

Projecto 1.1.4 – Serviços NESI (cont.) 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes, Dulce Duque e Fátima 

Teixeira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 6 

• FINANCEIROS: 7.500 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Desenvolvimento do novo site � � � �         
Actualização de conteúdos � � � � � � � � � � � � 
Newsletters � � � � � � � � � � � � 
Intranet    � � �       
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.2 - Qualidade e Modernização Administrativa 
 

 

Consiste no acompanhamento das matérias relativas à Qualidade, Modernização 

Administrativa e Imagem da SRE. 

Reside na Gestão do funcionamento do Posto/Balcão de Atendimento da SRE na Loja do 

Cidadão.  

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário 

 

OBJECTIVOS 

� Acompanhar as matérias relativas à Qualidade, Modernização Administrativa e Imagem 

da SRE 

� Gerir o funcionamento do Posto/Balcão de Atendimento da SRE na Loja do Cidadão 

 

PROJECTOS 

Projecto 1.2.1 – Equipa SRE 

Projecto 1.2.2 – Balcão da Loja do Cidadão 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Administração de qualidade virada para o utente 

� Eliminação e correcção da burocracia, visando a simplificação dos processos 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.2 - Qualidade e Modernização Administrativa 
 

Projecto 1.2.1 - Equipa da SRE  

 

Acompanhamento das matérias relativas à Qualidade, Modernização Administrativa e Imagem 

da SRE 

 

OBJECTIVOS 

� Assegurar a melhoria da qualidade de desempenho da SRE, enquanto Organismo 

Público na prestação de serviço de qualidade ao utente interno e externo 

� Assegurar a representação da SRE no Conselho Regional da Qualidade, bem como 

providenciar a articulação com todos os serviços/departamentos da SRE, nestas 

matérias  

� Garantir uma administração virada para o utente, pautada por critérios de eficiência e 

eficácia, permitindo uma melhoria gradual e efectiva da qualidade dos serviços 

prestados 

� Eliminar e corrigir disfunções da burocracia, viando a simplificação dos processos 

administrativos e a eficácia na resposta às solicitações 

 

METODOLOGIA 

� Reuniões mensais/bimensais  

� Relatórios  

� Levantamento de dados 

� Acções de formação 

� Criação de Comissões de trabalho 

� Comunicação privilegiada através da utilização das novas tecnologias 

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário e Conselheiro Técnico 

  

INTERVENIENTES   

Direcções Regionais, Serviços e Departamentos e Órgãos Dependentes do Gabinete do 

Secretário Regional de Educação  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Administração virada para o utente, pautada por critérios de eficiência e eficácia, 

permitindo uma melhoria gradual e efectiva da qualidade dos serviços prestados 

� Eliminação e correcção disfunções da burocracia, viando a simplificação dos processos 

administrativos e a eficácia na resposta às solicitações 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.2 - Qualidade e Modernização Administrativa 
 

 

Projecto 1.2.1 - Equipa da SRE (cont.) 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Gabinete do Secretário e Conselheiro Técnico  

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Fórum da SRE 

� Relatórios semestrais e anuais a enviarem ao Governo de acordo com a legislação 

vigente sobre esta matéria 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de dados � � � � � � � � � � � � 

Acções de formação a)  
a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  

Relatórios � � � � � � � � � � � � 
Reuniões 

a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  
a) De acordo com a calendarização da formação que no momento ainda não é conhecida, bem como de acordo com 
as convocatórias internas e externas  
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.2 - Qualidade e Modernização Administrativa 
 

Projecto 1.2.2 – Balcão da Loja do Cidadão  

 

Gestão do funcionamento do Posto/Balcão de Atendimento da SRE na Loja do Cidadão 
 
 

OBJECTIVOS 

Atender de forma personalizada e célere  

 

METODOLOGIA 

� Resposta e atendimento às solicitações do utente com eficiência e eficácia 

� Utilização dos meios e recursos postos ao seu dispor em benefício da actividade  

 

COORDENAÇÃO 

Conselheiro Técnico 

  

INTERVENIENTES   

Funcionárias a exercer funções no Balcão/Posto, Unidade de Gestão da Loja, Gabinete do 

Secretário e Conselheiro Técnico  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Prestação de serviços de qualidade ao utente  

� Melhoria da imagem e do atendimento ao cidadão, por parte da SRE 

� Satisfação do cliente 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Gabinete do Secretário e Conselheiro Técnico 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  3 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Relatórios semanais, mensais e anuais 

� Portal do Balcão da SRE na Loja do Cidadão 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Relatórios � � � � � � � � � � � � 
Reuniões � � � � � � � � � � � � 
Preenchimento de mapas 
estatísticos 

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.3 – Gestão Documental 
 

 

Numa perspectiva de modernização e inovação dos serviços públicos é importante a gestão e 

organização eficaz e eficiente de toda a informação/documentação que circula nos serviços, de 

forma a reduzir a burocracia, permitir uma maior transparência no acesso à informação e 

aumentar a eficácia dos processos 

 

COORDENAÇÃO 

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

INTERVENIENTES   

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

OBJECTIVOS 

Melhorar a eficácia e implementar soluções eficientes de gestão documental, nomeadamente, 

soluções electrónicas 

 

PROJECTOS 

Projecto 1.3.1 – Gestão Documental - SRE 

Projecto 1.3.2 – Gestão Documental - GGCO 

Projecto 1.3.3 – Gestão Documental - IRE 

Projecto 1.3.4 – Gestão Documental - NESI 

Projecto 1.3.5 – Documentação e Informação 

Projecto 1.3.6 – Arquivo 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Organização e rentabilização do acesso à informação/documentação 

� Melhoraria da qualidade do serviço prestado 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto 1.3.1 - Gestão documental - SRE 

 

OBJECTIVOS 

� Registar e seleccionar a correspondência entrada 

� Registar a correspondência saída 

� Aplicar a portaria de selecção de documentos, aquando da entrada em vigor da mesma 

 

METODOLOGIA 

� Aplicação do novo classificador de correspondência 

� Selecção e registo da correspondência recebida 

� Registo e arquivo da correspondência expedida 

� Aplicação  da portaria de selecção de documentos 

 

COORDENAÇÃO 

Departamento dos Serviços Administrativos (DAS) 

 

INTERVENIENTES   

Funcionários do Departamento Administrativo 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Manutenção de um registo histórico 

� Arquivo de correspondência  

� Selecção de documentação 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Francisca da Silva  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 4 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Selecção e registo da 
correspondência recebida 

� � � � � � � � � � � � 

Registo e arquivo da 
correspondência expedida 

� � � � � � � � � � � � 

Selecção de documentos � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto 1.3.2 - Gestão documental - GGCO  

 

OBJECTIVOS 

� Registar e seleccionar a correspondência entrada 

� Registar a correspondência saída 

� Aplicar a portaria de selecção de documentos, aquando da entrada em vigor da mesma 

 

METODOLOGIA 

� Aplicação do novo classificador de correspondência 

� Selecção e registo da correspondência recebida 

� Registo e arquivo da correspondência expedida 

� Aplicação  da portaria de selecção de documentos 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico-jurídico - DATJ  

 

INTERVENIENTES   

SAA da DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Manutenção de um registo histórico 

� Arquivo de correspondência  

� Selecção de documentos 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Teresa Paula Freitas (Chefe de Secção da SAA) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 - SAA  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Selecção e registo da 
correspondência recebida 

� � � � � � � � � � � � 

Registo e arquivo da 
correspondência expedida 

� � � � � � � � � � � � 

Selecção de documentos � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços  

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto 1.3.3. – Gestão documental – IRE 

 

OBJECTIVOS 

� Assegurar a recepção, a classificação e o encaminhamento da correspondência 

recebida;  

� Assegurar a expedição da correspondência produzida; 

� Assegurar a permanente actualização da classificação dos documentos; 

� Propor medidas de racionalização de circuitos e procedimentos documentais; 

� Aplicar a portaria da tabela de selecção de documentos logo que aprovada. 

 

METODOLOGIA 

� Aplicação do classificador de correspondência recebida e enviada; 

� Aplicação da tabela de selecção de documentos, logo que aprovada. 

 

COORDENAÇÃO 

Coordenadora administrativa do DAIRE da IRE 

 

INTERVENIENTES   

NESI – Divisão de Programas e Projectos  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Recepção, registo, classificação, encaminhamento e expedição da correspondência da 

IRE; 

� Selecção e encaminhamento/eliminação de documentos, nos termos da portaria. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Maria José Freitas e Rita Sousa 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Classificador; 

� Portaria de selecção de documentos e respectivos formulários. 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços  

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto 1.3.3. – Gestão documental – IRE (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

711 
Actualização do 
classificador 

�           �  

712 

Recepção, registo, 
classificação e 
encaminhamento da 
correspondência 

� � � � � � � � � � � � � 

713 
Actualização permanente da 
classificação dos 
documentos da IRE 

� � � � � � � � � � � � � 

714 Relatório de projecto            � � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços  

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto 1.3.4 – Gestão Documental – NESI 

A redução de “paperware” através da digitalização de documentos e a gestão de processos 

através de workflows são algumas das vantagens das novas soluções de gestão documental, 

que constituem um verdadeiro sistema integrado de informação. 
 

OBJECTIVOS 

Aumentar a produtividade, o desempenho e a eficácia das diferentes áreas operacionais, 

organizar e rentabilizar a informação e melhorar a qualidade do serviço. 

 

METODOLOGIA 

Digitalização de todo o arquivo activo do NESI 2005/2006 e respectiva classificação dos 

documentos. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

 

INTERVENIENTES   

NESI – Divisão de Programas e Projectos  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acesso a serviços de gestão documental e arquivo, os quais podem ser acedidos através da 

rede interna ou via Internet a partir de qualquer computador. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes e Fátima Teixeira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 9 

• FINANCEIROS: 2.500 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Implementação � � �          
Digitalização � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços  

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto1.3.5 – Documentação e Informação   

 

OBJECTIVOS 

� Assegurar a organização sistemática das publicações existentes; 

� Assegurar a catalogação das obras adquiridas por compra, oferta ou permuta; 

� Disponibilizar documentação e informação pertinentes e actualizadas, para apoio aos 

utilizadores. 

 

METODOLOGIA 

� Definição do plano de classificação de obras; 

� Cotação das obras em livre acesso, conforme o plano de classificação já definido; 

� Catalogação das monografias, das publicações periódicas e dos restantes documentos 

adquiridos pela IRE. 

 

COORDENAÇÃO 

Coordenadora Administrativa da IRE 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Publicações existentes devidamente organizadas 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Graça Marques 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

741 
Elaboração de plano de 
organização 

� � � �        � 

742 Catalogação das obras  � � � � � � � � � � � � 
743 Relatório de projecto            � 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.3 – Gestão Documental 

 

Projecto 1.3.6 - Arquivo da SRE 

Supervisão do processo de criação do arquivo da SRE 

 

OBJECTIVOS 

� Promover a recolha de documentação no âmbito da SRE, bem como proceder á 

respectiva gestão 

� Definir e implementar uma política de gestão de documentação produzida no âmbito 

das actividades da SRE 

� Participar na definição de uma política de gestão de documentação de natureza 

Administrativa que estabeleça a sua génese, tramitação, arquivo, avaliação e  

conservação e apoiar as unidades orgânicas da SRE  

 

METODOLOGIA 

� Levantamento da realidade in loco  

� Registo da documentação detectada 

� Formulação do projecto de proposta de Portaria 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico 

 

INTERVENIENTES   

Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes,  DRE, DRFP, DRAE, IDRAM  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Portaria de eliminação de documentos 

� Organização dos arquivos intermédios 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Conselheiro Técnico e DAT 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 4 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES  

� Mapas de levantamento 

� Fichas de registo  
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EIXO 1 – Inovação e Modernização dos Serviços 

Programa 1.3 – Gestão documental 
 

 

Projecto 1.3.6 - Arquivo da SRE (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de documentação � � � � � � � � � � � � 

Catalogação da documentação � � � � � � � � � � � � 

Investigação e consulta de 
legislação especifica 

� � � � � � � � � � � � 

Formulação dos projectos de 
propostas 

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.1 – Formação - GS 
 

 

A formação de pessoal, enquanto factor que permite a introdução de mudanças nos Serviços, 

possibilita a definição de estratégias conducentes ao ajustar do exercício dos diversos grupos 

de pessoal que compõem a estrutura, por forma a responder às exigências da sociedade 

actual. O presente programa destina-se aos funcionários distribuídos pelos vários grupos de 

pessoal, de acordo com os critérios anteriormente estipulados e consoante as vagas 

disponibilizadas 

 
COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário 

 

OBJECTIVOS 

� Assegurar a melhoria da qualidade do desempenho dos grupos de pessoal afectos ao 

Gabinete, Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental, Inspecção Regional de 

Educação e Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação 

� Desenvolver competências e facilitar a adopção de comportamentos e de atitudes 

adequadas ao exercício da actividade de cada grupo de pessoal 

� Contribuir para o aumento da eficácia e da eficiência das intervenções dos grupos de 

pessoal a que se destina 

 

PROJECTOS 

Projecto 2.1.1 – Acções de Sensibilização 

Projecto 2.1.2 – Formação - DRAE 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Acções de sensibilização em áreas específicas 

� Acções de formação para desenvolvimentos das actividades dos dirigentes e  técnicos 

superiores 

� Acções de formação para desenvolvimentos das actividades de outros grupos 

profissionais 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.1 – Formação - GS 
 

Projecto 2.1.1 – Acções de Sensibilização  

O projecto consagra a realização de acções de sensibilização e pretende abranger os 

funcionários na vertente de formação sensibilização e é disponibilizada internamente pelo 

Gabinete e Órgãos Dependentes 

 

OBJECTIVOS 

Actualizar competências que assegurem a melhoria contínua do desempenho na realização 

das actividades, dos técnicos superiores, técnicos, administrativos e auxiliares 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do plano das acções de sensibilização 

� Validação pelo superior das acções de sensibilização a realizar face às necessidades 

constatadas 

� Execução das acções de sensibilização superiormente autorizadas 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico 

 

INTERVENIENTES   

Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acções de sensibilização e actualização de competências e de conhecimentos 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Sara Santos (Chefe de Divisão da DAT) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): os intervenientes nas acções de sensibilização do GS e órgãos 
dependentes 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

Base de dados contendo o registo das acções de sensibilização frequentadas no último ano  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração do plano de acções  � �           

Formalização da proposta a 
apresentar superiormente quanto 
às acções 

 �           

Realização das acções  � � � � � � � � � � � 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.1 – Formação - GS 
 

Projecto 2.1.2 – Formação - DRAE  

Projecto que consiste no levantamento das necessidades de formação dos funcionários e 

formulação de proposta à DRAE 

 

OBJECTIVOS 

Desenvolver competências que assegurem a melhoria contínua do desempenho na realização 

das actividades dos dirigentes, dos técnicos superiores, técnicos, administrativos e auxiliar 

 

METODOLOGIA 

� Levantamento das necessidades de formação 

� Elaboração do plano de formação 

� Proposta quanto às acções de formação a realizar face às necessidades constatadas 
 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico 

 

INTERVENIENTES   

Gabinete do Secretário, DAT e DRAE 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acções de formação de desenvolvimento de competências e actualização de conhecimentos 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Sara Santos (Chefe de Divisão da DAT) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

Base de dados contendo o registo da formação frequentada nos últimos 3 anos 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Levantamento das necessidades 
de formação 

 � �          

Elaboração do plano de formação  �           

Elaboração das proposta de 
acções de formação face às 
necessidades de formação 

  � � � � � � � � � � 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.2 – Formação - GGCO 
 

 

O desenvolvimento das competências profissionais é hoje, mais do que nunca, uma exigência 

ao nível da melhoria da qualidade das organizações 

 

COORDENAÇÃO 

GGCO 

 

INTERVENIENTES   

DSGO, DSAEP e DATJ  

 

OBJECTIVOS 

� Fomentar a melhoria do desempenho dos funcionários do GGCO 

� Dar resposta às solicitações externas no quadro da formação de índole financeira e 

orçamental 

 

PROJECTOS 

Projecto 2.1.1 – Formação contínua 

Projecto 2.1.2 – Formação – Estabelecimentos de ensino 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Desenvolvimento de uma cultura de autoformação 

� Desenvolvimento de uma cultura de formação permanente nas áreas financeira e 

orçamental 

� Aperfeiçoamento e fomento da qualidade dos serviços prestados pelo GGCO 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.2 – Formação - GGCO 
 

Projecto 2.2.1 - Formação Contínua 

 

OBJECTIVOS 

Fomentar a melhoria do desempenho dos funcionários do GGCO  

 

METODOLOGIA 

� Inventariação das necessidades de formação e proposta das acções adequadas à 

melhoria da qualidade dos Serviços no âmbito das competências e funções dos 

respectivos funcionários.  

� Fomento da participação em acções de formação, considerando as expectativas de 

desenvolvimento profissional expressas pelos avaliadores em sede do SIADAP.  

� Proposta de frequência de acções de formação externa, conciliando necessidades / 

ofertas e recursos financeiros, recorrendo, nomeadamente, a entidades 

especificamente orientadas para a formação no âmbito da Administração Pública, 

como por exemplo o INA.  

