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NOTA DE ABERTURA 

O presente plano de actividades assume um sentido para o Gabinete do Secretário Regional de 
Educação e Órgãos Dependentes, que importa aqui explicitar e sublinhar, visto o empenho posto na 
definição e integração cada vez mais precisa e rigorosa das actividades a desenvolver anualmente e no 
seu enquadramento em termos de organização deste documento de consolidação. 

De facto, o Gabinete do Secretário Regional de Educação consagra organicamente um tipo particular de 
administração, já que, para além integrar a gestão de alguns recursos que partilha, como a frota 
automóvel, os recursos financeiros, a representação jurídica da SRE no exterior, entre outros, integra 
igualmente funções de articulação interna, criando e consagrando condições de exercício da acção dos 
serviços executivos da Secretaria Regional de Educação e com os restantes departamentos do 
Governo Regional. 

Esta realidade de integração dos serviços prestados pelo Gabinete do Secretário Regional de Educação 
e pelos Órgãos Dependentes é objectivada através da primazia dada à actividade desenvolvida. Esta 
filosofia, que se delineou e tem vindo a ser implantada nos planos de actividade, consagra-se, de novo, 
no plano de actividades para 2007, redundando no cumprimento da missão prevista organicamente, 
subordinada aos interesses das pessoas que justificam a sua existência. 

O esforço desenvolvido pela equipa de representantes do Gabinete e seus serviços de apoio e dos 
Órgãos Dependentes, o Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental, a Inspecção Regional de 
Educação e o Núcleo Estratégico da Sociedade de Informação, foi no sentido de potenciar e valorizar a 
capacidade de interacção já demonstradas na elaboração do plano de actividades para 2006.  

A alteração da metodologia do trabalho de elaboração do plano de actividades, desde logo através de 
uma reunião inicial dos dirigentes de topo do Gabinete, possibilitou que a equipa de trabalho pudesse 
dedicar-se a tal tarefa da maior importância a partir das linhas definidas superiormente, obviando etapas 
e paragens eventualmente desnecessárias e, por isso, perniciosas. 

Uma das mais valias de todo o processo de elaboração do Plano foi a definição das áreas de trabalho 
comuns. Poder-se-á verificar que existem tarefas executadas por todas as unidades que compõem o 
Gabinete que obedecem agora a um mesmo plano. De resto a matriz fundamental para as actividades 
que o presente Plano consagra, tem na modernização e na qualificação através da formação dos seus 
elementos a “pedra de toque” que une todas essas actividades todos os que as realizam, bem como, 
todos aqueles que denodadamente se empenharam na feitura do documento. Na verdade, a parte mais 
significativa das tarefas realizadas no dia-a-dia de uma qualquer organização ou serviço são de 
natureza rotineira. A maioria das acções levadas a efeito não exigem novos conhecimentos nem apelam 
a processos ou métodos diferentes dos normalmente utilizados. Esta normalidade, presente em 
diferentes domínios da vida quotidiana, assegura estabilidade e proporciona confiança, tanto aos que 
realizam as actividades como aos que delas beneficiam. Uma das vantagens que advém deste 
processo de planeamento da actividade resulta das mais valias que a participação de cada serviço traz 
ao outro, da possibilidade de, no exercício da diferença, se encontrar a estabilidade da semelhança. 
Mas este plano fez-se também da vontade forte das diferentes unidades no exercício da sua quota parte 
da missão do Gabinete. E isso é perfeitamente visível no planeamento da actividade específica de cada 
unidade orgânica do Gabinete da vontade expressa nesse planeamento da melhoria do desempenho, 
valor que a Secretaria Regional de Educação aprecia e desenvolve e pretende sempre presente no 
atendimento daqueles a quem diariamente serve, sem desvalorizar unidades ou hierarquizar serviços, 
não perdendo de vista a economia de meios e de eficácia do seu uso. 
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Aqui chegados, resta penhoradamente agradecer à equipa de redacção do documento o trabalho que 
pôs na elaboração deste Plano de Actividades do Gabinete e Órgãos Dependentes na certeza e no 
orgulho do desempenho da missão deste Gabinete. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Com o Plano Anual de Actividades para 2007 do Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes – 

Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental, Inspecção Regional de Educação e Núcleo Estratégico da 

Sociedade de Informação pretende-se continuar a desenvolver e a aprofundar, em conjunto, as linhas 

estratégicas de acção, no que concerne ao prosseguimento da respectiva missão. 

Tendo como missão, definir politicas e estratégias educativas, bem como prestar serviços e apoiar na 

implementação das mesmas, as atribuições do Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes, 

consignadas no Decreto Regulamentar Regional n.º5/2005/M, de 8 de Março, diploma que aprova a 

orgânica da Secretaria Regional de Educação e do Gabinete do Secretário Regional e Órgãos 

Dependentes, consistem no coadjuvar o Secretário Regional de Educação no exercício das suas 

funções, na coordenação financeira e na gestão orçamental da SRE, no exercício da tutela inspectiva 

dos estabelecimentos e serviços integrados no sistema Educativo da RAM, na formulação, na 

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

conhecimento da SRE. 

A visão do Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes é a de ser um Gabinete de referência no 

rigor ao nível do apoio técnico à definição, coordenação e controlo de políticas de educação e formação, 

de desporto e de ciência e tecnologias. 

 

 

A preparação do Plano de Actividades para 2007 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. 

A estrutura do presente Plano de Actividades está assim assente numa matriz de cinco Eixos – 

“Inovação e Modernização”, “Sociedade de Informação”, “Gestão e Controlo Orçamental”, “Formação e 

Melhoria” e “Inspecção e Avaliação”. Cada um destes eixos, desdobrado em Programas, estes 

estruturados em Projectos, desenhados, sempre que possível, numa moldura de transversalidade 

quanto a procedimentos, economia de recursos, eficiência de processos e eficácia de resultados. 

A estrutura organizacional do Gabinete do Secretário Regional de Educação e Órgãos dependentes 

congrega-se no seguinte organograma: 
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2- ESTRUTURA 

2.1 – EIXOS E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

EIXOS OBJECTIVOS 

EIXO 1 – INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO • Identificar e reflectir sobre as propostas 

de inovação da gestão pública. 

• Orientar escolhas sobre métodos e focos 

de mudança.  

EIXO 2 – SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 
 
 
 
 

  

• Promover uma cultura “digital” na 

economia e na sociedade regional e o 

desenvolvimento das competências 

necessárias para a sociedade do 

conhecimento. 

• Promover a utilização das TICs. 

EIXO 3 – GESTÃO E CONTROLO 
ORÇAMENTAL 

 
 
 
 

  

• Acompanhar e coordenar a aplicação dos 

recursos financeiros para o 

funcionamento e para programas de 

investimento da SRE e participar na 

respectiva avaliação. 

• Conceber indicadores de gestão e de 

avaliação dos recursos financeiros do 

sistema educativo. 

EIXO 4 – FORMAÇÃO E MELHORIA 
CONTÍNUA  

• Desenvolver competências profissionais e 

pessoais potenciadoras da melhoria da 

qualidade das organizações. 

EIXO 5 – INSPECÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
 
 
 

  

• 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. 