� Realização de acções periódicas de formação interna focando quer a informação e/ou 

análise de questões específicas do GGCO, quer a promoção do conhecimento das 

actividades desenvolvidas pelo mesmo 

. 

COORDENAÇÃO 

Directora do GGCO 

 

INTERVENIENTES   

DSGO, DSAEP, DATJ 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Desenvolvimento de uma cultura de autoformação 

� Desenvolvimento de uma cultura de formação permanente 

� Aperfeiçoamento e fomento da qualidade dos serviços prestados pelo GGCO 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Isabel Amaral (Directora do GGCO) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

- 1 – DSGO 

- 1 – DSAEP 

- 1 – DATJ 

- Funcionários com responsabilidade na avaliação do desempenho  
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.2 – Formação - GGCO 

 

Projecto 2.2.1 - Formação Contínua (Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Inventariação das necessidades de 
formação 

� �           

Realização de acções periódicas 
de formação interna 

    � �    � � � 

 Frequência de acções de 

formação 
� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação 

Programa 2.2 – Formação - GGCO 
 

Projecto 2.2.2 - Formação  –  Estabelecimentos de Ensino 

 
OBJECTIVOS 

Dar resposta às solicitações externas no quadro da formação de índole financeira e orçamental 

 

METODOLOGIA 

� Inventariação das necessidades de formação dos serviços e estabelecimentos de 

ensino.  

� Desenvolvimento de 2 acções de formação dirigidas às direcções dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (1) e das Direcções de Escolas básicas e 

Secundárias (1) 

 

COORDENAÇÃO 

DSGO 

 

INTERVENIENTES   

DSGO e DATJ 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Desenvolvimento de uma cultura de formação permanente nas áreas financeira e 

orçamental 

� Melhoria do desempenho dos estabelecimentos de ensino, pelo desenvolvimento 

de competências assentes no alargamento de conhecimentos em áreas 

específicas da gestão.  

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Maria do Céu Carreira (Directora de Serviços da DSGO) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  6 – DSGO 

         -  1 – DATJ 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Inventário das necessidades de 

formação 
� �           

Dinamização de acções de 
formação 

    �     �   

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  48 

EIXO 2 – Formação e Qualificação  

Programa 2.3 – FORMAÇÃO – IRE 

 
 

OBJECTIVOS 

� Promover a melhoria da qualidade dos desempenhos dos profissionais da IRE; 

� Criar condições para uma melhor satisfação profissional do pessoal; 

� Garantir condições de comunicação propiciadoras de. 

 

METODOLOGIA 

� Estabelecimento, com a DSTSI da DRPRE, dos contactos necessários ao cumprimento 

do objectivo; 

� Articulação com as diferentes unidades da IRE, para recolha de informação a inserir no 

sítio. 

 

COORDENAÇÃO 

Chefe de divisão da DAJT 

 

PROJECTOS 

Projecto 2.3.1 – Formação contínua em serviço do pessoal da IRE; 

Projecto 2.3.2 – Formação de inspectores estagiários 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhoria no Cumprimento da Missão 

 

RECURSOS 

Os que se vierem a revelar necessários 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação  

Programa 2.3 – Formação – IRE 

 

Projecto 2.3.1 – Formação continua 

 

OBJECTIVOS 

� Organizar e realizar um curso de formação especializada, tendo em vista um 

desempenho cada vez mais eficaz e eficiente, porque mais especializado, dos 

inspectores da IRE; 

� Estimular a auto-formação, formal ou informal; 

� Promover a partilha de conhecimentos adquiridos de que são portadores os 

profissionais deste Departamento. 

 

METODOLOGIA 

� Realização do curso de especialização em inspecção da educação; 

� Realização do plano de formação; 

� Relatório de projecto. 

 

COORDENAÇÃO 

Director 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acções de formação realizadas 

 

RECURSOS 

Os que vierem a ser determinados para a satisfação das necessidades de formação. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

511 
Levantamento de 
necessidades              

512 
Elaboração do plano de 
formação              

513 Realização das acções � � � � � � � � � � � � � 
514 Apreciação das acções             � 
 

 
 

 
 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  50 

EIXO 2 – Formação e Qualificação  

Programa 2.3 – Formação – IRE 

 

Projecto 2.3.2 - Formação de Inspectores estagiários 

 

OBJECTIVOS 

� Formar, nas vertentes teórica e prática, os estagiários recrutados para ingresso na 

carreira inspectiva, com vista ao desempenho eficaz e competente das funções 

correspondentes ao conteúdo funcional dos lugares da respectiva carreira; 

� Avaliar a respectiva capacidade de adaptação ao serviço. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração de plano de estágio; 

� Acompanhamento dos estagiários pelo orientador, conforme previsto no plano de 

estágio. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectoras Paula Sardinha e Filomena Lume 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Estágio realizado 

 

RECURSOS HUMANOS 

• 4 inspectores estagiários. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

511 
Elaboração de plano de 
estágio             

512 
Elaboração do planeamento 
do estágio 

�   �   �      

513 Realização do estágio � � � � � � � � �    

514 
Relatórios cíclicos de 
estágio   �      � �   

515 
Avaliação da realização do 
estagio           �  
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EIXO 2 – Formação e Qualificação  

Programa 2.4 – FORMAÇÃO – NESI 

 

A participação da Região na construção de uma Europa assente numa economia baseada no 

conhecimento, implica que se invista fortemente do desenvolvimento de competências 

avançadas no domínio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, 

nomeadamente no sector da educação e formação e no negócio electrónico, bem como o 

cumprimento das metas definidas no plano de actividades e a realização de projectos que 

exigem a aquisição de novas competências pelo pessoal, nomeadamente no domínio da 

análise estratégica e da integração de aplicações de gestão reforçam também a necessidade 

de formação interna dos funcionários. 

 

OBJECTIVOS 

Desenvolver as competências no domínio da Sociedade de Informação e Conhecimento, assim 

como dos recursos humanos do NESI 

 

METODOLOGIA 

Realização de acções de formação interna com a finalidade de desenvolver as competências 

necessárias à implementação dos vários projectos do plano de actividades. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI 

 

PROJECTOS 

Projecto 2.4.1 – Formação inter  

Projecto 2.4.2 – Formação Avançada  

 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 7 

 

• FINANCEIROS: 10.000 euros PIDDAR 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação  

Programa 2.4 – Formação NESI 

 

Projecto 2.4.1 – Formação inter 

 
 

OBJECTIVOS 

Realizar acções de formação com a finalidade de desenvolver as competências necessárias à 

implementação dos vários projectos do plano de actividades. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI 

 

INTERVENIENTES   

Gabinete do Secretário Regional, GGCO, IRE  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� 2 acções de formação com formadores externos. 

� 30 horas de formação com formadores internos. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Vitorino Seixas (Director de Serviços do NESI) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 5 

• FINANCEIROS: 10.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Formação  � � � � � � � � � � � 
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EIXO 2 – Formação e Qualificação  

Programa 2.4 – Formação NESI 

 

Projecto 2.4.2 – Formação Avançada 

 
 

OBJECTIVOS 

Formação avançada de licenciados com a finalidade de preparar consultores/ formadores/ 

promotores da Sociedade do Conhecimento, capazes de oferecer às entidades e empresas 

regionais consultoria e formação, a partir da análise das suas necessidades e do seu potencial. 

 

METODOLOGIA 

Selecção de acordo com as necessidades regionais e parceria com universidade nacional 

tendo em vista a realização de um curso de formação avançada. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI – Divisão de Programas e Projectos 

 

INTERVENIENTES   

Instituto Regional de Emprego, Direcção Regional de Formação Profissional, Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial da RAM  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Formação avançada a 20 licenciados. 

� Colaboração com 20 empresas/entidades em sede de formação. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 5 

• FINANCEIROS: 46.600 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Preparação � � � � � � � �      

Inscrições e Matrículas     �   �      

Formação          � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.1 – Gestão de pessoas  
 

 

Este programa visa garantir uma gestão eficaz dos Recursos Humanos afectos ao Gabinete do 

Secretário e órgão dependentes numa lógica de potenciação dos mesmos e ao nível da sua 

valorização global e dos respectivos contributos.  

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes 

 

INTERVENIENTES   

Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes 

 

OBJECTIVOS 

� Assegurar a gestão e a administração do pessoal dirigente, técnicos superiores, 

inspectores e outros grupos de pessoal do Gabinete e Órgãos Dependentes 

� Proceder à abertura de concursos de ingresso nas carreiras técnica superior, técnica 

superior de inspecção, técnico profissional, administrativa e auxiliar e de acesso no 

âmbito das mesmas carreiras, bem como de concursos para pessoal dirigente relativos 

ao pessoal do Gabinete e Órgãos Dependentes 

� Assegurar a actualização sistemática dos Recursos Humanos, no âmbito do pessoal a 

exercer funções no Gabinete e Órgãos Dependentes 

� Proceder à elaboração das listas de antiguidade dos diversos grupo de pessoal a 

exercer funções no Gabinete e Órgãos Dependentes 

� Proceder à elaboração das estatísticas de pessoal relativo  ao Gabinete e Órgãos 

Dependentes 

� Acompanhar e controlar o desenvolvimento do processo de avaliação de Desempenho 

dos funcionários que exercem funções no Gabinete e Órgãos Dependentes 

� Proporcionar informação de natureza técnica para apoio à tomada de Decisões. 

 

PROJECTOS 

Projecto 3.1.1 – Gestão de pessoas - SRE 

Projecto 3.1.2 – Gestão de pessoas - IRE 

Projecto 3.1.3 – Gestão de pessoas - NESI 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Concursos de ingresso e acesso  

� Listas de antiguidade 

� Estudos e pareceres técnicos e jurídicos sobre questões de gestão pessoal 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.1 – Gestão de pessoas  
 

Projecto 3.1.1 – Gestão de pessoas - SRE 

 

Este projecto garante a organização e a actualização dos processos de pessoal e a afectação 

dos meios necessários ao funcionamento do Gabinete 

 
OBJECTIVOS 

� Assegurar a gestão e a administração do pessoal técnico superior, Administrativo e 

Auxiliar do Gabinete e do Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 

� Proceder à abertura de concursos de ingresso nas carreiras técnica superior, técnico 

profissional, administrativa e auxiliar e de acesso no âmbito das mesmas carreiras, 

bem como de concursos para pessoal dirigente relativos ao pessoal do Gabinete e 

Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 

� Assegurar a actualização sistemática dos Recursos Humanos, no âmbito pessoal a 

exercer funções no Gabinete e Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 

� Proceder à elaboração das listas de antiguidade dos diversos grupo de pessoal a 

exercer funções no Gabinete do Secretário e Gabinete de Gestão e Controlo 

Orçamental 

� Proceder à elaboração das estatísticas de pessoal relativo  ao Gabinete e do 

Secretário e Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 

� Acompanhar e controlar o desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho 

dos funcionários que exercem funções no Gabinete  

� Proporcionar informação de natureza técnica para apoio à tomada de decisões 

� Uniformizar os procedimentos administrativos e de recrutamento e selecção dos 

funcionários do gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes 

 

METODOLOGIA 

� Reuniões periódicas para apreciação e análise da qualidade do desempenho do 
pessoal auxiliar/motorista 

 
� Emanação e ajustamento de orientações face às necessidades. 

� Actualização permanente dos processos individuais de pessoal em suporte de  

� papel e informática  

� Realização de concursos de acesso e ingresso  

� Formalização de pareceres 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.1 – Gestão de pessoas  
 

Projecto 3.1.1 – Gestão de pessoas – SRE (Cont) 

 

INTERVENIENTES   

Gabinete do Secretário e Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Realização dos concursos de ingresso e acesso  

� Listas de antiguidade 

� Estudos e pareceres técnicos sobre questões de gestão pessoal 

� Estudos e pareceres técnicos sobre questões no âmbito da esfera de competências da 

SRE 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Adjunto e DAT 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

 

CRONOGRAMA 
 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Supervisão e Gestão do pessoal 
auxiliar e motoristas 

� � � � � � � � � � � � 

Formalização dos instrumentos de 
gestão administrativa – Manual de 
Procedimentos e Manual 
Recrutamento e Selecção 

� � �          

Actualização sistemática no que 
concerne aos Recursos Humanos 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração da estatística de 
pessoal 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração da lista de antiguidade � � �          
Acompanhamento e controlo do 
processo de avaliação de 
desempenho 

� � �          

Elaboração mensal do mapa de  
assiduidade (férias, faltas e 
licenças) 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração e acompanhamento 
técnico dos processos de 
recrutamento e selecção de 
pessoal 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração dos mapas de 
progressão 

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Continua  

Programa 3.1 – Gestão de Pessoas  

 

Projecto 3.1.2 – Gestão de Pessoas - IRE 

 

OBJECTIVOS 

� Coordenar a actividade inspectiva a desenvolver pelos Núcleos de Inspecção; 

� Acompanhar o trabalho inspectivo; 

� Assegurar a informação necessária ao processamento de vencimentos e outros 

abonos (incluindo ajudas de custo) do pessoal da IRE; 

� Proceder ao levantamento de elementos necessários ao balanço social e de 

estatísticas de pessoal; 

� Proceder à elaboração das listas de antiguidade; 

� Manter actualizada a Base de Dados dos Recursos Humanos da Administração Pública 

(BDAP); 

� Proporcionar informação para apoio à tomada de decisões. 

 

METODOLOGIA 

� Reuniões gerais; 

� Reuniões dos Núcleos de Inspecção; 

� Reuniões de apoio/acompanhamento aos inspectores; 

� Actualização permanente dos processos individuais de pessoal; 

� Procedimentos administrativos de apoio aos concursos de ingresso e de acesso; 

� Preparação da informação necessária processamentos dos abonos do pessoal e suas 

alterações. 

 

COORDENAÇÃO 

Director e Chefes de Divisão 

Coordenadora Administrativa 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Sumário das reuniões (quando necessário); 

� Listas de antiguidade; 

� Dados do balanço social; 

� BDAP actualizada. 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Continua  

Programa 3.1 – Gestão de Pessoas  

 

Projecto 3.1.2 – Gestão de Pessoas - IRE (cont.) 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Reuniões dos Núcleos de Inspecção - 156 dias. 

• Outras reuniões – n.º de dias - dependente das necessidades. 

 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

531 Preparação da reunião � � � � � � � � � � � � 

532 Reunião � � � � � � � � � � � � 

533 Sumário da reunião � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.1 – Gestão de Pessoas 

 

Projecto 3.1.3 – Gestão de Pessoas - NESI 

A gestão de pessoal tem vindo a ganhar complexidade, nomeadamente com a introdução do 

SIADAP e da BDAP, o que justifica a adopção de uma solução informática de gestão de 

pessoal de modo a dar uma resposta eficiente às obrigações decorrentes da legislação em 

vigor. 
 

OBJECTIVOS 

Elaborar automaticamente a lista de antiguidade, manter o cadastro actualizado, efectuar a 

gestão de pessoal e do sistema de avaliação. 

 

METODOLOGIA 

Selecção de acordo com as necessidades regionais e parceria com universidade nacional para 

promover a realização de um curso de formação avançada. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

 

INTERVENIENTES   

Instituto Regional de Emprego, Direcção Regional de Formação Profissional, IDERAM  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acesso rápido ao cadastro de pessoal, e à pesquisa e tratamento de informação para a tomada 

de decisão. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Fátima Teixeira (Chefe de Departamento) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 3 

• FINANCEIROS: 10.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Implementação    � � �       
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 
 

 

A gestão dos recursos físicos, patrimoniais e outros, numa óptica de racionalidade, eficiência e 

eficácia são princípios subjacentes a uma gestão eficaz. 

 

COORDENAÇÃO 

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

INTERVENIENTES   

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

OBJECTIVOS 

Maximizar a utilização dos recursos disponíveis. 

 

PROJECTOS 

Projecto 3.2.1 – Gestão e organização dos espaços físicos 

Projecto 3.2.2 – Supervisão e manutenção das instalações desportivas 

Projecto 3.2.3 – Organização e actualização do cadastro dos bens 

Projecto 3.2.4 – Gestão do economato 

Projecto 3.2.5 – Património e gestão de bens correntes 

Projecto 3.2.6 – Gestão dos serviços de transportes 

Projecto 3.2.7 – Processamento de remunerações e regalias sociais 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Redução dos custos inerentes ao funcionamento das instalações 

� Melhoria do controlo dos diversos bens e equipamentos 

� Melhoria do conhecimento dos recursos, pelo alargamento, sistematização e registo da 

informação.  
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

Projecto 3.2.1 - Gestão e organização dos espaços físicos 

 

OBJECTIVOS 

Rentabilizar os espaços físicos da SRE 

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário 

 

INTERVENIENTES   

GS e órgãos dependentes 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhoria na rentabilização dos espaços físicos, em harmonia com o número de funcionários 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Adjunto 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Gestão da utilização dos espaços � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

Projecto 3.2.2 - Supervisão e manutenção das instalações desportivas 

O presente projecto visa a manutenção dos sistemas de AVAC e de tratamento de águas das 

instalações desportivas, bem como a colaboração na elaboração de procedimentos 

directamente relacionados com a gestão e manutenção de instalações desportiva 

 

OBJECTIVOS 

� Supervisionar e controlar a manutenção das piscinas públicas e demais instalações 

desportivas  

� Colaborar na formalização dos concursos públicos para a aquisição de produtos 

químicos das piscinas  

� Desenvolver procedimentos necessários ao melhoramento de instalações AVAC em 

recintos desportivos 

 

METODOLOGIA 

� Acompanhamento do funcionamento  in loco das instalações desportivas  

� Formulação de relatórios técnicos  

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário  

 

INTERVENIENTES   

Assessor Técnico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Redução dos custos inerentes ao funcionamento das instalações desportivas sem 

penalização do conforto dos utentes 

� Controlo do desgaste dos diversos equipamentos electromecânicos por forma a evitar 

paragens por avaria 

� Propostas de soluções de redução de custos de exploração de recinto  

� Obtenção de resultados dentro dos parâmetros definidos pelo COP 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Assessor Técnico 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 1 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

Projecto 3.2.2 - Supervisão e manutenção das instalações desportivas (Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Supervisão e controlo da 
manutenção/gestão de instalações 
desportivas 

� � � � � � �  � � � � 

Elaboração de procedimentos no 
âmbito da gestão manutenção e 
melhoramentos de instalações 
desportivas 

� � � � � � �  � � � � 

Concepção das clausulas técnicas 
especiais dos procedimentos 
definidos  

� � � � � � �  � � � � 

Elaboração de relatórios de 
funcionamento e controlo de 
custos das instalações desportivos  

� � � � � � �  � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

Projecto 3.2.3 - Organização e actualização do cadastro dos bens 

 

OBJECTIVOS 

Inventariar os bens patrimoniais do GGCO  

 

METODOLOGIA 

� Levantamento dos bens existentes 

� Atribuição de valor patrimonial aos bens existentes 

� Registo dos bens inventariáveis 

� Etiquetagem dos bens patrimoniais 

� Registo permanente dos bens inventariáveis que vão sendo adquiridos 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico-jurídico - DATJ  

 

INTERVENIENTES   

SAA da DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Conhecimento da realidade patrimonial do GGCO 

� Inventário actualizado dos bens patrimoniais  

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Teresa Carreira (DATJ) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  2 – SAA da DATJ  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Levantamento dos bens existentes 

e atribuição do respectivo valor 

patrimonial 

        � �   

Registo dos bens inventariados e 
actualização do inventário 

         � �  

Etiquetagem dos bens patrimoniais           � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

Projecto 3.2.4 - Gestão do economato 

 

OBJECTIVOS 

Assegurar o economato do Gabinete do Secretário e outros serviços da SRE  

 

METODOLOGIA 

� Solicitação à Direcção Regional do Património dos bens, visando dar resposta aos 

pedidos dos serviços, delegações escolares, estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar e escolas básicas e secundárias 

� Controlo dos stocks do economato  

� Fornecimento dos bens solicitados, considerando necessidades, disponibilidades e 

pedidos anteriores 

� Arquivo dos documentos relativos aos pedidos e fornecimento dos bens 

� Registo mensal das movimentações dos bens por serviço e tipo de bem 

� Elaboração de um mapa anual sistematizando o movimento dos bens e respectivo 

valor.  

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico-jurídico - DATJ  

 

INTERVENIENTES   

SAA da DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Conhecimento actualizado dos bens solicitados pelos serviços e fornecidos aos 

mesmos 

� Satisfação atempada, com rigor e eficácia, das necessidades dos serviços e demais 

entidades tuteladas pela SRE 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Teresa Paula Freitas (Chefe de Secção da SAA) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – SAA da DATJ  
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 EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos  
 

Projecto 3.2.4 - Gestão do economato (Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Pedido dos bens à DRP  � � � � � � � � � � � � 
Controlo dos stocks � � � � � � � � � � � � 
Fornecimento dos bens � � � � � � � � � � � � 
Arquivo da documentação 
relativa à gestão do economato 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração do mapa anual dos 
bens 

           � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Continua  

Programa 3.2 – Gestão de Recursos – IRE 

 

Projecto 3.2.5 – Património e gestão de bens correntes - IRE 

 

OBJECTIVOS 

� Zelar pelo bom estado de conservação dos bens, equipamentos e instalações afectos à 

IRE; 

� Inventariar e controlar os bens móveis afectos à IRE de modo a conhecer a estrutura 

do património; 

� Requisitar mensalmente material de desgaste; 

� Verificar e assegurar o cumprimento dos contratos de manutenção dos equipamentos, 

de assistência técnica. 

 

METODOLOGIA 

� Diagnóstico de necessidades em equipamento, mobiliário e bens não duradouros; 

� Levantamento das necessidades de material de desgaste; 

� Implementação de um sistema de gestão de stocks; 

� Inventariação periódica dos bens afectos à IRE através do CIBE. 

 

COORDENAÇÃO 

Coordenadora Administrativa 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Cadastro e inventário dos bens do Estado 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Maria José Freitas e Filipa Visinho 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

721 
Levantamento mensal de 
necessidades � � � � � � � � � � � � 

722 
Procedimentos para aquisição 
dos bens necessários � � � � � � � � � � � � 

723 
Registo e inventário dos bens 
adquiridos � � � � � � � � � � � � 

724 Relatório de projecto            � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

Projecto 3.2.6 - Gestão dos serviços de transportes 

 

OBJECTIVOS 

Gerir eficazmente a rede de transportes da SRE 

 

METODOLOGIA 

Gestão da base de dados relativa à rede de transportes 

 

COORDENAÇÃO 

Adjunto 

 

INTERVENIENTES   

DSTI 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhoria na qualidade do serviço de transportes 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL ELO PROJECTO:  Adjunto 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): Motoristas 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

Computador 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Promoção e melhoria � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos  

 

Projecto 3.2.7 - Processamento das remunerações e regalias sociais  

 

OBJECTIVOS 

Garantir todas as operações inerentes ao processamento das remunerações e regalias sociais 

do GS e órgãos dependentes  

 

METODOLOGIA 

� Registo da informação relativa à assiduidade dos elementos do GGCO 

� Recolha dos elementos relativos à assiduidade do pessoal do GS e demais órgãos 

dependentes, das recuperações de vencimento e outras situações com repercussões 

nos mesmos 

� Elaboração dos boletins de alteração e consequente envio à SRPF para verificação 

� Verificação das folhas informatizadas relativas aos vencimentos 

� Verificação dos documentos relativos a horas extraordinárias, ajudas de custo e 

transporte e encaminhamento dos mesmos, tendo em vista o correspondente 

processamento 

�  Recolha de elementos para o balanço social e respectivo preenchimento dos mapas 

� Envio, no prazo estipulado, dos elementos antes referidos à Divisão de Apoio Técnico 

do Gabinete do Secretário 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico-jurídico - DATJ  

 

INTERVENIENTES   

DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Processamento atempado das remunerações e regalias sociais do Gabinete do 

Secretário e órgãos dependentes 

� Melhoria da recolha sistemática de informações e respectivo registo 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Teresinha Remesso (Coordenadora Especialista da DATJ) 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.2 - Gestão de Recursos 

 

 

Projecto 3.2.7 - Processamento das remunerações e regalias sociais (Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Registo da informação sobre 

assiduidade 
� � � � � � � � � � � � 

Recolha dos elementos relativos à 

assiduidade do pessoal do GS e 

demais órgãosdependentes, das 
recuperações de vencimento e 

outras situações  

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração dos boletins de 

alteração e consequente envio à 
SRPF para verificação 

� � � � � � � � � � � � 

Verificação das folhas 
informatizadas relativas aos 

vencimentos 

� � � � � � � � � � � � 

Verificação dos documentos 

relativas a horas extraordinárias, 
ajudas de custo e transporte e 

encaminhamento, tendo em vista o 

processamento 

� � � � � � � � � � � � 

Recolha de elementos para o 

balanço social do GS e 
preenchimento dos respectivos 

mapas a enviar à DAT  

� � � � � � � � � � � � 

 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  71 

EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.3 – Representação Oficial 
 

 

O presente programa consiste em explicitar as actividades no âmbito da Representação da 

RAM em eventos nacionais e internacionais de carácter desportivo e acompanhamento dos 

eventos desportivos de competição e lazer da tutela da SRE, bem como desenvolvimento de 

acções na área do protocolo. 

Desenvolvimento de diligências que a longo prazo possam conduzir á implantação, na RAM do 

Museu das comunicações. 

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário 

 

OBJECTIVOS 

� Representar a SRE na Região, no País e no mundo no que concerne à área desportiva  

� Iniciar o desenvolvimento de diligências visando a implantação do Museu das 

Comunicações na RAM 

� Acompanhar e reportar à tutela as reuniões do Conselho Consultivo, CC da ANACOM, 

Autoridade Nacional das Comunicações. 

 

PROJECTOS 

Projecto 3.3.1 – Representação e protocolo da SRE na área do Desporto 

Projecto 3.3.2 – Representação da SRE nos processos em que intervém no Tribunal 

Administrativo do Funchal 

Projecto 3.3.3 – Representação da SRE no Conselho Consultivo da Autoridade Nacional 

das Comunicações e Museu das Comunicações da Madeira 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Representação da RAM nos eventos desportivos nacionais e internacionais  

� Representação da SRE junto do Tribunal Administrativo do Funchal 

� Representação da SRE nas Entidades nacionais no âmbito das Comunicações 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.3 – Representação Oficial 

 

Projecto 3.3.1 – Representação e protocolo da SRE na área do desporto  

 

Representação da RAM em eventos nacionais e internacionais de carácter desportivo e 

acompanhamento dos eventos desportivos de competição e lazer da tutela da SRE, bem como 

desenvolvimento de acções na área do protocolo 

 

OBJECTIVOS 

� Participar em provas desportivas nacionais e internacionais, bem como em estágios de 

preparação paras as mesmas – Projecto Pequim 2008 

� Cumprir o programa de treinos diários conforme estabelecido em contrato assinado 

com a Federação Portuguesa de Vela   

� Alcançar os resultados definidos pelo Comité Olímpico de Portugal 

� Garantir a qualidade na realização dos eventos promovidos pela SRE e que envolvam 

a participação do Secretário Regional de Educação 

� Assegurar que os eventos que envolvam a participação do Secretário Regional se 

concretizem nas condições protocolarmente estabelecidas  

� Zelar pela imagem exterior da SRE 

� Coadjuvar o Secretário Regional no âmbito da execução das actividades que integram 

a sua agenda 

 

COORDENAÇÃO 

Gabinete do Secretário 

 

INTERVENIENTES   

Conselheiro Técnico e Assessor Técnico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Representação da RAM nos eventos desportivos nacionais e internacionais  

� Realização das actividades e eventos da SRE que envolvem a participação do 

Secretário Regional de acordo com normas definidas no âmbito do protocolo da SRE 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Conselheiro Técnico e Assessor Técnico 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.3 – Representação Oficial 
 

 

Projecto 3.3.1 – Representação e protocolo da SRE na área do Desporto  

(Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Participação nas provas 
internacionais de Pequim 2008 

�  �  � �  � �    

Actividade desportiva � � � � � � � � � � � � 
Representação da RAM, na 
qualidade de embaixador do 
desporto   

� � � � � � � � � � � � 

Acompanhamento do Secretário 
Regional no âmbito das 
actividades que integram a sua 
agenda 

� � � � � � � � � � � � 

Realização, preparação e 
execução de todos os actos 
preparatórios conexos com a 
concretização da agenda do 
Secretário Regional de Educação 

� � � � � � � � � � � � 

Análise e formulação de propostas 
que proporcionem e favoreçam a 
participação do Secretário 
Regional de Educação em 
actividades e eventos no âmbito 
dos diversos domínios da tutela da 
SRE 

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.3 – Representação Oficial 

 

Projecto 3.3.2 - Representação da SRE nos processos em que intervém  no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal 

 

Defesa dos interesses da SRE nas acções judiciais em que esta é parte interessada 

 

OBJECTIVOS 

Minimizar os eventuais prejuízos ocasionados por recursos contenciosos em que a SRE é 

demandada 

 

METODOLOGIA 

� Análise e contestação das petições apresentadas à ou pela SRE 

� Defesa da SRE em juízo, quando há lugar a audiência 

 

COORDENAÇÃO 

Conselheiro Técnico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Minimização dos eventuais prejuízos ocasionados por recursos contenciosos em que a SRE é 

demandada 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Conselheiro Técnico 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 1 

 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Análise e contestação das petições 
apresentadas  

� � � � � � �  � � � � 

Defesa em juízo da SRE quando 
há lugar a audiência 

� � � � � � �  � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.3 – Representação Oficial 

 

Projecto 3.3.3 –  Representação da SRE no Conselho Consultivo da Autoridade 

Nacional das Comunicações e Museu das Comunicações da 

Madeira  

 

O desenvolvimento das telecomunicações, ou de um modo mais abrangente, das 

comunicações em geral, está intimamente ligada à história da Madeira e ao seu 

desenvolvimento. Neste sentido, fazer-se o levantamento histórico das comunicações é fazer-

se também a história da Madeira 

 

OBJECTIVOS 

� Desenvolver contactos com as mais diversas instituições, empresas, privados etc., no 

sentido de fazer um levantamento do espólio existente na Região 

� Construir ou adaptar um edifício para a instalação do Museu das Comunicações da 

Madeira 

� Acompanhar e reportar à tutela as reuniões do Conselho Consultivo, CC da ANACOM, 

Autoridade Nacional das Comunicações  

 

METODOLOGIA 

� Levantamento das instituições civis e militares ligadas às comunicações com a Madeira 

� Acompanhamento e comunicação à tutela das reuniões do Conselho Consultivo, CC da 

ANACOM, Autoridade Nacional das Comunicações  

� Levantamento das empresas nacionais e estrangeiras ligadas às comunicações com a 

Madeira 

 

COORDENAÇÃO 

Conselheiro Técnico  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Local para implantação do Museu das Comunicações da Madeira 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.3 – Representação Oficial 
 

 

Projecto 3.3.3 –  Representação da SRE no Conselho Consultivo da 

Autoridade Nacional das Comunicações e Museu das 

Comunicações da Madeira (Cont.) 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Conselheiro Técnico  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 1 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Procura de parcerias com 
fundações, museus, instituições e 
empresas ligadas às 
comunicações 

� � � � � � �  � � � � 

Encontro de um local apropriado 
para a construção e/ou adaptação 
de um edifício onde possa ser 
recolhido e exposto o espólio 
inventariado 

� � � � � � �  � � � � 

Inventário do espólio existente na 
Madeira e Porto Santo 

� � � � � � �  � � � � 

Representação do Governo 
Regional da RAM no CC da 
ANACOM 

� � � � � � �  � � � � 

Informação à tutela das matérias 
tratadas no CC da ASNACOM 

� � � � � � �  � � � � 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  77 

EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

O conhecimento aprofundado, assente em dinâmicas de pesquisa e análise, no âmbito das 

múltiplas questões que emergem da realidade educativa, são suporte inquestionável de apoio à 

decisão e planeamento das acções e medidas a implementar. 

 

COORDENAÇÃO 

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

INTERVENIENTES   

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

OBJECTIVOS 

� Promover uma cultura de exigência e qualidade 

� Comparar enquadramentos legais 

� Analisar e elaborar diplomas legais 

 

PROJECTOS 

Projecto 3.4.1 – Promoção do sucesso educativo 

Projecto 3.4.2 – Análise das propostas de Decreto Legislativo Regional em matéria de 

Educação 

Projecto 3.4.3 – Estudo dos regimes jurídicos do comércio electrónico em Portugal, 

Espanha e França 

Projecto 3.4.4 – Assessoria Técnico-Inspectiva 

Projecto 3.4.5 – Apoio Técnico-administrativo e jurídico aos Serviços e Estabelecimentos 

de Ensino 

Projecto 3.4.6 – Assessoria Técnico-jurídico - SRE 

Projecto 3.4.7 – Assessoria Técnico-jurídico - SRE - IRE 

Projecto 3.4.8 – Planeamento e Apoio à Decisão 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Maior sucesso educativo 

� Produção de informação no âmbito das assessorias técnico-jurídicas 

� Produção de diplomas legais e outros documentos 

 

 

 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  78 

EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.1 – Promoção do Sucesso Educativo 

 

Este projecto visa a avaliação do sistema educativo da RAM com o intuito de promover uma 

cultura de exigência e qualidade  

 

OBJECTIVOS 

� Proceder ao levantamento dos resultados do Sistema Educativo Regional 

� Proceder à Avaliação desses mesmos resultados 

� Proceder à Formulação de propostas de medidas de intervenção 

� Promover uma cultura de exigência e Qualidade 

� Promover uma cultura de interacção com o meio e com o mundo empresarial  

 

METODOLOGIA 

� Entrevistas e inquéritos dirigidos às direcções das escolas, aos docentes, aos alunos, 

aos encarregados de educação e funcionários 

� Caracterização da escola enquanto organização 

 

COORDENAÇÃO 

Adjunto 

 

INTERVENIENTES   

Escolas de 2º e 3º ciclos do ensino básico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Concretização dos objectivos formulados 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Adjunto e Docente da UMA 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Proceder ao levantamento dos 
resultados do Sistema Educativo 
Regional 

� � � � � � �  � � � � 

Proceder à Avaliação desses 
mesmos resultados 

� � � � � � �  � � � � 

Proceder à Formulação de 
propostas de medidas de 
intervenção 

� � � � � � �  � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.2 – Análise das propostas de Decreto Legislativo Regional em 
matéria de Educação 

 

Elaboração e coordenação dos projectos de Diplomas que versem matéria do âmbito da SRE, 

nomeadamente propostas de Decreto Legislativo Regional  

 

OBJECTIVOS 

Criar e adaptar legislação em matéria da tutela da SRE 

 

METODOLOGIA 

Coordenação, análise e elaboração de propostas de diplomas a remeter ao Secretário 

Regional de Educação para posterior aprovação pelo Conselho de Governo e remissão à 

Assembleia Legislativa 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Propostas de diplomas 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Conselheiro Técnico 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 1 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de projectos de 
diplomas em áreas de tutela da 
SRE 

� � � � � � � � � � � � 

Análise de projectos de diploma 
em áreas de tutela da SRE  

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação de Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.3 – Estudo regimes jurídicos sobre comércio electrónico em 

Portugal, Espanha e França 

Acompanhar a execução dos planos de acção, programas e iniciativas da União Europeia, no 

sentido de estudar e propor a implementação de medidas decorrentes da integração europeia. 
 