• Exercer a tutela inspectiva sobre os 

estabelecimentos de educação e ensino 

da RAM, bem como salvaguardar o 

interesse público e os direitos dos 

utentes. 
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2.2 – MATRIZ DOS PROGRAMAS, PROJECTOS E ACTIVIDADES 

 

 

EIXO 1 – Inovação e Modernização 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

1.1.1 Gestão documental 

1.1.2 Documentação e informação 1.1 
Gestão Documental do 
Gabinete do Secretário 
e Órgãos Dependentes 

1.1.3 Propostas de regulamentação sobre gestão de documentos – Portarias 

1.2.1 Organização e actualização do cadastro dos bens 

1.2.2 Gestão do economato 

1.2.3 Gestão e organização dos espaços físicos 

1.2.4 Supervisão e manutenção das instalações desportivas 

1.2 
Gestão de Recursos 

Físicos, Patrimoniais e 
outros 

1.2.5 Gestão dos serviços de transportes 

1.3.1 Gestão das pessoas 
1.3 Gestão de Recursos 

Humanos 
1.3.2 Processamento das remunerações e regalias sociais 

1.4.1 Serviços Electrónicos 

1.4.2 Comunicação e Promoção da SRE 1.4 Serviços Electrónicos 
e Comunicação 

1.4.3 Rádio “Educando” 

1.5.1 Equipa SRE 

1.5.2 Balcão da Loja do Cidadão 

1.5.3 Representação e protocolo da SRE na área do Desporto 

1.5.4 Representação da SRE nos processos em que intervém no Tribunal 
Administrativo do Funchal 

1.5 Representação e 
Protocolo da SRE 

1.5.5 Representação da SRE no Conselho Consultivo da Autoridade Nacional das 
Comunicações e Museu das Comunicações da Madeira 
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EIXO 2 – Sociedade de Informação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

2.1.1 Promoção da Sociedade do Conhecimento 

2.1.2 Ciclo de Boas Práticas 

2.1.3 Acesso à Internet 
2.1 Promoção, Divulgação 

e Sensibilização 

2.1.4 Connect – Quadros para a Economia do Conhecimento 

2.2 Conteúdos Digitais 2.2.1 Biblioteca Digital da História da Madeira 

EIXO 3 – Gestão e Controlo Orçamental 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.1.1 Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e 
Direcções Regionais 

3.1.2 Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e Fundos 
Autónomos 

3.1.3 Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Estabelecimentos 
de Ensino 

3.1.4 Gestão, acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos de 
Educação e dos Serviços/Direcções Regionais 

3.1.5 Gestão, acompanhamento e controlo da execução do Orçamento do PIDDAR 

3.1.6 Acompanhamento dos apoios ao investimento concedidos pela SRE a 
Estabelecimentos de Educação/ Ensino da Rede Particular 

3.1.7 
Organização e execução dos procedimentos orçamentais e contabilísticos 
relativos às acções/actividades do GS, órgãos dependentes e Direcções 
Regionais (serviços simples) 

3.1 
Gestão e 

Acompanhamento da 
execução do Orçamento 

da SRE de 2007 

3.1.8 
Organização e execução dos procedimentos orçamentais e contabilísticos 
relativos aos Serviços, Direcções Regionais e Estabelecimentos de Ensino com 
autonomia administrativa e/ou autonomia financeira 

3.2.1 Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Serviços 

3.2.2 Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Estabelecimentos 
de Ensino 

3.2 
Avaliação da execução 
do Orçamento da SRE 

de 2006 

3.2.3 Avaliação da execução do PIDDAR 

3.3.1 Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos serviços e 
Direcções Regionais 

3.3.2 Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos 
Estabelecimentos de ensino 

3.3 Orçamento da SRE para 
2008  

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

Código Designação Código Designação 

3.4.1 Determinação e análise dos custos da educação / Estabelecimentos de ensino 
Público 

3.4.2 Determinação e análise dos custos relativos à Educação Artística e ao Desporto 
Escolar 

3.4.3 Preparação de informação para resposta às solicitações internacionais: Inquérito 
UOE – 2005 (Projecto INES da OCDE) 

3.4 
Recolha, tratamento e 
difusão de informação 

de índole financeira  

3.4.4 Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-2006) 

3.5.1 Acompanhamento e controlo da execução orçamental dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular com Contratos Simples e Programa 

3.5.2 Acompanhamento e controlo da execução orçamental das Instituições com 
Acordos de Cooperação e Contratos de Associação 3.5 

Acompanhamento da 
execução orçamental 

dos apoios financeiros 
concedidos aos 

estabelecimentos de 
ensino particular no ano 

lectivo 2006/2007  3.5.3 Acompanhamento e controlo da execução orçamental das Escolas Profissionais 
Privadas 

3.6.1 Colaboração na elaboração do orçamento de funcionamento dos 
Estabelecimentos de Ensino Particular com contrato simples e de associação 

3.6.2 Colaboração na elaboração do orçamento das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social com acordos de cooperação 

3.6.3 Colaboração na elaboração do orçamento das Escolas Profissionais Privadas 
com contrato programa com a SRE 

3.6 

Apoio Financeiro para o 
Funcionamento dos 
Estabelecimentos de 

Educação/Ensino 
Particulares  

3.6.4 Alteração das Portarias n.º 107, 108 e 109/2002, de 13 de Agosto 

3.7.1 Concessão de apoios sociais 

3.7.2 
Verificação e apoio na aplicação das normas reguladoras das comparticipações 
familiares a vigorar nas creches e estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública regional às Instituições Particulares de Solidariedade Social com 
acordos de cooperação 

3.7 
Verificação do cálculo 

do valor da capitação do 
agregado familiar  

3.7.3 
Verificação na aplicação do apuramento da capitação dos alunos das Escolas 
Profissionais, com contrato programa com a SRE, nos termos da Portaria nº 
88/2006, de 25 de Julho 

EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

4.1.1 Formação Contínua 

4.1.2 Formação Fornecida pela DRAE 

4.1.3 Formação dos Inspectores Estagiários 

4.1.4 Inspecção da Educação na RAM 

4.1 Formação 

4.1.5 Formação Contínua de dirigentes 
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Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

4.2.1 Apoio à Decisão 

4.2.2 Iniciativa e Acompanhamento jurídico das Propostas de Decretos Legislativos 
Regionais em Matéria de Educação 

4.2.3 Melhoria Interna 

4.2.4 Apoio técnico-administrativo e jurídico aos serviços e Estabelecimentos de 
Ensino 

4.2 Acompanhamento 
Jurídico 

4.2.5 Acompanhamento jurídico dos procedimentos disciplinares da IRE 

4.3 
Prevenção e 

emergência nas 
escolas 

4.3.1 Planos de prevenção e emergência 

EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

5.1.1 Organização e orientação educativa 

5.1.2 Ensino secundário recorrente 

5.1.3 Condições de funcionamento do ano lectivo 

5.1.4 Exames nacionais 

5.1.5 Paralelismo pedagógico 

5.1 Acompanhamento e 
Controlo 

5.1.6 Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar privados 

5.2.1 Auditoria ao financiamento do ensino particular e cooperativo 
5.2 Auditoria 

5.2.2 Auditoria à administração financeira das escolas: - Gestão de orçamento e 
pessoal 

5.3.1 Estudo acompanhado 
5.3 

Desenvolvimento e 
Melhoria do Sistema 

Educativo 5.3.2 Promoção do sucesso educativo 

5.4.1 Processos disciplinares 

5.4.2 Intervenções de provedoria 5.4 
Intervenções 

Inspectivas, Acção 
Disciplinar e 
Provedoria 

5.4.3 Outras intervenções inspectivas e disciplinares 

5.5.1 Regulação de uma actividade profissional nas áreas da educação e de ensino 

5.5.2 Exames nacionais 5.5 Assessoria Técnico-
Inspectiva 

5.5.3 Assessoria específica 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.1 – Gestão Documental do Gabinete do Secretário e Órgãos 

Dependentes 
 

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

organização eficiente e eficaz 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 
 

INTERVENIENTES: GS, GGCO, IRE 
 
OBJECTIVOS 

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

soluções electrónicas 
 
PROJECTOS 

Projecto 1.1.1 – Gestão documental 

Projecto 1.1.2 – Documentação e informação 

Projecto 1.1.3 – Propostas de regulamentação sobre gestão de documentos – Portarias 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Organização e rentabilização do acesso à informação/documentação 

• Melhoria da qualidade do serviço prestado 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.1 – Gestão Documental do Gabinete do Secretário e Órgãos 

Dependentes 
 

Projecto 1.1.1 – Gestão documental  
 
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 

• Assegurar a permanente actualização da classificação dos documentos; 

• Propor medidas de racionalização de circuitos e procedimentos documentais; 

 
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: GS, DATJ/GGCO, IRE 
 

INTERVENIENTES: DAS/GS, SAA DATJ/GGCO, DAIRE/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

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

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

• Manutenção de um registo histórico 

• Arquivo de correspondência  

• Selecção de documentação 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Francisca da Silva; Paula Teresa Freitas; Maria José Freitas e Rita 

Sousa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 8 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.1 – Gestão Documental do Gabinete do Secretário e Órgãos 

Dependentes 
 

Projecto 1.1.1 – Gestão documental (cont.) 
 