OBJECTIVOS 

� Analisar comparativamente os enquadramentos legais conferidos ao comércio 

electrónico na sequência da transposição da Directiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu, de 8 de Junho, em Portugal, Espanha e França. 

 

METODOLOGIA 

� Levantamento, selecção e análise da legislação existente. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI – Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Publicação de um ebook com os resultados do Estudo. 

� Distribuição do ebook a entidades regionais e nacionais da área. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Dulce Duque (Chefe de Divisão da DEPJ) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

• FINANCEIROS: 1.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Estudo � � � � � � � � � �   
Publicação          � �  
Distribuição             
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.4 – Assessoria Técnica-Inspectiva  
 

Prestar a assessoria técnico-inspectiva que lhe for determinada na perspectiva de uma melhor 

realização qualitativa do Sistema Educativo 

 

OBJECTIVOS 

� Contribuir para uma eficiente e justa aplicação dos preceitos legais por parte dos vários 

intervenientes na Função Pública 

� Contribuir para uma efectiva cultura de transparência e eficácia na actividade da 

Função Pública  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Organização de processos e produção de relatórios com vista a tomadas de decisão por parte 

do Senhor Secretário Regional de Educação 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Assessores Técnicos-Inspectivos 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Ma Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Deslocação a serviços com 
vista à análise do seu 
desempenho 

� � � � � � � � � � � � 

Audição de Agentes 
intervenientes, nomeadamente 
Responsáveis, Intervenientes e 
Arguidos 

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.5 - Apoio técnico – administrativo e jurídico aos Serviços e 

Estabelecimentos de Ensino 
 

OBJECTIVOS 

Prestar apoio técnico – administrativo e jurídico na área da gestão orçamental, aos Serviços e 

Estabelecimentos de Ensino 

 

METODOLOGIA 

� Divulgação interna da legislação com relevância para o GGCO. 

� Actualização da legislação com implicações de natureza financeira e normas da 

contabilidade pública. 

�  Esclarecimento de dúvidas surgidas nas áreas da gestão orçamental, aos Serviços e 

Estabelecimentos de Ensino. 

� Encaminhamento para os serviços respectivos de questões surgidas e que, apesar de 

interligadas com a gestão orçamental, são específicas ou transversais 

� Elaboração de circulares e de projectos de diplomas legais. 

� Colaboração com outros Serviços na elaboração de projectos de diplomas legais 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Apoio Técnico-jurídico - DATJ  

 

INTERVENIENTES   

DSGO, DSAEP e DATJ 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Disponibilização atempada de informação de índole jurídico-financeira 

� Produção de circulares e diplomas legais. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Teresa Carreira (DATJ) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 6 

         -  1 – DATJ  

         -  1 – DSAEP  

         -  1 – DCOEE  

         -  1 – DCOS  

         -  1 – DIACE  

         -  1 – Coordenador das Secções da DSGO   
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.5 - Apoio técnico – administrativo e jurídico aos Serviços e 

Estabelecimentos de Ensino (Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Divulgação interna da legislação 
com relevância para o GGCO 

� � � � � � � � � � � � 

Actualização da legislação � � � � � � � � � � � � 
Esclarecimento de dúvidas 
surgidas nas áreas da gestão 

orçamental 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração de circulares e de 

projectos de diplomas legais 
� � � � � � � � � � � � 

Colaboração com outros Serviços 

na elaboração de projectos de 
diplomas legais 

� � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.6 –  Apoio Técnico-jurídico - SRE 
 

Elaboração e divulgação pelos diversos serviços e departamentos da SRE de circulares que 

favoreçam a harmonização de procedimentos, a celeridade, eficiência, eficácia, legalidade e 

desburocratização dos actos/decisões. 

Garantir a legalidade dos actos praticados pelo Exmo. Sr. Secretário Regional de Educação em 

sede de impugnações graciosas 

 

OBJECTIVOS 

� Evitar divergências  

� Harmonizar procedimentos  

� Legalizar os procedimentos  

� Desburocratizar 

� Assegurar a legalidade dos actos de deferimento ou indeferimento de reclamações e 

recursos graciosos 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração de circulares sobre procedimentos; 

� Divulgação das circulares 

� Coordenação dos procedimentos. 

� Coordenação dos procedimentos de decisão das impugnações graciosas dos actos 

administrativos 

� Analise jurídica, doutrinal e jurisprudencial dos actos.   

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Eficiência, eficácia e celeridade dos procedimentos. 

� Certificação da legalidade dos actos de deferimento ou indeferimento de reclamações e 

recursos graciosos 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ricardo Miguel Frade de Gouveia e  

                                                          Sara Mendes Gomes 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (N.º) : 2 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  85 

EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

  
 
Projecto 3.4.6 –  Apoio Técnico-jurídico - SRE  (Cont.) 
 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Levantamento dos procedimentos 
onde existem divergências 

� � � � � � � � � � � � 

Elaboração de circulares � � � � � � � � � � � � 

Divulgação de circulares � � � � � � � � � � � � 

Análise jurídica dos factos.  � � � � � � � � � � � � 

Enquadramento legal � � � � � � � � � � � � 

Analise doutrinal e jurisprudencial � � � � � � � � � � � � 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Continua  

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio a Decisão  

 

Projecto 3.4.7 – Apoio Jurídico - Técnico - IRE 

 

OBJECTIVOS 

� Proceder a estudos e elaborar informações e pareceres em matéria de interesse para a 

IRE; 

� Acompanhar juridicamente as acções disciplinares da IRE; 

� Identificar eventuais áreas de fragilidade do sistema em matéria de organização, 

quadro legal e respectiva informação; 

�  Acompanhar na gestão dos recursos humanos; 

� Elaborar estatísticas relativas às actividades da inspecção; 

� Efectuar os procedimentos de aquisição de bens e serviços necessários ao 

desenvolvimento das actividades da IRE; 

� Colaborar no âmbito do grupo de trabalho constituído na IRE para a modernização 

administrativa;  

� Colaborar na elaboração do plano de actividades da IRE para 2006 assim como na sua 

avaliação e execução. 

 

METODOLOGIA 

� Apreciação e encaminhamento das exposições e reclamações apresentadas pelos 

utentes e agentes do sistema educativo; 

� Recolha de informação; 

� Organização de dados. 

 

COORDENAÇÃO 

Chefe de Divisão da DAJT 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Pareceres e informações jurídicas, processos prontos preparados para decisão; 

� Assegurar a legalidade de processos; 

� Soluções apresentadas e implementadas; 

� Avaliação do desempenho concluída; 

� Plano e relatório de actividades aprovados e divulgados 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  87 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio a Decisão  

 

Projecto 3.4.7 – Apoio Jurídico - Técnico - IRE (cont.) 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Rubina Rosa e Miguel Marques. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

611 
Concepção da estrutura e 
das fichas 

RA 
2005        PA 

2007    

612 Recolha de dados  RA 
2005       PA 

2007 
PA 
2007   

613 Elaboração e reelaboração PA 
2006 

RA 
2005 

RA 
2005       PA 

2007 
PA 
2007 

PA 
2007 

614 Apreciação e reapreciação PA 
2006  RA 

2005        PA 
2007 

PA 
2007 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 

 

Projecto 3.4.8 - Planeamento e Apoio à Decisão 
 

OBJECTIVOS 

� Elaborar o plano de actividades para 2007; 

� Elaborar o relatório de actividades de 2006 

� Elaborar o Balanço social de 2005 

METODOLOGIA 

Plano de Actividades para 2007: 

� Preparação e discussão interna do plano nos diferentes órgãos de acordo com as 

orientações superiormente expressas ao nível da missão e objectivos; 

� Reuniões em sede de comissão, de acordo com a metodologia a adoptar pela mesma, 

tendo em vista trabalhar as diferentes propostas e apresentar o documento final à 

consideração e aprovação superior; 

Relatório de Actividades de2006: 

� Preparação e discussão interna do relatório nos diferentes órgãos, no âmbito da 

avaliação dos projectos do Plano de actividades; 

� Reuniões  em sede de comissão, tendo em vista a elaboração, no início de 2007, do 

Relatório de Actividades. 

Balanço Social de 2005: 

� Recolha dos dados pela DAT, dos elementos conducentes ao Balanço Social de 2005; 

� Elaboração final do Balanço Social de 2005 pela DAT; 

� Envio do Balanço Social à DRAE 

 

COORDENAÇÃO 

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

INTERVENIENTES   

GS, GGCO, IRE, NESI 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Plano de Actividades para 2007 

� Relatório de Actividades de 2006 

� Balanço social de 2005 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS  PELO PROJECTO: 

Plano de Actividades e Relatório de Actividades: a designar conforme decisão 

Balanço social: Sara Santos (Chefe de Divisão da DAT) 
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EIXO 3 – Administração e Melhoria Contínua 

Programa 3.4 – Sistema de Informação e Apoio à Decisão 
 

Projecto 3.4.8 - Planeamento e Apoio à Decisão (Cont.) 

 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (N.º) : 8 

� 2 – GS 

� 2  – GGCO 

� 2 – IRE 

� 2 - NESI 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

PLANO DE ACTIVIDADES               

Preparação e discussão interna do 

plano nos diferentes órgãos de 

acordo com as orientações 
superiormente expressas ao nível 

da missão e objectivos 

        ���� ���� ����   

Reuniões em sede de comissão, 

tendo em vista trabalhar as 

diferentes propostas e apresentar 

o documento final à consideração 

e aprovação superior 

           ����  

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES              

Preparação e discussão interna do 
relatório nos diferentes órgãos, no 

âmbito da avaliação dos projectos 

do Plano de actividades 

          ���� ����  

Reuniões preparatórias em sede 
de comissão, tendo em vista a 

elaboração, no início de 2007, do 

Relatório de Actividades 

           ���� ���� 

BALANÇO SOCIAL              

Recolha dos elementos 

conducentes ao Balanço Social de 
2005,  pela DAT 

���� ����            

Elaboração do Balanço Social de 

2005 pela DAT e consequente 

envio à DRAE 

  ����           
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B – Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 

Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 
 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Gestão Orçamental 

 

INTERVENIENTES   

DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO 

 

OBJECTIVOS 

Assegurar a coordenação financeira e a gestão Orçamental da SRE 

 

PROJECTOS 

Projecto 4.1  – Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento dos Serviços. 

Projecto 4.2  –  Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento dos 

Estabelecimentos de Ensino. 

Projecto 4.3  –  Acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar 

Projecto 4.4  –  Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento do PIDDAR 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Maior acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos serviços e 

demais entidades tuteladas pela SRE e dos Estabelecimentos de Ensino  

� Maior acompanhamento e controlo do orçamento do PIDDAR  
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 

 

Projecto 4.1 - Acompanhamento e controlo de execução do Orçamento dos 

Serviços da SRE 
 

OBJECTIVOS 

Acompanhar e controlar a execução do Orçamento de funcionamento dos diferentes serviços 

da SRE 

 

METODOLOGIA 

� Controlo periódico através de balancetes e mapas modelo, com projecções até final do 

ano, de modo a permitir uma melhor gestão dos recursos financeiros e previsão das 

necessidades dos serviços, nomeadamente através do recurso a: 

- Análise dos balancetes de execução mensal dos Serviços. 

- Elaboração de mapas mensais de execução Orçamental. 

- Elaboração de relatórios de execução com especial incidência das situações 

com maior expressão orçamental e controlo das respectivas situações 

financeiras. 

� Elaboração de despachos decorrentes das propostas de alterações orçamentais 

visando, quer as necessidades dos serviços quer a optimização dos recursos 

financeiros disponíveis da SRE. 

� Informação de cabimento quer no âmbito das despesas com pessoal, quer em ODC e 

capital (Cap. 01 – serviços e Cap.50). 

� Reuniões com os serviços, em momentos chave da execução orçamental, por forma a 

permitir um melhor conhecimento da realidade e uma maior proximidade, numa lógica 

de cooperação. 

 

COORDENAÇÃO 

DCOS 

 

INTERVENIENTES   

DCOS, Coordenador e Secções da DSGO 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Maior acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos serviços e demais 

entidades tuteladas pela SRE 
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 

 

Projecto 4.1 - Acompanhamento e controlo de execução do Orçamento dos 

Serviços da SRE (Cont.) 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Andreia Pereira (DCOS) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 10 

- 1 – DCOS 

- Coordenador das Secções da DSGO  

- 3 – SVPD 

- 3 – SCRD 

- 1 – SCF 

- 1 – SCEE 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Análise dos balancetes de 

execução mensal dos Serviços 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Elaboração de mapas mensais de 

execução Orçamental 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Elaboração de relatórios de 

execução 
   ����   ����   ����   ���� 

Elaboração de despachos 
decorrentes das propostas de 

alterações orçamentais 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Informação de cabimento ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   

Reuniões com os Serviços da SRE   ����   ����    ����    
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 Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 

 

Projecto 4.2 - Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento dos 

Estabelecimentos de Ensino 
 

OBJECTIVOS 

Acompanhar e controlar a execução dos orçamentos dos Estabelecimentos de Ensino 

 

METODOLOGIA 

� Controlo periódico através de mapas modelo com projecções até final do ano, de modo 

a permitir uma melhor gestão dos recursos financeiros e previsão das necessidades 

das escolas, nomeadamente através do recurso a: 

-    Elaboração de mapas mensais de execução Orçamental, quer ao nível da 

despesa (do Funcionamento e do Fundo Escolar), quer da receita (Fundo 

Escolar). 

- Recolha, registo sistemático e análise das receitas dos Estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário.  

-   Elaboração de relatórios da execução trimestral, com especial incidência das 

situações com maior expressão orçamental e controlo das respectivas 

situações financeiras. 

� Controlo bi-anual dos saldos de tesouraria dos Estabelecimentos de Ensino (ao nível 

das despesas com o Pessoal). 

� Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelas escolas tendo em 

vista a elaboração dos respectivos despachos. 

� Reuniões com as escolas por forma a permitir um melhor conhecimento do seu 

funcionamento interno, bem como desenvolver atitudes de cooperação. 

 

COORDENAÇÃO 

DCOEE 

 

INTERVENIENTES   

DCOEE, Coordenador e Secções da DSGO 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Maior acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos Estabelecimentos de 

Ensino, com especial relevância para a redução de saldos de tesouraria 
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 
 

Projecto 4.2 - Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento dos 

Estabelecimentos de Ensino (Cont.) 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Odília Figueiredo (DCOEE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 7 

- 1 – DCOEE 

- Coordenador das Secções da DSGO  

- 3 – SCF 

- 3 – SCEE 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Análise dos balancetes de 

execução trimestral dos 

Estabelecimentos 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Recolha, registo sistemático e 
análise das receitas dos 

Estabelecimentos 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Elaboração de relatórios de 

execução trimestral dos 

Estabelecimentos 

   ����   ����   ����   ���� 

Controlo bi-anual dos saldos de 
tesouraria (Despesas com o 

Pessoal) 

     ����     ���� ����  

Análise das propostas de 

alterações orçamentais enviadas 

pelas escolas 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Reuniões com os 
Estabelecimentos de Ensino 

         ����    
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 

 

Projecto 4.3 - Acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar 
 

OBJECTIVOS 

� Controlar e acompanhar a arrecadação e entrega de receitas nos cofres do Governo 

Regional 

� Assegurar o apoio técnico aos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, no âmbito 

da aplicação de normas relativas à arrecadação de receitas 

 

METODOLOGIA 

• Recolha, registo sistemático e análise das receitas dos Estabelecimentos de Educação 

Pré-Escolar. 

• Controlo mensal das receitas entregues pelos Estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar, através de mapas elaborados para o efeito. 

• Elaboração do relatório anual relativo às receitas, focando, nomeadamente origem, 

evolução temporal, e outras situações consideradas relevantes. 

• Reuniões com os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, por forma a permitir um 

melhor conhecimento do seu funcionamento interno, bem como desenvolver atitudes 

de cooperação. 

 

COORDENAÇÃO 

DCOEE 

 

INTERVENIENTES   

DCOEE, Coordenador e Secções da DSGO 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Registo de dados actualizado relativa a: 

   - nº de alunos por creche, jardim de Infância, Infantário, sala, comparticipação 

familiar; 

- montante pago mensalmente por aluno  

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Odília Figueiredo (Chefe de Divisão da DCOEE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 5 

- 1 – DCOEE 

- Coordenador das Secções da DSGO  

- 3 – SCF 
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 
 

Projecto 4.3 - Acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar (Cont.) 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Recolha, registo sistemático e 
análise das receitas dos 

Estabelecimentos de Educação 

Pré-Escolar 

� � � � � � � � � � � �  

Controlo mensal das receitas 
entregues pelos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar, através 

de mapas elaborados para o efeito 

� � � � � � � � � � � �  

Elaboração do relatório anual 

relativo às receitas, focando, 
nomeadamente origem, evolução 

temporal, e outras situações 

consideradas relevantes 

            � 

Reuniões com os 
Estabelecimentos de Educação 

Pré-Escolar, por forma a permitir 

um melhor conhecimento do seu 
funcionamento interno, bem como 

desenvolver atitudes de 

cooperação 

  �  �         
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 

 

Projecto 4.4 - Acompanhamento e controlo da execução do PIDDAR 
 

OBJECTIVOS 

Acompanhar e controlar a execução orçamental do PIDDAR 

 

METODOLOGIA 

� Controlo periódico através de mapas modelo com projecções até final do ano, de modo 

a permitir uma melhor gestão dos recursos financeiros e previsão das necessidades 

dos Serviços, nomeadamente com recurso a: 

- Elaboração de mapas trimestrais de execução orçamental 

- Elaboração de relatórios de execução trimestral 

� Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelos serviços tendo em 

vista a elaboração dos respectivos despachos. 

� Actualização de indicadores de gestão financeira tendo em vista a recolha de 

informação relativa à realização material e financeira do PIDDAR. 

� Acompanhamento e controlo dos apoios ao investimento concedidos a 

Estabelecimentos de ensino particular pela SRE, através de: 

- Processamento das verbas consignadas em sede de contratos celebrados 

entre SRE e os estabelecimentos de ensino apoiados; 

- Verificação da aplicação dos apoios financeiros concedidos  

� Reuniões com os Serviços por forma a permitir um melhor conhecimento do seu 

funcionamento interno, bem como desenvolver atitudes de cooperação. 

 

COORDENAÇÃO 

DIACE 

 

INTERVENIENTES   

DIACE, Coordenador e Secções da DSGO 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Maior nível de execução dos projectos do PIDDAR 
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Programa 4 - Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2006 
 

Projecto 4.4 - Acompanhamento e controlo da execução do PIDDAR (cont.) 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Janine Costa (Chefe de Divisão da DIACE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 9 

- Coordenador das Secções da DSGO  

- 3 – SCF 

- 3 – SCEE 

- 1 – SCF 

- 1 – SCEE 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Elaboração e análise dos mapas 

trimestrais de execução 
orçamental  

   ����   ����   ����    

Elaboração de relatórios de 

execução trimestral 
   ����   ����   ����   ���� 

Análise das propostas de 

alterações orçamentais enviadas 

pelos Serviços 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Acompanhamento e controlo dos 
apoios ao investimento concedidos 

a Estabelecimentos de ensino 

particular 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

Reuniões com os Serviços da SRE   ����   ����    ����    
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Programa 5 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2005 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Gestão Orçamental – DSGO 

 

INTERVENIENTES   

DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO 

 

OBJECTIVOS 

Conhecer e sistematizar os principais indicadores da gestão orçamental da SRE 

 

PROJECTOS 

Projecto 5.1 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Serviços 

Projecto 5.2 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino 

Projecto 5.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhoria na execução orçamental de 2006 
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Programa 5 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2005 

 

Projecto 5.1 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos 

Serviços 

 

OBJECTIVO 

Avaliar a execução orçamental 

 

METODOLOGIA 

� Recolha, tratamento e compilação da informação relativa à execução financeira de 

2005. 

� Avaliação da execução orçamental de 2005. 

� Elaboração do relatório de execução orçamental. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Controlo do Orçamento dos Serviços - DCOS  

 

INTERVENIENTES   

DCOS, Coordenador e Secções da DSGO  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhoria na execução orçamental de 2006 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Andreia Pereira (DCOS) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 - DCOS  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  3 - SVPD  

         -  3 - SCRD  

         -  1 – SCF 

         -  1 - SCEE  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha, tratamento e compilação 

da informação relativa à execução 
de 2005 

� �           

Avaliação da execução orçamental 

de 2005 
 � �          

Elaboração do relatório de 

execução orçamental 
  �          
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Programa 5 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2005 

 

Projecto 5.2 – Avaliação da execução do Orçamento dos Estabelecimentos de 

Ensino  

 

OBJECTIVO 

Avaliar a execução orçamental 

 

METODOLOGIA 

� Recolha, tratamento e compilação da informação relativa à execução financeira de 

2005, quer no âmbito do Funcionamento quer no âmbito do Fundo Escolar. 

� Avaliação da execução orçamental de 2005. 

� Elaboração do relatório de execução orçamental. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Controlo do Orçamento dos Estabelecimentos de Ensino - DCOEE  

 

INTERVENIENTES   

DCOEE, Coordenador e Secções da DCOEE  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Melhoria na execução orçamental de 2006 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Odília Figueiredo (Chefe de Divisão da DCOEE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 - DCOEE  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  3 - SCF 

         -  3 - SCEE  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha, tratamento e compilação 

da informação relativa à execução 
de 2005 

� �           

Avaliação da execução orçamental 
de 2005 

 � �          

Elaboração do relatório de 

execução orçamental 
  �          
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Programa 5 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2005 

 

Projecto 5.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 2005  

 

OBJECTIVO 

Avaliar a execução financeira do PIDDAR e analisar o grau de realização face à programação 

prevista 

 

METODOLOGIA 

� Recolha dos elementos informativos relativos aos Projectos levados a cabo pelos 

serviços/ entidades tutelados pela SRE no quadro do PIDDAR 2005 

� Compilação e tratamento da informação recolhida/disponibilizada 

� Elaboração do documento “Relatório do PIDDAR 2005 relativo à SRE” 

� Colocação no site do GGCO do Relatório do PIDDAR 2005 relativo à SRE 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Investimentos e Análise dos Custos da Educação – DIACE  

 

INTERVENIENTES   

DIACE, Coordenador e Secções da DSGO  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Documento relativo à avaliação da Execução do PIDDAR 2005 – SRE 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Janine Costa (Chefe de Divisão da DIACE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  1 - SVPD  

         -  1 - SCRD  

         -  1 – SCF 

         -  1 - SCEE  
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Programa 5 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2005 

 

Projecto 5.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 2005 (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Pedido de informação relativa aos 

Projectos levados a cabo pelos 

serviços/ entidades tutelados pela 
SRE no quadro do PIDDAR 2005 

 �           

Recolha dos elementos 

informativos dos 

serviços/entidades executores dos 
Projectos PIDDAR 2005 

  �          

Compilação e tratamento da 
informação recolhida 

/disponibilizada 

 � �          

Elaboração do documento 

“Relatório do PIDDAR 2005 
relativo à SRE” e envio à SRPF 

  �          

 

Observações: Cabe à SRPF validar os dados constantes do “Relatório do PIDDAR 2005”. Essa 

validação só deverá acontecer em Julho. 
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 
 

 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Gestão Orçamental – DSGO 

 

INTERVENIENTES   

DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO 

 

OBJECTIVOS 

Preparar o projecto de Orçamento de funcionamento e do PIDDAR, de acordo com as 

orientações definidas superiormente, no âmbito das políticas educativa e orçamental 

 

PROJECTOS 

Projecto 6.1 – Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos serviços 

Projecto 6.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos 

Estabelecimentos de ensino 

Projecto 6.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentação, para aprovação, da proposta de orçamento da SRE para 2007 
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 

 

Projecto 6.1 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento dos 

serviços  
 

OBJECTIVO 

Elaborar a proposta de Orçamento de funcionamento dos Serviços, a partir das propostas dos 

mesmos 

 

METODOLOGIA 

� Envio de Informação aos Serviços dos plafonds e das orientações determinadas pela 

SRPF, no que se refere à elaboração da proposta de Orçamento para 2007 

� Recolha e actualização de elementos indispensáveis à preparação da proposta de 

Orçamento para 2007. 

�  Análise dos dados recolhidos, considerando: 

- a execução do ano de 2005 e a execução orçamental em curso; 

- as actividades previstas para 2007 e os plafonds atribuídos pela SRPF; 

� Elaboração da proposta de Orçamento Global dos Serviços. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Controlo do Orçamento dos Serviços – DCOS  

 

INTERVENIENTES   

DCOS, Coordenador e Secções da DSGO  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento de Funcionamento da SRE para 

2007, por Serviço, no prazo estabelecido pela SRPF 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Andreia Pereira (DCOS) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 - DCOS  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  3 - SVPD  

         -  3 - SCRD  

         -  1 – SCF 

         -  1 - SCEE  
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 

 

Projecto 6.1 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento dos 

serviços (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Envio de Informação aos Serviços 

dos plafonds e das orientações 

determinados pela SRPF 

      �      

Recolha das propostas 

orçamentais dos Serviços para 
2007 

      � �     

Actualização de elementos 

indispensáveis à preparação da 

proposta de Orçamento 

     � � �     

Análise dos dados recolhidos        �     

Elaboração do Orçamento de 

Funcionamento dos Serviços 
        �    
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 

 

Projecto 6.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino  

 

OBJECTIVO 

Elaborar a proposta de orçamento de funcionamento e fundo escolar dos Estabelecimentos de 

Ensino, a partir das propostas dos mesmos 

 

METODOLOGIA 

� Recolha e actualização de elementos indispensáveis à preparação da proposta de 

Orçamento para 2007, ao nível do funcionamento (despesas com pessoal, ODC e 

capital) e fundo escolar (ODC e capital). 

�  Análise dos dados recolhidos, considerando: 

o a execução do ano de 2005 e a execução orçamental em curso; 

o as actividades previstas para 2007 e os plafonds atribuídos pela SRPF; 

� Elaboração da proposta de Orçamento Global dos Estabelecimentos de ensino. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Controlo do Orçamento dos Estabelecimentos de Ensino – DCOEE  

 

INTERVENIENTES   

DCOEE, Coordenador e Secções da DCOEE  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento de Funcionamento da SRE para 

2007, por Estabelecimento de Ensino, no prazo estabelecido pela SRPF 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Odília Figueiredo (Chefe de Divisão da DCOEE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 - DCOEE  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  3 - SCF 

         -  3 - SCEE  
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 

 

Projecto 6.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Actualização de elementos 

indispensáveis à preparação da 

proposta de Orçamento 

      �      

Recolha das propostas 

orçamentais dos Estabelecimentos 
de Ensino para 2007 

      � �     

Análise dos dados recolhidos        �     

Elaboração do Orçamento dos 
Estabelecimentos de Ensino, ao 

nível do funcionamento e do fundo 

escolar 

       � �    
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 

 

Projecto 6.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR  

 

OBJECTIVO 

Elaborar a proposta de Orçamento dos investimentos do plano da SRE 

 

METODOLOGIA 

� Recolha dos elementos indispensáveis à preparação da proposta de Orçamento, 

junto dos serviços/ entidades da SRE que irão desenvolver, em 2007, 

programas/projectos no quadro do PIDDAR. 

� Actualização de dados importantes para a preparação da proposta de Orçamento 

do PIDDAR.  

� Análise dos dados recolhidos e outros elementos necessários, considerando a 

execução orçamental dos projectos em 2005, a execução orçamental dos projectos 

em curso e respectiva execução prevista para 2006, bem como a previsão de 

novos projectos para 2007.   

� Elaboração de informação técnica, para apreciação superior, relativa à proposta 

orçamental dos serviços/entidades da SRE, no que se refere aos projectos 

PIDDAR para 2007. 

� Elaboração da proposta do PIDDAR e caracterização dos vários programas e 

projectos PIDDAR da SRE. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Investimentos e Análise dos Custos da Educação – DIACE  

 

INTERVENIENTES   

DIACE, Coordenador e Secções da DSGO  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento do PIDDAR da SRE para 2007, no 

prazo estabelecido pela SRPF 
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Programa 6 – Orçamento da SRE para 2007 

 

Projecto 6.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR (cont.) 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Janine Costa (Chefe de Divisão da DIACE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  1 – SVPD 

         -  1 - SCRD  

         -  1 – SCF 

         -  1 - SCEE  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha das propostas 

orçamentais dos Serviços relativos 

aos Projectos do PIDDAR para 
2007 

      �      

Actualização de elementos 
indispensáveis à preparação da 

proposta de Orçamento 

      � �     

Análise dos dados recolhidos        �     

Elaboração do Orçamento do 

PIDDAR 
        �    

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  111 

Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Gestão Orçamental e Direcção de Serviços de Apoio ao Ensino 

Particular 

 

INTERVENIENTES   

DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO 

DAEP, DAIPSSEPD e Secção de Apoio Administrativo 

 

OBJECTIVOS 

Assegurar a recolha e o tratamento da informação financeira do sistema educativo 

 

PROJECTOS 

Projecto 7.1 – Preparação de indicadores financeiros para análise dos custos da educação 

/ Sector Público 

Projecto 7.2 – Preparação de indicadores financeiros para análise dos custos da educação 

/ Sector Privado. 

Projecto 7.3 – Preparação de informação para resposta às solicitações internacionais: 

Inquérito UOE – 2005 (Projecto INES da OCDE). 

Projecto 7.4 – Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-2004) 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Apuramento dos custos de educação 

� Envio de questionário no âmbito do Projecto INES da OCDE 

� Documento relativo aos programas de investimentos da SRE (2000-2004)  
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.1 – Preparação de indicadores financeiros para análise dos custos da 

educação / Sector Público  

 

OBJECTIVOS 

Analisar os custos de educação 

 

METODOLOGIA 

� Organização e manutenção de um painel de indicadores financeiros actualizado. 

� Determinação da despesa média por aluno no ano económico de 2005, nos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

� Análise de elementos recolhidos junto de estabelecimentos de ensino  de 1º Ciclo, 

tendo em vista determinar a despesa média por aluno em 2005. 

� Análise de uma amostra dos elementos recolhidos junto de todos os estabelecimentos 

de Ensino Básico (2º e 3º Ciclo) e Secundário, tendo em vista determinar a despesa 

média por aluno em 2005. 

� Recolha de elementos das Escolas Profissionais Públicas, tendo em vista a 

determinação da despesa média por aluno em 2005. 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Gestão Orçamental – DSGO  

 

INTERVENIENTES   

DCOS, DCOEE e DIACE  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Apuramento dos custos de educação (rede pública) 
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.1 – Preparação de indicadores financeiros para análise dos custos da 

educação / Sector Público (cont.) 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Maria do Céu Carreira (Directora de Serviços da DSGO) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  2 – DCOS 

         -  2 – DCOEE 

         -  1 - DIACE  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  3 - SVPD  

         -  3 - SCRD  

         -  3 – SCF 

         -  3 - SCEE  

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções 2005 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Organizar e manter actualizado um 

painel de indicadores financeiros 
� � � � � � � � � � � � � � 

Determinação da despesa média 

por aluno no ano económico de 

2005, nos Estabelecimentos de 
Educação Pré-Escolar 

   � � �         

Análise de elementos recolhidos 

junto de estabelecimentos de 

ensino de 1º Ciclo, tendo em vista 
determinar a despesa média por 

aluno em 2005 

   � � �         

Análise de uma amostra dos 

elementos recolhidos junto de 

todos os estabelecimentos de 
Ensino Básico (2º e 3º Ciclo) e 

Secundário, tendo em vista 

determinar a despesa média por 
aluno em 2005 

   � � �         

Recolha de elementos das Escolas 

Profissionais Públicas, com vista à 

determinação da despesa média 
por aluno em 2005 

     � �        

Análise dos elementos recolhidos 
junto das Escolas Profissionais 

Públicas, tendo em vista a 

determinação da despesa média 
por aluno em 2005 

          � � �  
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.2 – Preparação de indicadores financeiros para análise dos custos da 

educação / Sector Privado  

 

OBJECTIVOS 

Analisar os custos da Educação 

 

METODOLOGIA 

� Concepção e organização de um painel de indicadores financeiros, por forma a 

determinar: 

- Custo médio por criança nos Estabelecimentos de educação pré-escolar em 

2005. 

- Custo médio por aluno nos estabelecimentos de ensino básico e secundário em 

2005. 

- Custo médio por aluno nas escolas profissionais privadas financiadas pela SRE 

em 2005. 

� Análise dos custos da educação por nível / grau de ensino. 