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             

Actualização do classificador             

Actualização permanente da 
classificação dos documentos             

Relatório de projecto             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.1 – Gestão Documental do Gabinete do Secretário e Órgãos 

Dependentes 
 

Projecto1.1.2 – 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: DAIRE/IRE 

 

INTERVENIENTES: DAIRE/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Publicações existentes devidamente organizadas 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Graça Marques 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

 
CRONOGRAMA 

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

Elaboração de plano de 
organização             

Catalogação das obras              

Relatório de projecto             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.1 – Gestão Documental do Gabinete do Secretário e Órgãos 

Dependentes 
 

Projecto1.1.3 – Elaboração e publicação das Portarias de Gestão de Documentos e 
eliminação de documentação 

 
OBJECTIVOS 

• Estabelecer prazos de conservação para a documentação tendo em conta o seu valor 

administrativo 

• Reduzir o volume de documentos a conservar 

• Reduzir o volume de documentos a conservar 

• Libertar espaços físicos que se encontram destinados a arquivo 
 
METODOLOGIA 

• Levantamento das séries documentais através de preenchimento de Folhas de Recolha de 

Dados 

• Reuniões com o Arquivo Regional da Madeira 

• Caracterização dos organismos e sistemas de arquivo 

• Elaboração de propostas de Portarias para serem aprovadas pelo Arquivo Regional da Madeira 

• Selecção e preparação de documentação a ser eliminada, após cumprir os prazos de 

conservação constantes em Portarias de Gestão de documentos já publicadas 

• Avaliação e selecção de documentação acumulada no Arquivo Intermédio da SRE (Escola da 

Lombada) 

 

COORDENAÇÃO: GS 
 

INTERVENIENTES: DAT/GS, GGCO, IRE, DRE, DREER, IDRAM, DRFP, DRAE, DRPRE, EPHTM  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Finalizar o processo de publicação das Portarias de Gestão de Documentos de todos os 

organismos da SRE 

• Libertar espaços físicos destinados a arquivo das várias orgânicas da SRE 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: José Henrique e Eduardo Simões 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 
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Programa 1.1 – Gestão Documental do Gabinete do Secretário e Órgãos  

Dependentes 
 

Projecto1.1.3 – Elaboração e publicação das Portarias de Gestão de Documentos e 
eliminação de documentação (Cont.) 

 
CRONOGRAMA 

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

Conclusão do preenchimento das 
Folhas de Recolha de Dados da 
DRE, EHTM 

            

Elaboração das Propostas de 
Portaria de Gestão de Documentos 
da DREER, DRE, EHTM e sua 
aprovação pelo Arquivo Regional 
da Madeira 

            

Eliminação da Documentação do 
GS e órgãos dependentes, da 
DRFP, DRAE e também da 
documentação acumulada 
arquivada no Arquivo Intermédio 
da SRE (Escola da Lombada) 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 

 

 

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 

 

INTERVENIENTES: GS, GGCO, IRE 

 
OBJECTIVOS 

• Maximizar a utilização dos recursos disponíveis. 
 
PROJECTOS 

Projecto 1.2.1 – Organização e actualização do cadastro dos bens 

Projecto 1.2.2 – Gestão do economato 

Projecto 1.2.3 – Gestão e organização dos espaços físicos 

Projecto 1.2.4 – Supervisão e manutenção das instalações desportivas 

Projecto 1.2.5 – Gestão dos serviços de transportes 

 

 
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 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 
 

Projecto 1.2.1 – Organização e Actualização do Cadastro de Bens 
 
OBJECTIVOS 

• Zelar pelo bom estado de conservação dos bens, equipamentos e instalações 

• Inventariar e controlar os bens móveis 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 através do CIBE 

• Atribuição de valor patrimonial aos bens existentes 

• Registo de bens inventariáveis 

• Registo permanente dos bens inventariáveis que vão sendo adquiridos. 
 

COORDENAÇÃO: GS, GGCO, IRE 

 
INTERVENIENTES: DAS/GS, SAA da DATJ/GGCO, DAIRE/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Conhecimento da realidade patrimonial 

• Inventário actualizado dos bens patrimoniais 

• Inventário actualizado dos bens patrimoniais 

• Cumprimento da legislação aplicável à matéria  
 
RECURSOS HUMANOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Fátima Santos; Teresa Carreira; Maria José Freitas e Filipa Vizinho 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 

 
 
 
 



 

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000077  

 
 
 

 
24 

 
 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 
 

Projecto 1.2.1 – Organização e Actualização do Cadastro de Bens (Cont.) 
 
CRONOGRAMA 

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

Levantamento mensal das 
necessidades             
Procedimentos para aquisição dos 
bens necessários             
Atribuição do respectivo valor 
patrimonial             
Registo dos bens inventariados e 
actualização do inventário             

Relatório de Projecto             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 

 

Projecto 1.2.2 – 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: GGCO  
 

INTERVENIENTES: DATJ/GGCO, SAA da DATJ/GGCO  
 
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  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 1  
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Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 

 

Projecto 1.2.2 – Gestão do economato (cont.) 
 
CRONOGRAMA 

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

Pedidos 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 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 

 

Projecto 1.2.3 – Gestão e organização dos espaços físicos 
 
OBJECTIVOS 

• Rentabilizar os espaços físicos da SRE 
 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GS, GGCO, IRE, NESI 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

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

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Rui Cunha 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 1  

 
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 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 

 

Projecto 1.2.4 – 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: GS  
 

INTERVENIENTES: GS 
 
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: João Rodrigues 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 1  
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Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 

 
Projecto 1.2.4 – 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  

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000077  

 
 
 

 
30 

EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.2 – Gestão de Recursos Físicos, Patrimoniais e outros 
 

 

Projecto 1.2.5 – 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: GS 
 

INTERVENIENTES: GS, DSTI/DRPRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria na qualidade do serviço de transportes 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Rui Cunha 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 9 

 
CRONOGRAMA 

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

Promoção e melhoria             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.3 – Gestão de Recursos Humanos 
 
 

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

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

valorização global e dos respectivos contributos.  
 

COORDENAÇÃO: GS, GGCO, IRE, NESI 
 

INTERVENIENTES: DAT/GS, DATJ/GGCO, DAJT/IRE, DARH/NESI 

 
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  

• Balanço Social. 
 
PROJECTOS 

Projecto 1.3.1 – Gestão das pessoas 

Projecto 1.3.2 – Processamento das remunerações e regalias sociais  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Concursos de ingresso e acesso  

• Listas de antiguidade 

• Estudos e pareceres técnicos e jurídicos sobre questões de gestão pessoal 

• Balanço Social-divulgação 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.3 – Gestão de Recursos Humanos 
 

 
Projecto 1.3.1 – Gestão de pessoas 
 

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

meios necessários ao funcionamento do Gabinete e Órgãos Dependentes 

 
OBJECTIVOS 

• Assegurar a gestão e a administração do pessoal técnico superior, Administrativo e Auxiliar do 

Gabinete e Órgãos Dependentes 

• 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 Órgãos Dependentes 

• Assegurar a actualização sistemática dos Recursos Humanos, no âmbito 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 do Secretário e Órgãos Dependentes  

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

• Uniformizar os procedimentos administrativos e de recrutamento e selecção dos funcionários do 

gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes 

• Coordenar a actividade inspectiva  

• Acompanhar o trabalho inspectivo 

• Assegurar a informação necessária ao processamento de vencimentos e outros abonos 

(incluindo ajudas de custo) 

• Proceder ao levantamento de elementos necessários ao balanço social e de estatísticas de 

pessoal 

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

(BDAP); 
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Programa 1.3 – Gestão de Recursos Humanos 
 

 
Projecto 1.3.1 – Gestão de pessoas (Cont.) 

 
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  

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

• Formalização de pareceres 

• Reuniões gerais; 

• Reuniões dos Núcleos de Inspecção; 

• Reuniões de apoio/acompanhamento aos inspectores; 
 

COORDENAÇÃO: GS, GGCO, IRE, NESI 
 

INTERVENIENTES: DAT/GS, DATJ/GGCO, DAJT/IRE, DARH/NESI 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• 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 

• Sumário das reuniões (quando necessário) 

• Balanço social 

• BDAP actualizada 

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

de decisão. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sara Santos, Mª do Céu Carreira, Miguel Marques, Patrícia Fernandes 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 
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Programa 1.3 – Gestão de Recursos Humanos 
 

 
Projecto 1.3.1 – Gestão de pessoas (Cont.) 
 
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 

            

Preparação das reuniões             
Reuniões             
Sumário das reuniões             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.3 – Gestão de Recursos Humanos 
 

 

Projecto 1.3.2 – 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 

• 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: DAT/GS, DATJ/GGCO, IRE, NESI  
 
INTERVENIENTES: DAT/GS, DATJ/GGCO, IRE, NESI  

 
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 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 
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Programa 1.3 – Gestão de Recursos Humanos 
 
 

Projecto 1.3.2 – 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 órgãos dependentes, 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  
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.4 – Serviços Electrónicos e Comunicação 
 

 

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 1.4.1 – Serviços Electrónicos 

Projecto 1.4.2 – Comunicação e Promoção da SRE 

Projecto 1.4.3 – Rádio “Educando” 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria da qualidade dos serviços prestados  

• Fomento de uma cultura de proximidade 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.4 – Serviços Electrónicos e Comunicação 
 

 
Projecto 1.4.1 – Serviços Electrónicos  
 
OBJECTIVOS 

• Disponibilizar informação no âmbito das diversas competências 

• Divulgar projectos, acções e estudos desenvolvidos e a implementar  

• Dar resposta às solicitações externas 

• Assegurar a actualização dos conteúdos dos sítios, disponibilizando a informação pertinente, 

quer, interna quer externa, de modo a funcionar como referencial, permitindo a comunicação 

com os cidadãos em geral e com outros intervenientes no sistema educativo; 

• Divulgar as actividades dos serviços, bem como legislação e outros contributos relevantes para 

as funções respectivas e sobre as políticas de controlo, avaliação e promoção da qualidade da 

educação, assumindo-se como espaços de reflexão e de visibilidade externa 
 
METODOLOGIA 

• Manutenção e actualização das páginas Web’s 

• Incentivo à construção de textos e/ou informações a serem disponibilizados nas páginas Web’s 

• Articulação com as diferentes unidades orgânicas, para recolha de informação a inserir no sítio. 

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

objectivo; 

 

COORDENAÇÃO: DATJ/GGCO, DATJ/IRE  
 

INTERVENIENTES: DSGO/GGCO, DSAEP/GGCO, DATJ/GGCO, DATJ/IRE 
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Programa 1.4 – Serviços Electrónicos e Comunicação 
 

 
Projecto 1.4.1 – Serviços Electrónicos (Cont.) 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria da qualidade dos serviços prestados 

• Fomento de uma cultura de proximidade 

• Disponibilização de informação em tempo útil 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira, Janine Costa, Miguel Marques  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: funcionários do GGCO e da IRE 

 
CRONOGRAMA 

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

Estudo das situações             

Apresentação de soluções             

Implementação das soluções             

Actualização do sitio             

Relatório de projecto             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização 
Programa 1.4 – Serviços Electrónicos e Comunicação 
 

 
Projecto 1.4.2 – Comunicação e Promoção da SRE  
 
OBJECTIVOS 

• Promover a boa imagem da Secretaria Regional de Educação, através da divulgação dos 

projectos, programas e acções desenvolvidas pela Secretaria Regional de Educação 

• 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: GS 

 

INTERVENIENTES: GS, GGCO, IRE, NESI, DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRFP, EPHTM, CEPAM, 

IDRAM  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• ‘Sítio’ da SRE permanentemente actualizado e, por isso, dinâmico, atractivo e prestador de 

serviços para quem o visita 

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

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Lisete Rodrigues  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 

 
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 
Programa 1.4 – Serviços Electrónicos e Comunicação 
 

 
Projecto 1.4.3 – Rádio “Educando”  
 
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 
 
METODOLOGIA 

• Recolha de todas as informações, projectos e acções desenvolvidas nas áreas tuteladas pela 

Secretaria Regional de Educação e realização de entrevistas para posterior publicação no 

programa de rádio ‘Educando’, na Rádio Jornal da Madeira. 

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GS, GGCO, IRE, NESI, DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRFP, EPHTM, CEPAM, 

IDRAM 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Divulgação permanente em toda a Região Autónoma da Madeira dos projectos e programas 

realizados pelos diferentes organismos da Secretaria Regional de Educação e estabelecimentos 

de ensinos da Região.  
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lisete Rodrigues e Jacinta Rodrigues  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

 
CRONOGRAMA 

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

Programa Rádio “Educando”             
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EIXO 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 

O presente programa consiste no acompanhamento das matérias relativas à Qualidade, Modernização 

Administrativa e Imagem da SRE e na Gestão do funcionamento do Posto/Balcão de Atendimento da 

SRE na Loja do Cidadão.  

Explicita também 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. 

Por fim apresenta o desenvolvimento de diligências que a longo prazo podem conduzir à implantação, 

na RAM do Museu das comunicações. 
 

COORDENAÇÃO: GS 

 
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 

• 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 1.5.1 – Equipa SRE 

Projecto 1.5.2 – Balcão da Loja do Cidadão 

Projecto 1.5.3 – Representação e protocolo da SRE na área do Desporto 

Projecto 1.5.4 – Representação da SRE nos processos em que intervém no Tribunal Administrativo 

do Funchal 

Projecto 1.5.5 – Representação da SRE no Conselho Consultivo da Autoridade Nacional das 

Comunicações e Museu das Comunicações da Madeira 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Administração de qualidade virada para o utente 

• Eliminação e correcção da burocracia, visando a simplificação dos processos 

• 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 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 

Projecto 1.5.1 – 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: GS  
 

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 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Rosa Oliveira  
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Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 
Projecto 1.5.1 – Equipa da SRE (cont.) 

 
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  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 

Projecto 1.5.2 – 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: GS 

  
INTERVENIENTES: Funcionárias a exercerem funções no Balcão/Posto, Unidade de Gestão da Loja, 

Gabinete do Secretário 

 
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: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Rosa Oliveira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS:  4 
 
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  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 

Projecto 1.5.3 – 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: GS 
 
INTERVENIENTES: GS 

 
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: João Lucas e João Rodrigues 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 
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Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 

Projecto 1.5.3 – 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 em Eventos 
Desportivos  

            
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 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 

Projecto 1.5.4 – 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 

• Representar a SRE no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal 

• 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: GS 

 

INTERVENIENTES: GS 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Representação a SRE no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal de acordo com as normas 

jurídicas vigentes 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Horácio Bento de Gouveia 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 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 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 

Projecto 1.5.5 –  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: GS 
 
INTERVENIENTES: GS 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Definição das características e condições para implantação do Museu das Comunicações da 

Madeira 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Graciano Góis  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 1 
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EIXO 1 – Inovação e Modernização  
Programa 1.5 – Representação e Protocolo da SRE 

 
 

Projecto 1.5.5 –  Representação da SRE no Conselho Consultivo da Autoridade 
Nacional das Comunicações e Museu das Comunicações da 
Madeira (Cont.) 