� Análise dos custos de educação das escolas profissionais. 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Apoio ao Ensino Particular – DSAEP  

 

INTERVENIENTES   

DAEP e DAIPSSEPD  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Apuramento dos custos da educação no sector privado 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Ana Paula Coelho Oliveira (Directora de Serviços da 

DSAEP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  2 - DAEP 

         -  1 - DAIPSSEPP  

         -  2 – Secção de Apoio Administrativo  
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.2 – Preparação de indicadores financeiros para análise dos custos da 

educação / Sector Privado (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

 

Actividades/ Acções 2005 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Recolha de elementos junto de 

todas as instituições apoiadas 

financeiramente para 
funcionamento 

� � � � � � � � � � � � �  

Análise dos elementos recolhidos 

para análise da despesa média em 

2005 

    � � � �       
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.3 – Preparação de informação para resposta às solicitações 

internacionais: Inquérito UOE – 2005 (Projecto INES da OCDE)  

 

OBJECTIVOS 

Sistematizar os valores das despesas em educação por níveis e graus de ensino, origem e 

tipos de despesa relativos ao ano de 2004 

 

METODOLOGIA 

� Recolha de dados financeiros relativos a despesas em educação (ano de 2004) por 

níveis, graus e tipo de ensino, origem, natureza e tipo de despesa. 

� Sistematização, organização e tratamento dos dados recolhidos. 

� Apuramento dos valores das despesas em educação. 

� Preenchimento dos mapas no âmbito do Inquérito UOE – 2006 do Projecto INES da 

OCDE (Edição da OCDE – “Education at a Glance” – 2006). 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Investimentos e Análise dos Custos da Educação – DIACE  

 

INTERVENIENTES   

DSGO, DSAEP e DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Envio dos mapas, ao Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação contendo os 

dados financeiros relativos a despesas em educação da RAM no que se refere ao ano de 2004  
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.3 – Preparação de informação para resposta às solicitações 

internacionais: Inquérito UOE – 2005 (Projecto INES da OCDE) (cont.) 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Janine Costa (Chefe de Divisão da DIACE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – DCOS 

         -  1 – DCOEE 

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  1 - SVPD  

         -  1 - SCRD  

         -  1 – SCF 

         -  1 - SCEE 

         -  1 - DSAEP  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de dados financeiros 

relativos a despesas em educação 
(ano de 2004) 

� �           

Sistematização, organização e 
tratamento dos dados recolhidos 

  � �         

Análise dos dados recolhidos     � �       
 

 

Observações: A data de conclusão do preenchimento do inquérito e respectivo envio, é a sugerida 

pelos Serviços competentes do Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da 

Educação. 
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.4 – Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-

2004)  

 

OBJECTIVOS 

Conhecer a evolução dos programas de investimento da SRE 

 

METODOLOGIA 

� Análise da informação relativa aos programas de investimento da SRE e seu 

financiamento de 2000 a 2004, tratada em 2005. 

� Elaboração do documento relativo aos programas de investimento da SRE e seu 

financiamento de 2000 a 2004. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Investimentos e Análise dos Custos da Educação - DIACE  

 

INTERVENIENTES   

DCOS, DCOEE e DIACE  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Documento relativo aos programas de investimento da SRE e seu financiamento de 2000 a 

2004. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Janine Costa (Chefe de Divisão da DIACE) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

         -  1 - DCOS 

         -  1 - DCOEE  
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Programa 7 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole 

financeira 

 

Projecto 7.4 – Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-

2004) (cont.)  
 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções 2005 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Recolha da informação relativa aos 

programas de investimento e seu 
financiamento da SRE de 2000 a 

2004 

�              

Elaboração de quadros síntese 

relativos aos investimentos da SRE 
entre 2000 e 2004 

�              

Análise da informação relativa aos 
programas de investimento da 

SRE 

 �             

Elaboração do documento relativo 

aos programas de investimento da 
SRE e seu financiamento de 2000 

a 2004 

  � �           

Disponibilização do documento em 

apreço 
    �          

 

Observações: O projecto em apreço teve o seu início em 2005. 
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Programa 8 – Apoio financeiro para funcionamento dos estabelecimentos 

particulares 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Apoio ao Ensino Particular 

 

INTERVENIENTES   

DAEP, DAIPSSEPP 

 

OBJECTIVOS 

Preparar o projecto de Orçamento de funcionamento, de acordo com as instruções definidas 

superiormente, no âmbito das políticas educativa e orçamental 

 

PROJECTOS 

Projecto 8.1 – Colaboração na elaboração do orçamento de funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, com contratos simples e de 

associação 

Projecto 8.2 – Colaboração na elaboração do orçamento das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social com acordos de cooperação 

Projecto 8.3 – Colaboração na elaboração do orçamento das Escolas Profissionais Privadas 

com contratos programa com a SRE 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboração dos contratos de apoio financeiro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  121 

Programa 8 – Apoio financeiro para funcionamento dos estabelecimentos 

particulares 

 

Projecto 8.1 – Colaboração na elaboração do orçamento de funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, com contratos simples e de associação  

 

OBJECTIVOS 

� Garantir o apoio financeiro legalmente previsto para funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino particular 

 

METODOLOGIA 

� Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da proposta 

orçamental, dos estabelecimentos de ensino particular com contratos de apoio 

financeiro por parte da SRE 

� Análise dos dados recolhidos com base: 

- no orçamento do ano anterior; 

- nos rácios de pessoal calculados por ano lectivo. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Acompanhamento dos Estabelecimentos Particulares – DAEP  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboração de contrato de apoio financeiro 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Fátima Abreu (DSAEP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – DAEP 

         -  1 – DAIPSSEPP 

         -  2 – Secção de Apoio Administrativo 

         -  1 – DATJ 

     

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de elementos       � � �    
Elaboração e cálculo de rácios de 
pessoal docente e não docente 

       � �    

Elaboração do Orçamento         �    
Elaboração do Contrato         �    
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Programa 8 – Apoio financeiro para funcionamento dos estabelecimentos 

particulares 

 

Projecto 8.2 – Colaboração na elaboração do orçamento das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social com acordos de cooperação 

 

OBJECTIVOS 

� Garantir o apoio financeiro previsto legalmente para funcionamento dos 

Estabelecimentos de educação / ensino das IPPS 

 

METODOLOGIA 

� Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da proposta 

orçamental, das Instituições Particulares de Solidariedade Social com valência 

educação 

� Análise dos dados recolhidos com base: 

- no orçamento do ano anterior; 

- nos rácios de pessoal calculados por ano lectivo. 

� Análise dos pedidos de apoios sociais das crianças, previstos na Portaria nº 107/2002, 

de 13 de Agosto. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Acompanhamento dos Estabelecimentos das IPSS e das Escolas Profissionais 

Privadas – DAIPSSEPP  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboração de contrato de apoio financeiro 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Fátima Abreu (DSAEP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – DAEP 

         -  1 – DAIPSSEPP 

         -  2 – Secção de Apoio Administrativo 

         -  1 – DATJ 
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Programa 8 – Apoio financeiro para funcionamento dos estabelecimentos 

particulares 

 

Projecto 8.2 – Colaboração na elaboração do orçamento das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social com acordos de cooperação (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de elementos       � �     
Elaboração e cálculo de rácios de 

pessoal docente e não docente 
       � �    

Elaboração do Orçamento         �    
Elaboração do Contrato         �    
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Programa 8 – Apoio financeiro para funcionamento dos estabelecimentos 

particulares 

 

Projecto 8.3 – Colaboração na elaboração do orçamento das Escolas 

Profissionais Privadas com contratos programa com a SRE 
 

OBJECTIVOS 

� Garantir o apoio financeiro previsto legalmente para funcionamento de Escolas 

Profissionais Privadas 

 

METODOLOGIA 

� Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da proposta 

orçamental, para as Escolas Profissionais Privadas com contratos programa com a 

SRE 

� Análise dos dados recolhidos com base: 

- no orçamento do ano anterior; 

- nos rácios de pessoal calculados por ano lectivo 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Acompanhamento dos Estabelecimentos das IPSS e das Escolas Profissionais 

Privadas – DAIPSSEPP  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboração de contrato de apoio financeiro 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Fátima Abreu (DSAEP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – DAEP 

         -  1 – DAIPSSEPP 

         -  2 – Secção de Apoio Administrativo 

         -  1 – DATJ  

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de elementos       � �     
Elaboração e cálculo de rácios de 

pessoal docente e não docente 
       �     

Elaboração do Orçamento        �     
Elaboração do Contrato        �     
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Programa 9 – Acompanhamento da execução orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, dos apoios financeiros 

concedidos 

 
 

 

COORDENAÇÃO 

DSAEP 

 

INTERVENIENTES   

DAEP, DAIPSSEPP 

 

OBJECTIVOS 

Assegurar a boa gestão dos apoios financeiros concedidos 

 

PROJECTOS 

Projecto 9.1 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental dos Estabelecimentos 

de Ensino Particular 

Projecto 9.2 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e Escolas Profissionais Privadas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Relatório de execução orçamental  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  126 

Programa 9 – Acompanhamento da execução orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, dos apoios financeiros 

concedidos 

 

Projecto 9.1 – Acompanhamento e controlo da execução Orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular  

 

OBJECTIVOS 

Verificar a boa execução dos apoios financeiros concedidos 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração dos mapas mensais de execução orçamental, ao nível das despesas de 

funcionamento (Despesas com o pessoal). 

� Elaboração de relatórios de execução orçamental. 

� Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelas escolas. 

� Análise comparativa entre o Orçamento Inicial, o Orçamento Rectificativo e o 

executado. 

� Reuniões com os estabelecimentos de educação e ensino de forma a prestar 

quaisquer esclarecimentos. 
 

COORDENAÇÃO 

Direcção de Serviços de Apoio ao Ensino Particular - DSAEP  

 

INTERVENIENTES   

SAA da DATJ  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Relatório de execução orçamental 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Paulo Azevedo (DSAEP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – DAEP 

         -  1 – DAIPSSEPP 

         -  1 – Secção de Apoio Administrativo 
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Programa 9 – Acompanhamento da execução orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, dos apoios financeiros 

concedidos 

 

Projecto 9.1 – Acompanhamento e controlo da execução Orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de elementos � � � � � � � � � � � � 
Análise dos dados � � � � � � � � � � � � 
Elaboração do relatório            � 
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Programa 9 – Acompanhamento da execução orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, dos apoios financeiros 

concedidos 

 

Projecto 9.2 – Acompanhamento e controlo da execução Orçamental dos 

Estabelecimentos das Instituições Particulares de Solidariedade Social e das 

Escolas Profissionais Privadas  

 

OBJECTIVOS 

Verificar a boa execução dos apoios financeiros concedidos 

 

METODOLOGIA 

• Elaboração dos mapas mensais de execução orçamental, ao nível das despesas de 

funcionamento (Despesas com o pessoal). 

• Elaboração de relatórios de execução orçamental. 

• Recolha, registo sistemático e análise das receitas das IPSS e Escolas Profissionais 

Privadas. 

• Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelas escolas. 

• Reuniões com as escolas de forma a prestar quaisquer esclarecimento. 

� Análise da aplicação dos apoios sociais concedidos ás crianças, previstos na Portaria 

n.º 107/2002, de 13 de Agosto. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Acompanhamento dos Estabelecimentos das IPSS e das Escolas Profissionais 

Privadas – DAIPSSEPP  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Relatório de execução orçamental 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Hélder Silva (DSAEP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º):  

         -  1 – DAEP 

         -  1 – DAIPSSEPP 

         -  1 – Secção de Apoio Administrativo 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  129 

Programa 9 – Acompanhamento da execução orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular, dos apoios financeiros 

concedidos 

 

Projecto 9.2 – Acompanhamento e controlo da execução Orçamental dos 

Estabelecimentos das Instituições Particulares de Solidariedade Social e das 

Escolas Profissionais Privadas (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha de elementos � � � � � � � � � � � � 
Análise dos dados � � � � � � � � � � � � 
Elaboração do relatório            � 
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C – Inspecção Regional de Educação 

Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleos de Inspecção 

 

OBJECTIVOS 

� Acompanhar, de forma regular, a acção educativa das escolas, através de uma acção 

interactiva de observação, fundamental para o desenvolvimento qualitativo da 

educação; 

� Caracterizar a acção das escolas, identificando as áreas de desempenho e os factores 

que manifestem inviabilidade ou constrangimentos que careçam de apoio; 

� Salvaguardar a qualidade dos serviços prestados, bem como a homogeneidade de 

tratamento das crianças tendo em vista o estabelecimento de normas de 

regulamentação técnica de apoio. 

 

PROJECTOS 

Projecto 10.1 – Observação da acção educativa; 

Projecto 10.2 – Análise da organização e orientação pedagógica – Exames do Ensino 

Básico 

Projecto 10.3 – Ensino secundário recorrente 

Projecto 10.4 – Condições de funcionamento do ano lectivo 

Projecto 10.5 – Exames dos ensinos básico e secundário 

Projecto 10.6 – Paralelismo pedagógico 

 

RECURSOS 

• Inspectores 

• Valor absoluto – 814 dias 

• Valor relativo – 33.7% 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

Roteiro 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.1 – Observação da acção educativa 

 

OBJECTIVOS 

� Acompanhar de forma regular a acção educativa das escolas, essencial à melhoria da 

qualidade educativa; 

� Caracterizar a acção pedagógica nas escolas; 

� Identificar as áreas de desempenho que manifestem sucesso e as que necessitem de 

apoio. 

 

METODOLOGIA 

� Adaptação do roteiro da acção: definição de estratégias de acompanhamento das 

escolas; 

� Formação dos inspectores; 

� Informação às unidades educativas da calendarização das intervenções; 

� Recolha dos documentos de organização e gestão da acção educativa; 

� Implementação da acção, por uma equipa inspectiva; 

� Envio da Carta de Observação à Escola. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectoras Ana Paula Sardinha e Filomena Lume 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Carta de Observação da Escola; 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores – 182 dias 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro; 

� Carta de Observação da Escola. 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.1 – Observação da acção educativa (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

111 Adaptação do Roteiro �          �  

112 Preparação da Acção �           � 

113 Implementação da Acção  � � �         

114 
Carta de Observação da 
Escola  � � �         
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.2 – Análise da organização e da orientação pedagógica – Exames do 

Ensino Básico 

 

OBJECTIVOS 

� Reforçar a coordenação pedagógica e curricular entre as estruturas de gestão 

intermédia da escola; 

� Verificar a gestão do currículo e o cumprimento dos programas; 

� Estimular a auto-avaliação; 

� Induzir a escola a desenvolver procedimentos organizativos conducentes a bons 

desempenhos no âmbito da realização/aplicação dos exames nacionais do ensino 

básico. 

 

METODOLOGIA 

� Adaptação do roteiro da acção; 

� Informação às unidades educativas da calendarização das intervenções; 

� Recolha dos documentos de Organização e Orientação Pedagógica da Escola; 

� Implementação da acção, por um inspector; 

� Envio da Matriz de Melhoria à unidade de ensino intervencionada. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectores Sérgio Mendonça e Francisco Pires 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Matriz de Melhoria; 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores – 46 dias úteis 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.2 – Análise da organização e da orientação pedagógica – Exames do 

Ensino Básico (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

121 Adaptação do roteiro    •         

122 Preparação da acção     •        

123 Implementação da acção     • •       

124 Matriz de Melhoria     • •       
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.3 – Ensino secundário recorrente 

 

OBJECTIVOS 

� Reforçar a coordenação pedagógica e curricular entre as estruturas de gestão 

intermédia da escola; 

� Verificar a gestão do currículo e o cumprimento dos programas; 

� Estimular a auto-avaliação; 

� Induzir a escola a desenvolver procedimentos organizativos conducentes a bons 

desempenhos no âmbito da realização/aplicação dos exames nacionais do ensino 

básico. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro; 

� Informação às unidades educativas da calendarização da intervenção; 

� Implementação da acção por um inspector; 

� Envio da ficha de desconformidades à escola. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectores Noélia Campos e Sérgio Mendonça 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores do NI. 2, 3 CEB/ES - 15 – dias 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro; 

� Legislação. 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.3 – Ensino secundário recorrente (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

131 Elaboração do guião          • •  

132 Preparação da acção           • • 

133 Implementação da acção             

134 Ficha de desconformidade             
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.4 - Condições de funcionamento do ano lectivo 

 

OBJECTIVOS 

� Analisar a organização das unidades de gestão, numa perspectiva de equidade do 

serviço público de educação; 

� Identificar as situações de desvio em relação aos normativos em vigor, que se 

traduzam em prejuízo para os alunos e/ou para o erário público; 

� Avaliar o grau de racionalidade e eficácia na gestão dos recursos humanos disponíveis; 

� Induzir práticas de boa gestão de recursos; 

� Verificar a sequência dada pelas unidades de gestão às desconformidades e 

deficiências detectadas. 

 

METODOLOGIA 

� Revisão e actualização do roteiro; 

� Informação às unidades educativas da calendarização da intervenção; 

� Intervenção no terreno, efectuada por um a dois inspectores; 

� Envio da ficha de desconformidades às escolas para pronúncia. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectoras Filomena Lume e Marina Candelária 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Ficha de desconformidades; 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores – 280 dias úteis 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro; 

� Legislação. 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.4 – Condições de funcionamento do ano lectivo (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

141 Actualização do roteiro       • •     

142 Preparação da acção         •    

143 Implementação da acção          • •  

144 Ficha de desconformidades          • •  
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.5 – Exames dos ensinos básico e secundário 

 

OBJECTIVOS 

� Fiscalizar a realização das provas de exame dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário, de modo a garantir a sua concretização em condições de 

confidencialidade e de equidade; 

� Avaliar a adequação e a razoabilidade das medidas e procedimentos adoptados pelos 

estabelecimentos de ensino, face ao normativo e ao contexto específico em que o 

serviço de exames decorre; 

� Induzir a qualidade dos desempenhos, contribuindo para superação de eventuais 

desconformidades. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro; 

� Reuniões de uniformização de procedimentos; 

� Intervenção nos estabelecimentos de ensino; 

� Envio das fichas de desvios e de avaliação às escolas. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectores Sérgio Mendonça e Francisco Pires 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Ficha de desvios e avaliação do serviço de exames das escolas; 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores – 207 dias 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.5 - Exames dos ensinos básico e secundário (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

151 Elaboração do roteiro     • •       

152 Preparação da acção     • •       

153 Implementação da acção      • •      

154 Fichas de desvios e avaliação      • •      
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.6 – Paralelismo Pedagógico 

 

OBJECTIVOS 

� Analisar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo 

quanto a condições materiais (instalações, equipamento e material didáctico) e quanto 

a recursos humanos; 

� Analisar a organização dos procedimentos administrativos, no que respeita aos 

processos dos alunos e dos docentes e aos registos das actividades desenvolvidas nos 

estabelecimentos; 

� Verificar a existência e o funcionamento dos órgãos de gestão pedagógica, na 

perspectiva da qualidade de ensino e das práticas de interdisciplinaridade; 

� Apreciar as condições de organização pedagógica, tendo em conta o cumprimento dos 

planos de estudo e o processo de avaliação das aprendizagens escolares; 

� Identificar eventuais situações de desvio em relação às condições que legitimam a 

concessão de paralelismo ou autonomia pedagógica. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro da acção; 

� Intervenção nas escolas efectuada por um inspector e/ou equipa inspectiva; 

� Elaboração do relatório da acção de cada estabelecimento. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectores Maurício Câmara e Helena Afonso 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório da acção por estabelecimento de educação e ou ensino; 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores  – 84 dias 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 
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Programa 10 – Acompanhamento e Controlo 

 

Projecto 10.6 – Paralelismo Pedagógico (cont.) 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

161 Elaboração do roteiro •            

162 Preparação da acção  •           

163 Implementação da acção  • •          

164 Relatório da acção  • •          
 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  143 

Programa 11 – Auditoria 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleos de Inspecção 

 

OBJECTIVOS 

� Analisar os actos de gestão praticados nos estabelecimentos de educação e ensino, 

tendo por referência a legislação em vigor, as normas ou regulamentos das 

organizações e critérios de eficácia, eficiência, pertinência e coerência; 

� Informar os responsáveis das organizações auditadas das condições de funcionamento 

ou de prestação do serviço; 

� Recomendar soluções alternativas e úteis para melhorar os resultados da gestão 

administrativa e pedagógica dos serviços auditados. 

 

PROJECTOS 

Projecto 11.1 – Financiamento do ensino particular e cooperativo; 

Projecto 11.2 – Administração financeira das escolas: - Gestão de orçamento e pessoal 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

RECURSOS 

• Inspectores do NI.EPE/1ºCEB e NI. 2,3 CEB/ES 

• Valor absoluto – 202 dias 

• Valor relativo – 8.4% 
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Programa 11 – Auditoria 

 

Projecto 11.1 – Financiamento do ensino particular e cooperativo 

 

OBJECTIVOS 

� Analisar a gestão financeira das escolas visando a adequação do planeamento às suas 

necessidades; 

� Verificar a correcta aplicação do financiamento. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro; 

� Apresentação da acção à direcção do estabelecimento de educação e ensino; 

� Desenvolvimento do projecto; 

� Elaboração do relatório final da acção; 

� Pronúncia da escola; 

� Encerramento do processo. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectores Rui Gonçalves e Maurício Câmara 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório da acção; 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores – 31 dias. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

211 Elaboração do roteiro          • •  

212 Preparação da acção            • 

213 Implementação da acção             

214 Relatório da acção             
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Programa 11 – Auditoria 

 

Projecto 11.2 – Administração financeira das escolas: Gestão orçamental e de 

pessoal 

 

OBJECTIVOS 

� Verificar o modo como está a ser implementado o regime jurídico de autonomia 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação e de ensino da RAM, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2000/M, de 31 de Janeiro; 

� Avaliar a adequação dos recursos humanos e da estrutura organizativa através da 

análise qualitativa e quantitativa dos efectivos; 

� Auditar o pagamento dos abonos e descontos. 

 

METODOLOGIA 

� Adaptação do roteiro; 

� A intervenção nas escolas será efectuada por uma equipa de dois ou três inspectores; 

� Apresentação da acção aos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino dos 2º e 

3º ciclos e secundário; 

� Intervenção na escola; 

� Relatório da acção; 

� Pronúncia da escola; 

� Encerramento do processo. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectoras Lília Fernandes e Filipa Lucas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório por estabelecimento de ensino; 

� Relatório do projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores - 171 dias úteis. 
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Programa 11 – Auditoria 

 

Projecto 11.2 – Administração financeira das escolas: Gestão orçamental e de 

pessoal (cont.) 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro; 

� Legislação. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

221 Adaptação do roteiro •            

222 Preparação da acção  •           

223 Implementação da acção  • •          

224 Relatório da acção  • • •         
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleos de Inspecção 

 

OBJECTIVOS 

� Contribuir para o melhor conhecimento da actividade das organizações educativas, 

identificando alguns dos elementos de referência da sua actividade; 

� Criar referências por análise comparativa do desempenho, por meta – avaliação e por 

comparação estratégica progressiva; 

� Compreender as actividades explicativas da qualidade conseguida e os sentidos da 

evolução do sistema educativo. 

 

PROJECTOS 

Projecto 12.1 – Acidentes Escolares; 

Projecto 12.2 – Estudo acompanhado; 

Projecto 12.3 – Educação de Base de Adultos. 

 

RECURSOS 

• Inspectores NI.EPE/1CEB e NI.2,3CEB/ES 

• Valor absoluto – 278 dias 

• Valor relativo – 11.5% 
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.1 – Acidentes escolares 

 

OBJECTIVOS 

� Apreciar a qualidade da assistência prestada aos alunos sinistrados; 

� Verificar os procedimentos e os mecanismos de encaminhamento e acompanhamento 

dos alunos sinistrados, sua eficiência e eficácia; 

� Avaliar a cobertura financeira dos acidentes escolares e respectivos custos; 

� Analisar os danos não mensuráveis causados aos alunos e respectivo agregado 

familiar. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro; 

� Recolha da informação junto das delegações escolares e dos estabelecimentos de 

ensino da RAM; 

� Tratamento dos dados e avaliação dos resultados; 

� Intervenção nas delegações escolares e nos estabelecimentos de educação e ensino; 

� Elaboração do relatório da acção. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectores Lúcia Gouveia e Rui Gonçalves 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores - 57 dias. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro; 

� Legislação. 
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.1 – Acidentes escolares (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

311 Elaboração da Ficha             

312 Preparação da Acção •            

313 Implementação da Acção • •           

314 Relatório do Projecto  ( (          
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.2 - Estudo acompanhado – O que é e como é praticado 

 

OBJECTIVOS 

� Verificar a dimensão organizacional e pedagógica dos programas de intervenção 

educativa na área de Estudo Acompanhado; 

� Analisar os ambientes de trabalho e as planificações das sessões de estudo; 

� Monitorizar as actividades de estudo dos alunos; 

� Avaliar a implementação do Estudo Acompanhado face aos resultados dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro; 

� Formação dos inspectores; 

� Intervenção efectuada nos estabelecimentos de educação e ensino por um inspector; 

� Relatório da acção. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectoras Filomena Lume e Helena Afonso 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores – 143 dias. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

321 Elaboração do roteiro • •           

322 Preparação da acção  •           

323 Implementação da acção   • •         

324 Relatório do Projecto    • •        
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.3 - Educação de base de adultos 

 

OBJECTIVOS 

� Verificar a legalidade dos procedimentos quanto à organização administrativa 

/pedagógica nesta modalidade de ensino (processos individuais, constituição de 

turmas, horários, concessão de equivalências, regimes de frequência, avaliação e 

certificação); 

� Garantir a oportunidade de correcção de eventuais desvios aos normativos; 

� Contribuir para a melhoria do funcionamento desta modalidade de ensino. 

 

METODOLOGIA 

� Elaboração do roteiro de intervenção; 

� Comunicação do projecto aos estabelecimentos a intervencionar; 

� Implementação da acção, por um inspector; 

� Relatório da acção; 

� Relatório do projecto. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspector Maurício Câmara 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Informação à Escola; 

� Relatório Final do Projecto; 

� Correcção de eventuais desconformidades. 

 

RECURSOS 

• Inspectores do NI. EPE/1CEB - 51 dias. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.3 - Educação de base de adultos (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

331 Elaboração do roteiro •            

332 Preparação da acção  •           

333 Implementação da acção  • •          

334 Relatório da acção  • •          
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.4 – Qualidade dos equipamentos educativos 

 

OBJECTIVOS 

� Verificar a qualidade dos equipamentos educativos em função das normas 

estabelecidas e das novas necessidades curriculares, tendo em vista detectar 

disfunções e propor áreas prioritárias de intervenção; 

� Avaliar a adequação da rede escolar em função de critérios de definição da rede 

escolar, das exigências de qualidade identificadas, das taxas de ocupação e custos 

decorrentes. 

 

METODOLOGIA 

� Adaptação do roteiro de intervenção; 

� Comunicação do projecto aos estabelecimentos a intervencionar; 

� Implementação da acção, por um inspector; 

� Relatório do projecto. 

 

COORDENAÇÃO 

Inspectoras Paula Sardinha, Filomena Lume e Helena Afonso 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Relatório de Escola;  

� Relatório Final do Projecto. 

 

RECURSOS 

• Inspectores do NI. EPE/1CEB - 27 dias. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Roteiro. 
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Programa 12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 

 

Projecto 12.4 - Qualidade dos equipamentos educativos (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

341 Adaptação do roteiro          • •  

342 Preparação da acção            • 

343 Implementação da acção             

344 Relatório do Projecto             
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Programa 13 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleos de Inspecção 

 

OBJECTIVOS 

� Verificar a conformidade das práticas com o respectivo enquadramento legal; 

� Apurar eventuais responsabilidades disciplinares decorrentes de procedimentos 

desencadeados, quer por solicitação externa, quer na decorrência de acções 

inspectivas; 

� Salvaguardar a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos utentes e 

agentes do sistema educativo, com vista à salvaguarda da justiça e equidade; 

� Encaminhar para os organismos competentes as situações expostas ou denunciadas 

que não caiba aos serviços da IRE apreciar. 

 

PROJECTOS 

Projecto 13.1 – Processos disciplinares; 

Projecto 13.2 – Intervenções de provedoria; 

Projecto 13.3 – Outras intervenções inspectivas e disciplinares. 

 

RECURSOS 

• Inspectores do NI.EPE/1ºCEB e NI.2,3 CEB/ES 

• Valor absoluto – 966 dias 

• Valor relativo – 40% 
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Programa 13 - Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 

 

Projecto 13.1 - Processos Disciplinares 

 

OBJECTIVOS 

� Instruir os processos disciplinares instaurados aos docentes, quer pelos Órgãos de 

Administração e Gestão das Escolas, quer pelo Director da IRE, pelos Directores 

Regionais da DRE e da DRAE e pelo Secretário Regional de Educação. 

 

METODOLOGIA 

� Definição de orientações para aferição de critérios e análise da tipologia das 

intervenções; 

� Nomeação do instrutor do processo; 

� Acompanhamento do processo; 

� Análise prévia à decisão. 

 

COORDENAÇÃO 

Chefes de Divisão dos Núcleos de Inspecção 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Instrução de Processos disciplinares; 

� Elaboração de pareceres técnico – jurídicos; 

� Relatório Anual. 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Dependente do número de processos encaminhados para a IRE instruir. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Legislação; 

� Jurisprudência e doutrina; 

� Manual de procedimentos em acção disciplinar. 
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Programa 13 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 

 

Projecto 13.1 – Processos Disciplinares (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

411 
Definição de critérios e 
tipologia • • • • • • • • • • • • 

412 Instrução • • • • • • • • • • • • 

413 Defesa • • • • • • • • • • • • 

414 Relatório Final • • • • • • • • • • • • 
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Programa 13 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 

 

Projecto 13.2 – Intervenções de provedoria 

 

OBJECTIVOS 

� Analisar e assegurar o tratamento das situações apresentadas à IRE pelos utentes e 

agentes do sistema educativo; 

� Assegurar a coerência de procedimentos no atendimento e apoio à resolução dos 

problemas apresentados; 

� Identificar eventuais áreas de fragilidades do sistema e comunicá-las superiormente. 

 

METODOLOGIA 

� Definição de critérios de apreciação dos procedimentos; 

� Apreciação e encaminhamento das exposições e reclamações apresentadas pelos 

utentes e agentes do sistema educativo; 

� Elaboração de informação. 

 

COORDENAÇÃO 

Chefes de Divisão dos Núcleos de Inspecção 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Informações; 

� Relatório Anual. 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Dependente das situações apresentadas à IRE. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Legislação. 

 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

421 Análise da Tipologia e Norma • • • • • • • • • • • • 

422 Análise da situação • • • • • • • • • • • • 

423 Informação • • • • • • • • • • • • 

424 Preparação das Decisões • • • • • • • • • • • • 
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Programa 13 - Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 

 

Projecto 13.3 - Outras intervenções inspectivas e disciplinares 

 

OBJECTIVOS 

� Desenvolver as intervenções inspectivas e instruir os processos de averiguações e de 

inquérito superiormente determinados; 

� Apreciar os processos de averiguações e de inquérito com vista à preparação da 

tomada de decisão; 

� Emitir pareceres técnicos no âmbito da instrução de processos; 

� Analisar a origem e a tipologia das intervenções e proceder ao tratamento do processo. 

 

METODOLOGIA 

� Definição de orientações para aferição de critérios e análise da tipologia das 

intervenções; 

� Nomeação do instrutor do processo; 

� Acompanhamento do processo; 

� Elaboração de pareceres técnicos; 

� Análise prévia à decisão. 

 

COORDENAÇÃO 

Chefes de Divisão dos Núcleos de Inspecção 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Processos de averiguação e de inquérito; 

� Pareceres técnicos; 

� Relatório Anual. 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Dependente do número de processos encaminhados para a IRE instruir. 

 

INSTRUMENTOS RELEVANTES 

� Legislação; 

� Jurisprudência; 

� Doutrina; 

� Manual de procedimentos em acção disciplinar. 
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Programa 13 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 

 

Projecto 13.3 – Outras intervenções inspectivas e disciplinares (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Cód. Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

431 
Definição de critérios e 
tipologia 
Nomeação do instrutor 

• • • • • • • • • • • • 

432 
Instrução/elaboração de 
pareceres • • • • • • • • • • • • 

433 Relatório Final • • • • • • • • • • • • 

434 Preparação da decisão • • • • • • • • • • • • 
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D – Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação  

Programa 14 – Infoacesso 

 

 

 

Promover uma cultura “digital” na economia e na sociedade regional e o desenvolvimento das 

competências necessárias para a sociedade do conhecimento 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação – NESI 

 

OBJECTIVOS 

Criar um quadro favorável e permitir o acesso à Sociedade da Informação e do Conhecimento 

aos cidadãos da RAM 

 

PROJECTOS 

Projecto 14.1 – Ciclo de Boas Práticas 

Projecto 14.2 – Acesso à Internet 

Projecto 14.3 – Estudo TIC 

Projecto 14.4 – Prémios Digitais 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Apresentação de 8 casos de boas práticas a mais de 500 pessoas 

� Publicação de 2 estudos sobre a utilização das TIC 

� Fornecimento de um acesso gratuito em banda larga 

� Premiar empresas e entidades na área das TIC 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 14 

• FINANCEIROS: 125.000 euros (PIDDAR) 
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Programa 14 – Infoacesso 

 

Projecto 14.1 – Ciclo de Boas Práticas 

A divulgação de casos de sucesso regionais, nacionais e europeus é uma das medidas 

recomendadas pela União Europeia no sentido de promover a sociedade da informação e do 

conhecimento. 
 

OBJECTIVOS 

Informar e sensibilizar determinados público-alvo para as vantagens da utilização das 

tecnologias da informação e da comunicação, através da apresentação de casos de boas 

práticas 

 

METODOLOGIA 

Seminários de 2h30m ou seminários de 1 dia subordinados a um tema com oradores 

convidados seguido de uma debate com representantes de entidades regionais de forma a 

conhecermos o que já se faz na região relacionado com o referido tema 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Programas e Projectos – DPP 

 

INTERVENIENTES   

UMIC-OSIC, APDSI, DREER, DRAP, Agência de Promoção da Madeira e DRT  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

8 Seminários – 500 participantes  

Os temas a abordar serão a Acessibilidade, a Administração Pública Electrónica, a 

Educação, o Turismo, a Pirataria Informática, e o Comércio Electrónico 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 7 

• FINANCEIROS: 25.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Preparação � � � � � � �  � � � � 
Eventos   � � � � �  � � �  
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Programa 14 – Infoacesso 

 

Projecto 14.2 – Acesso à Internet 

Disponibilizar aos cidadãos o acesso à Internet em banda larga é uma medida essencial para 

se combater a info-exclusão. 
 