 
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 espaço apropriado 
para a construção e/ou adaptação 
de um edifício onde possa ser 
recolhido e exposto o espólio 
inventariado em articulação com 
as características e condições 
ajustadas 

            

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 ANACOM 
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.1 – Promoção, Divulgação e Sensibilização 
 

 

Promover uma cultura “digital” na economia e na sociedade regional e o desenvolvimento das 

competências necessárias para a sociedade do conhecimento 
 

COORDENAÇÃO: NESI 
 

INTERVENIENTES: NESI 
 
OBJECTIVOS 

• Criar um quadro favorável e permitir o acesso à Sociedade da Informação e do Conhecimento 

aos cidadãos da RAM 

 
PROJECTOS 

Projecto 2.1.1  – Promoção da Sociedade do Conhecimento 

Projecto 2.1.2  – Ciclo de Boas Práticas 

Projecto 2.1.3  –  Acesso à Internet 

Projecto 2.1.4  –  Connect – Quadros para a Economia do Conhecimento 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Apresentar 6 casos de boas práticas presenciais e 12 online. 

• Publicar 2 estudos sobre a utilização das TIC para a hotelaria 

• Fornecer um acesso gratuito em banda larga 

• Premiar empresas e entidades na área das TIC 

• 3 Novos cursos online 

• Disponibilização de novos conteúdos online 

• 20 Agentes de desenvolvimento regional na área da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 14 

• FINANCEIROS: 125.000 euros PIDDAR 
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.1 – Promoção, Divulgação e Sensibilização 
 

 

Projecto 2.1.1 – Promoção da Sociedade do Conhecimento 
Necessidade de dotar o portal de novas funcionalidades, nomeadamente no tocante à acessibilidade 

dos cidadãos com necessidades especiais e a permitir a sua gestão e desenvolvimento com meios 

internos, dado que a solução actual não foi desenvolvida em código aberto. 

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 

• Manter actualizado portal do NESI, com recurso a aplicações de software livre, de modo a 

disponibilizar o acesso a um leque mais alargado de serviços online, a permitir uma gestão de 

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

acessibilidade. 

• Disponibilizar, no portal do NESI, o acesso a formação na área do negócio electrónico, 

disponível de forma síncrona e assíncrona. Serão disponibilizados 9 cursos, que integram um 

ciclo de especialização, que visa a certificação de gestores, quadros e dirigentes no domínio do 

negócio electrónico. 

• 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. 

• Desenvolver em parceria cursos online, em áreas como engenharia de processos 

organizacionais, gestão de processos, balanced scorecards, sociedade do Conhecimento, 

Planeamento de Objectivos, possíveis de disponibilizar no site do NESI. 
 
METODOLOGIA 

• Pesquisa constante e sistemática e disponibilização de conteúdos para serviços inovadores 

 

COORDENAÇÃO: NESI  

 

INTERVENIENTES: DPP, DEPJ/NESI 
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Programa 2.1 – Promoção, Divulgação e Sensibilização 
 

 

Projecto 2.1.1 – Promoção da Sociedade do Conhecimento (Cont.) 
  
RESULTADOS ESPERADOS 

• Serviços online, desde conferências, entrevistas, cursos entre outros produtos 

• 12 webzine 

• 52 newsletter 

• 5 Blogs, com entradas diárias 

• 10 Manuais de formação – conteúdos online e impressos 

• 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 

• 3 Prémios Digitais 

• Disponibilização de Cursos online de DCB, Web 2 (Ferramentas, Tutoriais, presenciais e 

online), Segurança da Informação, Tutores Online, Sociedade do Conhecimento, Negócio 

Electrónico, engenharia de processos organizacionais, gestão de processos, balanced 

scorecards, Planeamento de Objectivos. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Vitorino Seixas 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 

• FINANCEIROS: PIDDAR – 25.000 euros 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 

Pesquisa              
Disponibilização              
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.1 – Promoção, Divulgação e Sensibilização 
 

 

Projecto 2.1.2 – 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. 

 
OBJECTIVO 

• 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 

• Realização de seminários presenciais de cerca de 2h30m subordinados a um tema com 

oradores convidados seguido de um debate com representantes de entidades regionais de 

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

• Selecção de Projectos regionais de sucesso e entrevistas online  
 

COORDENAÇÃO: NESI  
 

INTERVENIENTES: DPP, DARH, DEPJ/NESI 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• 6 Seminários presenciais – 600 participantes 

• 12 entrevistas em podcast sobre o “Estado da região” para a Sociedade do Conhecimento. 

• Os temas a abordar serão a Acessibilidade, a Administração Pública Electrónica, a Educação, o 

Turismo, a Pirataria Informática, o Comércio Electrónico, Software Livre, entre outros. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Vitorino Seixas  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 11 

• FINANCEIROS: PIDDAR – 35.000 euros 

 

CRONOGRAMA 

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

Preparação             
Podcats             
Eventos presenciais             
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.1 – Promoção, Divulgação e Sensibilização 
 

 

Projecto 2.1.3 – Acesso à Internet 
 
Disponibilizar aos cidadãos o acesso à Internet em banda larga é uma medida essencial para se 

combater a info-exclusão. 

 
OBJECTIVO 

• Manter 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 

• Execução do Contrato PT e PT Prime 

• Supervisão dos serviços prestados 
 

COORDENAÇÃO: NESI 

 

INTERVENIENTES: DPP, DARH/NESI 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Serviço de acesso gratuito à Internet 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Vitorino Seixas  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

• FINANCEIROS: PIDDAR – 40.000 euros 

 
CRONOGRAMA 

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

Acesso à Internet             
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.1 – Promoção, Divulgação e Sensibilização 
 

 

Projecto 2.1.4 – Connect – Quadros para a Economia do Conhecimento 
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. 
 

OBJECTIVO 

• 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 

capacidades e do seu potencial, com a possibilidade de Transferência de Know-How uma vez 

que a formação inclui estágios profissionais em entidades de referência de modo a criar uma 

rede de aprendizagem e de colaboração, capaz de contribuir para a modernização da economia 

e da sociedade madeirense. 
 

METODOLOGIA 

• Divulgação e abertura de inscrições 

• Selecção de Candidatos 

• Formação/Acção 
 

COORDENAÇÃO: NESI 
 

INTERVENIENTES: DPP, DARH/NESI 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• 20 licenciados 

• 20 empresas/entidades 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Vitorino Seixas  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

• FINANCEIROS: PIDDAR – 25.000 euros 
 

CRONOGRAMA 

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

Preparação do projecto             

Elaboração de 
candidaturas             
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.2 – Conteúdos Digitais 
 

 
 

Desenvolver conteúdos regionais e promover a sua distribuição e utilização  

 

COORDENAÇÃO: NESI 
 

INTERVENIENTES: NESI 

 
OBJECTIVOS 

• Criar um quadro favorável ao desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento 

na RAM 

 
PROJECTOS 

Projecto 2.2.1 – Biblioteca Digital da História da Madeira 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Upgrade do Site e base de dados sobre a História da Madeira com recurso a novas ferramentas 

tecnológicas de pesquisa, tratamento de imagem e disponibilização de informação. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 7 

• FINANCEIROS: 70.000 euros PIDDAR 
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Eixo 2 – Sociedade de Informação 
Programa 2.2 – Conteúdos Digitais 
 

 

Projecto 2.2.1 – Biblioteca Digital da História da Madeira 
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. 

 
OBJECTIVO 

• 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: 

− Literatura das Ilhas: prosa e poesia 

− Gravuras e cartografia 

− Expedições científicas nas ilhas: séculos XVIII-XIX 

− Revistas 
 
METODOLOGIA 

• Benchmarketing de boas práticas e implementação de um upgrade no sistema existente. 

• Definição da nova arquitectura 

• Digitalização, tratamento e Catalogação de obras e documentos relacionados com a História da 

Madeira na respectiva base de dados: www.nesos.net. 