OBJECTIVOS 

Criação de uma infra-estrutura de telecomunicações constituída por um circuito que assegura o 

acesso em banda larga à Internet, através de uma ligação ATM de 8Mb e uma ligação directa à 

Cabo TV de 2 Mb com a finalidade de contribuir para reduzir a info-exclusão. 

 

METODOLOGIA 

Seminários de 2h30m ou seminários de 1 dia subordinados a um tema com oradores 

convidados seguido de uma debate com representantes de entidades regionais de forma a 

conhecermos o que já se faz na região relacionado com o referido tema 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Programas e Projectos – DPP 

 

INTERVENIENTES   

PT Prime, CaboTV 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Serviço de acesso gratuito à Internet  

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 7 

• FINANCEIROS: 50.400 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Acesso à Internet � � � � � � � � � � � � 
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Programa 14 – Infoacesso 

 

Projecto 14.3 – Estudo TIC 

A recolha e tratamento de informação sobre a utilização das TIC nos vários sectores de 

actividade, permite obter informação essencial para a formulação da política regional no 

domínio da sociedade da informação e do conhecimento. 
 

OBJECTIVOS 

� Realizar um estudo sobre a utilização das TIC na Hotelaria regional e sua divulgação 

em ebook. 

� Publicar um ebook sobre a utilização das TIC nas famílias, na administração pública, 

nas autarquias e nas empresas regionais. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Programas e Projectos – DPP 

 

INTERVENIENTES   

OSIC -Observatório da Sociedade de Informação e do Conhecimento da UMIC  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Publicação de 2 ebook: um com os resultados do Estudo TIC na Hotelaria e outro sobre a 

utilização das TIC nas famílias, na administração pública, nas autarquias e nas empresas 

regionais  

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

• FINANCEIROS: 50.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Preparação � � � �         

Publicar ebook    � �        

Realizar estudo     � � � � � � �  
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Programa 14 – Infoacesso 

 

Projecto 14.4 – Prémios Digitais 

Premiar as entidades e empresas que mais se destacaram no domínio da sociedade da 

informação e do conhecimento, é uma forma de reconhecimento público que contribui para 

divulgar os casos de sucesso e promover as TIC. 
 

OBJECTIVOS 

Realizar um evento anual para premiar pessoas e entidades que se destacaram no domínio da 

sociedade da informação e do conhecimento. 

Os prémios, sob a forma de estatueta, serão atribuídos às seguintes categorias: 

           - Administração pública regional e local 

           - Empresas  

Será também atribuído o prémio ”Personalidade do Ano” 

Nas 2 categorias serão atribuídos 3 prémios por categoria, com a designação de: 

RAM de ouro, RAM de prata e RAM de bronze. 

 

METODOLOGIA 

Criação de um júri com representantes das diferentes entidades regionais relacionadas com as 

TICs que farão uma selecção dos candidatos e decidirão os prémios e as categorias a atribuir. 

 

COORDENAÇÃO 

Divisão de Programas e Projectos – DPP 

 

INTERVENIENTES   

APDSI, Madeira Tecnopolo, CEIM e DN  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Reportagens em todos os meios de comunicação social regional (rádios, imprensa e televisão). 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Vitorino Seixas (Director de Serviços do NESI) e Patrícia 

Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 5 

• FINANCEIROS: 25.000 euros (PIDDAR) 
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Programa 14 – Infoacesso 

 

Projecto 14.4 – Prémios Digitais (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Preparação   � � � � � �     

Evento          �   
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Programa 15 – InfoConteúdos 

 

 

 

Desenvolver conteúdos regionais e promover a sua distribuição e utilização. 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação – NESI 

 

OBJECTIVOS 

Criar um quadro favorável ao desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento na RAM 

 

PROJECTOS 

Projecto 15.1 – Biblioteca Digital 

Projecto 15.2 – Negócio Electrónico 

Projecto 15.3 – RS4E – Road Sow for Entrepreneurship 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Site e base de dados sobre a História da Madeira. 

� Disponibilização de 10 Manuais de formação – conteúdos online e impressos sobre o 

Negócio Electrónico. 

� Dinamização do empreendedorismo, inovação e qualidade nos alunos e professores 

das escolas dos diferentes níveis de ensino da região. 

 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 14 

• FINANCEIROS: 73.000 euros (PIDDAR) 
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Programa 15 – InfoConteúdos 

 

Projecto 15.1 – Biblioteca Digital  

A digitalização de conteúdos da história e cultura madeirense, permite não só preservar a 

conservação dos documentos, mas também a sua disponibilização através da Internet aos 

madeirenses, mas também à diáspora e a todos os que a nível global queiram consultar as 

obras. 

 

OBJECTIVOS 

� Disponibilizar on-line a informação da base de dados, e prosseguir a digitalização de 

conteúdos: periódicos e bibliografia madeirense, documentação microfilmada nos 

arquivos nacionais e regionais e gravuras e imagens. 

� Editar em CD-ROM informação sobre os arquipélagos Atlânticos (Madeira, Canárias, 

Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe) relativa à bibliografia publicada até 1929 ou posterior 

desde que os autores autorizem a sua reprodução. 

A consulta dos CD-ROM poderá ser feita em bibliotecas ou no próprio computador 

pessoal em casa, sobre as temáticas: 

o Literatura das Ilhas: prosa e poesia 

o Gravuras e cartografia 

o Expedições científicas nas ilhas: séculos XVIII-XIX 

o Revistas 

 

METODOLOGIA 

Selecção das obras e documentos relacionados com a História da Madeira, digitalização, 

tratamento das imagens e catalogação das mesmas na respectiva base de dados: 

www.nesos.net. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI - Divisão de Programas e Projectos 

 

INTERVENIENTES   

CEHA – Centro de Estudos de História do Atlântico, ARM – Arquivo Regional da Madeira, BMF 

– Biblioteca Municipal do Funchal  
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Programa 15 – InfoConteúdos 

 

Projecto 15.1 – Biblioteca Digital (cont.) 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Serviço de consulta on-line da base de dados, quer no próprio computador pessoal em 

casa ou nas bibliotecas regionais, sobre as temáticas: 

o Literatura das Ilhas: prosa e poesia 

o Gravuras e cartografia 

o Expedições científicas nas ilhas: séculos XVIII-XIX 

o Revistas 

� Upgrade sistema informático: 

o 600 GB de informação digitalizada 

o 5 CD-ROM duplos ou DVD 

o Digitalização de mais de 20.000 imagens por ano e respectivo tratamento. 

� Envio quinzenal da newsletter sobre as actividades do NESOS. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes e Roberto Faria (DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 4 

• FINANCEIROS: Medida 1.2.1 do POPRAM – 50.000 euros PIDDAR 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Digitalização � � � � � � � � � � � � 
Tratamento � � � � � � � � � � � � 
Catalogação � � � � � � � � � � � � 
Newsletter � � � � � � � � � � � � 

 

 

 

 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  171 

Programa 15 – InfoConteúdos 

 

Projecto 15.2 – Negócio Electrónico  

A preparação dos recursos humanos para os desafios da economia do conhecimento implica 

que se desenvolvam conteúdos adequados para a sua formação nas diferentes temáticas do 

negócio electrónico. 

 

OBJECTIVOS 

� Disponibilizar, no portal do NESI, o acesso a formação na área do negócio electrónico, 

disponível de forma síncrona e assíncrona.  

� Disponibilizar 9 cursos, que integram um ciclo de especialização, que visa a 

certificação de gestores, quadros e dirigentes no domínio do negócio electrónico 

 

COORDENAÇÃO 

SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação – Promotor 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

10 Manuais de formação – conteúdos online e impressos. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Vitorino Seixas (Director de Serviços do NESI) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 1 

• FINANCEIROS: 1.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração � � � � � �       
Análise Manuais     � �       

Coordenação � � � � � �       
Reuniões  �  �  �       
Disponibilização          � � � 
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Programa 15 – InfoConteúdos 

 

Projecto 15.3 – RS4E – Road Sow for Entrepreneurship  

A União Europeia tem vindo a lançar diversas medidas com a finalidade de promover o 

aumento da capacidade empreendedora dos cidadãos europeus, nomeadamente dos jovens, 

como forma de contribuir para o desenvolvimento económico. 

 

OBJECTIVOS 

Realizar um “road-show” pelas escolas secundárias, escolas profissionais e Universidade da 

Madeira, com apresentações, acções de formação e concurso de planos de negócio, com o 

objectivo de incentivar o espírito de empreendedor. 

 

COORDENAÇÃO 

CEIM – Centro de Empresas e Inovação da Madeira 

 

INTERVENIENTES   

NESI – Divisão de Programas e Projectos, SRE – Direcção Regional de Educação, Madeira 

Tecnopólo, DRCIE 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Desenvolvimento de um site e sensibilização de mais de 700 jovens estudantes/ano dos 

diferentes ramos do ensino para o empreendedorismo, inovação, qualidade e TIC. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Vitorino Seixas (Director de Serviços do NESI) e Patrícia 

Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 2 

• FINANCEIROS: 1.000 euros (PIDDAR) 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 

Coordenação �  �  �        � 

Júri/ avaliação    �         � 

Evento Prémios     �        � 
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Programa 16 – Info-Escola Conectiva 

 

 

 

Inteligência Conectiva. 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação – NESI 

 

 

OBJECTIVOS 

Promover a utilização de metodologias de aprendizagem em rede no sistema educativo 

regional. 

 

PROJECTOS 

Projecto 16.1 – Inteligência Conectiva 

 

 

RECURSOS 

• HUMANOS:  

• FINANCEIROS: 750.000 euros (PIDDAR) 

 

NOTA: Este programa não terá qualquer actividade, dado que a sua inclusão se deve ao facto de haver 

facturas para pagamento através do PIDDAR. 
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Programa 16 – Info-Escola Conectiva 

 

Projecto 16.1 – Inteligência Conectiva  

Projecto iniciado em 1999 com a selecção e formação de uma equipe de professores no 

Canadá, com a finalidade de disseminar pelas escolas da Região os princípios e metodologia 

da inteligência conectiva. 

 

OBJECTIVOS 

Formar os professores do ensino secundário do sistema educativo regional na metodologia da 

inteligência conectiva. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tendo terminado em Setembro de 2003, a sua inclusão deve-se ao facto de estarem para 

pagamento 2 facturas, sendo necessário orçamentar a verba para esse efeito. 

 

RECURSOS 

• FINANCEIROS: 750.000 euros (PIDDAR) 
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Programa 17 – Portal do Conhecimento 

 

 

 

Promover a utilização das tecnologias da informação e da comunicação pelas entidades 

formadoras regionais, através da criação de uma plataforma tecnológica de serviços. 

 

COORDENAÇÃO 

Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação – NESI  

Direcção Regional de Formação Profissional – DRFP 

 

OBJECTIVOS 

� Promover o uso da Internet e do e-learning nas entidades formadoras da Região. 

� Criar uma unidade operacional para preparar e apoiar as entidades formadoras 

regionais no domínio do e-learning. 

� Fazer emergir uma dinâmica de base regional de utilização regular das novas 

tecnologias de informação e de comunicação na formação, assente nas entidades 

formadoras. 

 

PROJECTOS 

Projecto 17.1 – Portal do Conhecimento 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Plataforma de e-Learning disponível às entidades formadoras regionais aderentes ao 

projecto com conteúdos adaptados multimédia, o que permitirá formar os alunos das 

escolas profissionais regionais através de um regime de aprendizagem em blended-

learning; rapid-learning; 

� Professores e formadores da região com formação em Concepção e Desenvolvimento 

de Conteúdos para e-Learning; e-Formadores e Gestão da Formação; 

� Criação de uma rede de conhecimento regional dentro das entidades aderentes 

 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 14 

• FINANCEIROS: 70.000 euros (PIDDAR) 
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Programa 17 – Portal do Conhecimento 

 

Projecto 17.1 – Portal do Conhecimento  

A adopção das tecnologias da informação e da comunicação pelas entidades formadoras, 

nomeadamente de plataformas de e-learning implica investimentos elevados que não estão ao 

alcance da generalidade das entidades. 

Este forte constrangimento, associado à escassez de recursos humanos qualificados para 

integrar as TIC na oferta de formação, implica que se criem condições favoráveis às entidades 

formadoras disponibilizando uma plataforma comum. 

 

OBJECTIVOS 

Desenvolver no âmbito do Programa Madeira Digital uma plataforma de serviços on-line para 

promover a utilização das tecnologias da informação e da comunicação pelas entidades 

formadoras regionais. 

 

METODOLOGIA 

Sensibilizar as escolas, os alunos e os professores a aderir ao projecto, recolher informação e 

disponibilizar no site www.rs4e.com. Acompanhar o projecto. 

 

COORDENAÇÃO 

NESI - Divisão de Programas e Projectos 

 

INTERVENIENTES   

Direcção Regional de Formação Profissional 

12 Entidades formadoras da região 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acesso a serviços, nomeadamente de e-learning para as 12 entidades formadoras. 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes (Chefe de Divisão da DPP) 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 3 

• FINANCEIROS: 70.000 euros (PIDDAR) 
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Programa 17 – Portal do Conhecimento 

 

Projecto 17.1 – Portal do Conhecimento (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Projecto � � � � � �       

Relatórios � � � � � � � � �    

Concurso � �           

Imp. Plataforma   � �         

Cursos e-learning     � � �      
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ANEXO 

3.3 Recursos  

� Recursos humanos 

O Gabinete do Secretário Regional de Educação, dirigido por um chefe de Gabinete, 

compreende: 

� 2 Adjuntos 

� 5 Conselheiros 

� 5 Assessores 

� 2 Secretárias pessoais  

O quadro do pessoal actualmente a exercer funções no Gabinete do Secretário Regional e 

demais órgãos dependentes encontra-se agrupado da seguinte forma: 

 

Grupo de Pessoal GS GGCO IRE NESI TOTAL 

Pessoal dirigente 1 5 4 3 13 

Pessoal técnico superior de inspecção   16  16 

Pessoal técnico superior 4 5 2 3 14 

Pessoal técnico-profissional 1    1 

Pessoal administrativo 6 21 3 6 36 

Pessoal auxiliar 21  3 2 26 

TOTAL 33 31 28 14 106 

 

As atribuições cometidas ao GS e demais órgãos dependentes, exigem um cada vez maior 

grau de tecnicidade em todos os sectores, pelo que a carência em pessoal, nomeadamente na 

área técnica superior, é uma lacuna que importa colmatar, já que a especialização nos vários 

domínios de competência é necessária e imprescindível ao bom desempenho das 

organizações em apreço, e à melhoria dos serviços prestados. 

� Recursos materiais  

Em 2005 ocorreu a expansão física e melhoria das instalações do GS e de alguns órgãos 

dependentes. Esta expansão permitiu a melhoria das condições de trabalho, que se espera 

continuar a produzir efeitos em 2006.   

No que diz respeito ao equipamento, os serviços ficaram, em 2005, relativamente bem 

apetrechados. Não obstante, está prevista para o ano de 2006 a substituição de algum 

equipamento informático mais antigo e/ou obsoleto. 



  
 
   

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000066  179 

 

� Recursos financeiros 

Funcionamento normal 

O Orçamento do GS e demais órgãos dependentes para o ano de 2006 é o seguinte: 
 

Natureza da despesa GS (1) GGCO  IRE TOTAL 

Despesas com pessoal 1.670.299 �  710.564 �  1.030.137 � 3.411.000 � 

Outras despesas correntes 347.400 �  (2) 27.344.508�  (3) 44.400 � 27.736.308 � 

Despesas de capital 49.283 �  66.917 �  28.800 � 145.000 � 

TOTAL 2.066.982 �   28.121.989 �  1.103.337 � 31.292.308 �  

(1) – O orçamento do GS engloba as despesas inerentes ao NESI 
(2) – Inclui o montante das comunicações referentes ao GS, GGCO, IRE e NESI (181.000 �) 
(3) – Inclui o montante das transferências para o Ensino Particular (27.335.408 �) 

Programa de Investimentos e Despesas e de Desenvolvimento da Região 

Autónoma da Madeira (PIDDAR) 

O Orçamento para o ano de 2006 relativo aos Projecto a levar a cabo no âmbito do PIDDAR 

pela IRE e pelo NESI é o seguinte: 
 

Projectos do PIDDAR Serviços Valor 

Formação especializada de Inspectores de Educação  IRE 60.000 � 

Info -Acesso  125.000 � 

Info -Conteúdos     200.000 � 

Info –Escola Conectiva 750.000 � 

Formação do Pessoal do NESI      10.000 � 

Portal do Conhecimento      70.000 � 

TOTAL 

NESI 

1.215.000 � 

 

 