• Edição de CD’s/DVD’s 
 

COORDENAÇÃO: NESI  
 

INTERVENIENTES: DPP, DARH/NESI, CEHA, ARM, BMF, Diário de Notícias, Jornal da Madeira 
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Programa 2.2 – Conteúdos Digitais 
 

 

Projecto 2.2.1 – Biblioteca Digital da História da Madeira (cont.) 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Serviço de consulta online da base de dados, quer no próprio computador pessoal em casa ou 

nas bibliotecas regionais, sobre as temáticas: 

− Literatura das Ilhas: prosa e poesia 

− Gravuras e cartografia 

− Expedições científicas nas ilhas: séculos XVIII-XIX 

− Revistas 

• Upgrade sistema informático 

• 600 GB de informação Digitalizada: mais de 20.000 imagens por ano e respectivo tratamento 

• Envio quinzenal da newsletter sobre as actividades do NESOS 

• 5 CD-ROM duplos ou DVD 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Patrícia Nóbrega Fernandes  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

• FINANCEIROS: PIDDAR – 70.000 euros 

 
CRONOGRAMA 

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

Digitalização             

Tratamento             

Catalogação             

Upgrade             

Implementação do 
Upgrade 

            

Newsletter             
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

 

COORDENAÇÃO: GGCO  
 

INTERVENIENTES: DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 

 
OBJECTIVOS 

• Assegurar a coordenação financeira e a gestão Orçamental da SRE 

 
PROJECTOS 

Projecto 3.1.1 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e Direcções 

Regionais 

Projecto 3.1.2 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e Fundos 

Autónomos 

Projecto 3.1.3 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Estabelecimentos de 

Ensino 

Projecto 3.1.4 – Gestão, acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos de 

Educação e dos Serviços/Direcções Regionais 

Projecto 3.1.5 – Gestão, acompanhamento e controlo da execução do Orçamento do PIDDAR 

Projecto 3.1.6 – Acompanhamento dos apoios ao investimento concedidos pela SRE a 

Estabelecimentos de Educação/ Ensino da Rede Particular 

Projecto 3.1.7 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e contabilísticos relativos 

às acções/actividades do GS, órgãos dependentes e Direcções Regionais (serviços 

simples) 

Projecto 3.1.8 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e contabilísticos relativos 

aos Serviços, Direcções Regionais e Estabelecimentos de Ensino com autonomia 

administrativa e/ou autonomia financeira 

 
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 

• Melhoria no cumprimento de normas e de prazos legais no contexto de uma adequada e 

rigorosa execução orçamental 

• Actualização dos dados relativos à evolução das despesas e das receitas 

• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor orçamental 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.1 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e 
Direcções Regionais 
 
OBJECTIVO 

• Acompanhar e controlar a execução do Orçamento de funcionamento dos serviços simples e 

Direcções Regionais da SRE. 

• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito do princípio da boa 

gestão financeira. 
 
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 relativos a todos os Serviços / 

Direcções Regionais. 

− Elaboração de relatórios de execução semestral com especial relevância das situações 

com maior expressão orçamental e/ou desvios orçamentais. 

• Análise das propostas de alterações orçamentais (Cap. 01 – Serviços/Direcções Regionais e 

Cap. 50) tendo em vista a elaboração dos respectivos despachos. 

• Elaboração de despachos decorrentes das propostas de alterações orçamentais visando, quer 

as necessidades dos serviços quer a optimização dos recursos financeiros disponíveis da SRE 

(Cap. 01 – Escolas / Serviços / Direcções Regionais e Cap. 50). 

• Informações de cabimento quer no âmbito das despesas com pessoal, quer em ODC e capital 

(Cap. 01 – Serviços / Direcções Regionais e Cap. 50). 

• Reunião(ões) com os serviços/Direcções Regionais por forma a permitir um melhor 

conhecimento do seu funcionamento interno, bem como desenvolver atitudes de cooperação, a 

marcar de acordo com as necessidades reveladas pelas mesmas e/ou decisão/possibilidades 

do Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental. 

• Intensificação do uso da Internet nos contactos com os Serviços/Direcções Regionais, numa 

lógica de celeridade na troca de informações e de responsabilização dos serviços, sem prejuízo 

da troca de correspondência em papel e das informações/esclarecimentos inseridos na mesma 

e inerente melhoria. 

• Melhoria, visando a excelência, nos tempos de resposta às solicitações dos Serviços/Direcções 

Regionais. 
 

 COORDENAÇÃO: DCOS/GGCO 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2007 
 

Projecto 3.1.1 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e 
Direcções Regionais (Cont.) 
 
INTERVENIENTES: DCOS, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos serviços / Direcções 

Regionais 

• Relatórios de execução orçamental 

• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor orçamental. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Andreia Pereira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 9 
        -  1 – Coordenador das Secções  

     -  2 - DCOS  
         -  3 - SVPD  
         -  3 - SCRD  

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 

Análise dos balancetes de 
execução mensal dos 
Serviços 

             

Elaboração de mapas 
mensais de execução 
Orçamental 

             

Elaboração de relatórios 
de execução semestral 

             

Análise das propostas de 
alterações orçamentais 
enviadas pelos serviços 

             

Elaboração de despachos 
decorrentes das 
propostas de alterações 
orçamentais 

             

Informações de cabimento              

Reunião com os Serviços 
da SRE * 

             

* A marcar de acordo com as necessidades e/ou disponibilidades. 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2007 
 

Projecto 3.1.2 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e 
Fundos Autónomos 
 
OBJECTIVO 

• Acompanhar e controlar a execução do Orçamento de funcionamento dos serviços e fundos 

autónomos (IDRAM e Escolas Profissionais Públicas: CEPAM e EPHTM). 

• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito do princípio da boa 

gestão financeira. 
 
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 relativos aos serviços e fundos 

autónomos. 

− Elaboração de relatórios de execução semestral com especial relevância das situações 

com maior expressão orçamental e/ou desvios orçamentais. 

• Análise das propostas de alterações orçamentais (Cap. 01 e Cap. 50) tendo em vista a 

elaboração dos respectivos despachos. 

• Elaboração de despachos decorrentes das propostas de alterações orçamentais visando, quer 

as necessidades dos serviços quer a optimização dos recursos financeiros disponíveis da SRE 

(Cap. 01 e Cap. 50). 

• Análise, verificação e envio à SRPF das alterações orçamentais ao orçamento privativo dos 

fundos autónomos. 

• Reunião(ões) com os serviços e fundos autónomos por forma a permitir um melhor 

conhecimento do seu funcionamento interno, bem como desenvolver atitudes de cooperação, a 

marcar de acordo com as necessidades reveladas pelas mesmas e/ou decisão/possibilidades 

do Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental. 

• Intensificação do uso da Internet nos contactos com os Serviços e fundos autónomos, numa 

lógica de celeridade na troca de informações e de responsabilização dos serviços, sem prejuízo 

da troca de correspondência em papel e das informações/esclarecimentos inseridos na mesma 

e inerente melhoria. 

• Melhoria, visando a excelência, nos tempos de resposta às solicitações dos Serviços e Fundos 

Autónomos. 
 

COORDENAÇÃO: DCOS/GGCO 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 
de 2007 

 

Projecto 3.1.2 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e 
Fundos Autónomos (cont.) 
 
INTERVENIENTES: DCOS, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos serviços e fundos 

autónomos 

• Relatórios de execução orçamental 

• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor orçamental. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Andreia Pereira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 5 

-  2 - DCOS  
-  1 – Coordenador das Secções  
-  1 – SCF 
-  1 - SCEE  

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 

Análise dos balancetes de 
execução mensal dos 
Serviços 

             

Elaboração de mapas 
mensais de execução 
Orçamental 

             

Elaboração de relatórios 
de execução semestral 

             

Análise das propostas de 
alterações orçamentais 
enviadas pelos serviços 

             

Elaboração de despachos 
decorrentes das 
propostas de alterações 
orçamentais 

             

Reunião com os Serviços 
da SRE * 

             

* A marcar de acordo com as necessidades e/ou disponibilidades. 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.3 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos 
Estabelecimentos de Ensino 
 
OBJECTIVOS 

• Acompanhar e controlar a execução dos orçamentos de funcionamento dos Estabelecimentos 

de Ensino (autonomia administrativa). 

• Acompanhar e controlar a execução dos Fundos Escolares (fundos autónomos). 

• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito do princípio da boa 

gestão financeira. 
 
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 das Escolas Básicas e das Escolas 

Básicas e Secundárias. 

− Elaboração de relatórios da execução semestral, com especial relevância das situações 

com maior expressão orçamental e/ou desvios orçamentais. 

• 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. 

• Reunião(ões) com as escolas por forma a permitir um melhor conhecimento do seu 

funcionamento interno, bem como desenvolver atitudes de cooperação, a marcar de acordo 

com as necessidades reveladas pelas mesmas e/ou decisão/possibilidades do Gabinete. 

• Intensificação do uso da Internet nos contactos com as Escolas Básicas e Secundárias, numa 

lógica de celeridade na troca de informações e de responsabilização dos serviços, sem prejuízo 

da troca de correspondência em papel e das informações/esclarecimentos inseridos na mesma 

e inerente melhoria. 

• Melhoria, visando a excelência, nos tempos de resposta às solicitações das Escolas Básicas e 

Secundárias. 
 

COORDENAÇÃO: DCOEE/GGCO 
 

INTERVENIENTES: DCOEE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2007 
 

Projecto 3.1.3 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos 
Estabelecimentos de Ensino (Cont.) 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos Estabelecimentos de 

Ensino. 
• Maior acompanhamento e controlo dos Fundos Escolares. 
• Relatórios de execução orçamental. 
• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor orçamental. 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Odília Figueiredo 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 8 

- 2 – DCOEE 

- 3 – SCF 

- 3 – SCEE 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 

Análise dos balancetes de 
execução mensal dos 
Estabelecimentos 

             

Recolha, registo sistemático e 
análise das receitas dos 
Estabelecimentos 

             

Elaboração de relatórios de 
execução semestral 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* 

             

*A marcar de acordo com as necessidades e/ou disponibilidades. 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.4 – Gestão, acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos 
de Educação e dos Serviços/Direcções Regionais 
 
OBJECTIVOS 

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

• Assegurar o apoio técnico aos Estabelecimentos de Educação, no âmbito da aplicação de 

normas e regras orçamentais relativas à arrecadação de receitas 

• Apoiar os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar na aplicação das normas reguladoras das 

comparticipações familiares 
 
METODOLOGIA 

• Apoio no cálculo das comparticipações familiares de acordo com as normas reguladoras, 

conforme solicitado, nomeadamente nas situações em que a Directora o faz pela primeira vez 

e/ou em situações não contempladas no diploma, numa lógica de cooperação, sem prejuízo das 

competências próprias e da responsabilidade das Directoras dos Estabelecimentos. 

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

Escolar e Escolas Básicas do 1º Ciclo com Pré-Escolar (comparticipações familiares, 

alimentação e outras receitas). 

• Controlo mensal das receitas entregues pelos Estabelecimentos de Educação e 

Serviços/Direcções Regionais. 

• Entrega nos cofres do Governo, nos prazos estipulados pela SRPF das receitas arrecadadas 

pelos Estabelecimentos (Pré-Escolar e EB1/PE) e pelos Serviços sem autonomia. 

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

temporal, e outras situações consideradas relevantes. 

• Prestar esclarecimentos, se necessário, no âmbito do programa PLACE de acordo com o 

acordado com a DRPRE. 

• Elaboração de informações e/ou pareceres no âmbito das situações em que a determinação 

das comparticipações familiares e consequente aplicação, extravasa as competências das 

directoras (art. 14º da Portaria n.º 87/2006 de 25 de Julho). 
 

COORDENAÇÃO: DCOEE/GGCO  

 

INTERVENIENTES: DCOEE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.4 – Gestão, acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos 
de Educação e dos Serviços/Direcções Regionais (Cont.) 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Actualização dos dados relativos às receitas e à sua evolução temporal, por tipo de receita, por 

estabelecimento e serviços e valência. 

• Registos actualizados dos montantes mensais das comparticipações familiares (financiamento 

das famílias). 

• Relatório anual de execução das receitas 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Mª João Spínola 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

- 2 – DCOEE 

- Coordenador das Secções da DSGO  

- 3 – SCF 

 
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  

             

Controlo mensal das receitas 
entregues pelos Estabelecimentos 
de Educação Pré-Escolar e 
EB1/PE, através de mapas 
elaborados para o efeito 

             

Elaboração de informações e 
pareceres 

             

Elaboração do relatório anual 
relativo às receitas, focando, 
nomeadamente origem, evolução 
temporal, e outras situações 
consideradas relevantes 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2007 
 

Projecto 3.1.5 – Gestão, acompanhamento e controlo da execução do PIDDAR 
 
OBJECTIVOS 

• Acompanhar e controlar a execução orçamental do PIDDAR 

• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito do princípio da boa 

gestão financeira 
 
METODOLOGIA 

• Controlo periódico com recurso a mapas modelo, de modo a permitir uma melhor gestão dos 

recursos financeiros e a previsão das necessidades dos Serviços e suas eventuais 

disponibilidades, com recurso a: 

− Elaboração de mapas de execução orçamental, com uma periocidade trimestral;  

− Elaboração de relatórios de execução, com uma periocidade semestral;  

• 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 financeira do PIDDAR. 
 

COORDENAÇÃO: DIACE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior nível de execução dos projectos do PIDDAR 

• Relatórios de execução orçamental
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 
2007 

 

Projecto 3.1.5 – Gestão, acompanhamento e controlo da execução do PIDDAR (cont.) 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Janine Costa  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 8 

- 1 – DIACE  

- Coordenador das Secções da DSGO  

- 3 – SCF 

- 3 – SCEE 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 

Elaboração e análise dos mapas 
trimestrais de execução 
orçamental  

             

Elaboração de relatórios de 
execução semestral 

             

Análise das propostas de 
alterações orçamentais enviadas 
pelos Serviços 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.6 – Acompanhamento dos apoios ao investimento concedidos pela SRE a 
Estabelecimentos de Educação/ Ensino da Rede Particular  
 
OBJECTIVOS 

• Acompanhar a execução orçamental do Projecto “Apoio à Construção, Remodelação e 

Apetrechamento de Estabelecimentos da Rede Particular” 
 
METODOLOGIA 

• Elaboração de um documento relativo aos apoios regionais concedidos ao investimento dos 

Estabelecimentos de Educação/ Ensino da Rede Particular, de 1997 a 2006.  

• Desenvolvimento dos mecanismos necessários à cabimentação orçamental de novos apoios 

regionais a conceder no quadro do Projecto “Apoio à Construção, Remodelação e 

Apetrechamento de Estabelecimentos da Rede Particular”  

• Verificação, do ponto de vista financeiro, da aplicação dos apoios concedidos, através de: 

− Pedido às instituições do envio de informação relativa à aplicação dos apoios 

financeiros concedidos conforme contratualizado, pela SRE (nomeadamente de 

documentos de carácter financeiro e de outra natureza justificativos das despesas de 

investimento efectuado); 

− Análise e verificação dos documentos enviados pelos estabelecimentos apoiados; 

− Elaboração de informações técnicas consubstanciadas relativas à efectiva aplicação 

dos apoios financeiros concedidos anualmente a cada instituição. 
 

COORDENAÇÃO: DIACE/GGCO  

 

INTERVENIENTES: DIACE, Coordenador das Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Documento relativo aos apoios concedidos de 1997 a 2006 em sede do Projecto “Apoio à 

Construção, Remodelação e Apetrechamento de Estabelecimentos da Rede Particular”, análise 

e evolução dos mesmos. 

• Actualização da verificação dos apoios concedidos conforme Contratos Programa em vigor.  
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.6 – Acompanhamento dos apoios ao investimento concedidos pela SRE a 
Estabelecimentos de Educação/ Ensino da Rede Particular (cont.) 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Janine Costa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

- 1 - DIACE 
- Coordenador das Secções da DSGO  

 
CRONOGRAMA 

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

Elaboração de um documento 
relativo aos apoios regionais 
concedidos ao investimento dos 
Estabelecimentos de Educação/ 
Ensino da Rede Particular  

            

Verificação, do ponto de vista 
financeiro, da aplicação dos apoios 
concedidos 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL 
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.7 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 
contabilísticos relativos às acções / actividades desenvolvidas pelo GS, órgãos 
dependentes e Direcções Regionais (serviços simples) 
 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio ao nível da gestão e execução orçamental 

• Verificar os preceitos legais e regulares constantes nos documentos inseridos nos processos 

• Proceder aos registos contabilísticos e orçamentais 

• Remeter à SRPF, nos prazos estipulados, os processos de despesa instruídos com toda a 

documentação, necessário os pagamentos dos mesmos. 
 
METODOLOGIA 

• Elaboração de despachos decorrentes das propostas de alterações orçamentais visando, quer 

as necessidades dos serviços quer a optimização dos recursos financeiros disponíveis da SRE 

(Cap. 01 e Cap. 50). 

• Registo dos compromissos no sistema informático. 

• Atendimento personalizado, esclarecendo dúvidas nas áreas da gestão orçamental e de 

contabilidade. 

• Reforço do recurso à Internet para divulgação e troca de informação. 

• Registo geral dos cabimentos e elaboração da relação anual de cabimentos 

• Elaboração de declarações anuais de rendimentos para fins de IRS/IRC. 

• Classificação orçamental das despesas. 

• Organização dos documentos da área da contabilidade e respectivo arquivo. 

• Criação de Fundos de Maneio, controlo e registo dos montantes gastos mensalmente. 

• Levantamento dos bens necessários ao funcionamento dos serviços e elaboração de propostas 

de procedimentos para aquisição dos mesmos. 

• Elaboração de informações no contexto do apoio à gestão e execução orçamental. 

• Elaboração dos mapas relativos aos encargos transitados. 

• Elaboração de mapas para o Acerto da Conta. 

• Elaboração de processos de despesa e verificação da regularidade subjacente aos processos 

elaborados noutros departamentos. 

• Controlo e registo das ajudas de custo e das horas extraordinárias. 

• Elaboração de processos de rendas, registo e actualização. 

• Elaboração de ofícios solicitando à SRPF, os descongelamentos e antecipações de duodécimos 

necessárias à boa execução orçamental. 

 

COORDENAÇÃO: Coordenador das Secções/GGCO 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2007 
 

Projecto 3.1.7 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 
contabilísticos relativos às acções / actividades desenvolvidas pelo GS, órgãos 
dependentes e Direcções Regionais (serviços simples) (cont.) 
 

INTERVENIENTES: Coordenador e Secções (SVPD e SCRD)/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Despachos de alterações orçamentais (funcionamento e investimentos). 

• Maior eficiência e eficácia nos processos internos e nos processos com o exterior, 

nomeadamente com a SRPF. 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: António Teixeira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 

- 1 – Coordenador das Secções  
- 3 – SVPD 
- 3 – SCRD 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.7 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 
contabilísticos relativos às acções / actividades desenvolvidas pelo GS, órgãos 
dependentes e Direcções Regionais (serviços simples) (cont.) 
 

CRONOGRAMA 

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

Elaboração de despachos              

Registo dos compromissos             

Atendimento personalizado             

Reforço do recurso à Internet             

Registo geral dos cabimentos             

Elaboração de declarações anuais 
de rendimentos para IRS/IRC             

Classificação orçamental das 
despesas             

Organização dos documentos             

Elaboração de processos de 
Fundo de Maneio, controlo e 
registo 

            

Levantamento dos bens 
necessários             

Elaboração de informações             

Elaboração dos mapas relativos 
aos encargos transitados             

Elaboração de mapas para o 
Acerto da Conta             

Elaboração de processos de 
despesa e verificação da 
regularidade subjacente aos 
processos elaborados noutros 
departamentos 

            

Controlo e registo das ajudas de 
custo e das horas extraordinárias             

Elaboração de processos de 
rendas             

Elaboração de ofícios solicitando à 
SRPF, os descongelamentos e 
antecipações de duodécimos 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE 

de 2007 
 

Projecto 3.1.8 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 
contabilísticos relativos aos Serviços, Direcções Regionais e Estabelecimentos de 
Ensino com autonomia administrativa e/ou autonomia financeira 
 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio ao nível da gestão e execução orçamental 

• Verificar os preceitos legais e regulares constantes nos documentos inseridos nos processos 

• Proceder aos registos contabilísticos e orçamentais 

• Remeter à SRPF, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária ao controlo do 

orçamento da SRE e aos pagamentos das requisições de fundos 
 
METODOLOGIA 

• Elaboração de despachos decorrentes das propostas de alterações orçamentais visando, quer 

as necessidades dos serviços quer a optimização dos recursos financeiros disponíveis da SRE 

(Cap. 01 e Cap. 50). 

• Atendimento personalizado, esclarecendo dúvidas nas áreas da gestão orçamental e de 

contabilidade. 

• Reforço do recurso à Internet para divulgação e troca de informação. 

• Assegurar o carregamento mensal das requisições de fundos das Escolas Básicas e 

Secundárias, serviços e fundos autónomos e Direcções Regionais. 

• Prestação de contas trimestrais e semestrais à SRFP através dos mapas. 

• Elaboração dos mapas relativos aos encargos transitados. 

• Elaboração de mapas para o Acerto da Conta. 

• Elaboração de ofícios solicitando à SRPF os descongelamentos e antecipações de duodécimos 

necessárias à boa execução orçamental. 

• Elaboração de pareceres com vista à obtenção de autorização para aquisição de equipamento 

informático e renovação de contratos de assistência técnica. 

 

COORDENAÇÃO: Coordenador das Secções/GGCO 

 

INTERVENIENTES: Coordenador e Secções (SCEE e SCF)/GGCO 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Despachos de alterações orçamentais (funcionamento e investimentos). 

• Maior eficiência e eficácia nos processos internos e nos processos com o exterior, 

nomeadamente com a SRPF. 
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Programa 3.1 – Gestão e Acompanhamento da execução do Orçamento da SRE de 

2007 
 

Projecto 3.1.8 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 
contabilísticos relativos aos Serviços, Direcções Regionais e Estabelecimentos de 
Ensino com autonomia administrativa e/ou autonomia financeira (cont.) 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: António Teixeira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 

- 1 – Coordenador das Secções  

- 3 – SCEE 

- 3 – SCF 

 
CRONOGRAMA 

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

Elaboração de despachos              

Atendimento personalizado             

Reforço do recurso à Internet para 
divulgação e troca de informação 

            

Assegurar o carregamento mensal 
das requisições de fundos 

            

Prestação de contas trimestrais e 
semestrais à SRFP através dos 
mapas 

            

Elaboração dos mapas relativos 
aos encargos transitados 

            

Elaboração de mapas para o 
Acerto da Conta 

            

Elaboração de ofícios solicitando à 
SRPF os descongelamentos e 
antecipações de duodécimos 

            

Elaboração de pedidos de 
pareceres 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.2 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2006 
 
 

COORDENAÇÃO: GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
OBJECTIVOS 

• Conhecer e sistematizar os principais indicadores da gestão orçamental da SRE 

 
PROJECTOS 

Projecto 3.2.1 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Serviços 

Projecto 3.2.2 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Estabelecimentos de 

Ensino 

Projecto 3.2.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria na execução orçamental de 2007 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.2 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2006 
 

 

Projecto 3.2.1 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Serviços 
 

OBJECTIVO 

• Avaliar a execução orçamental 
 

METODOLOGIA 

• Recolha, tratamento e compilação da informação relativa à execução orçamental de 2006. 

• Avaliação da execução orçamental de 2006. 

• Elaboração do relatório de execução orçamental. 

• Informar/reunir com os Serviços/Direcções Regionais se, na sequência do relatório de 

execução, for entendido, como necessário, proceder a algumas recomendações. 
 

COORDENAÇÃO: DCOS/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria na execução orçamental de 2007 

• Melhoria dos procedimentos inerentes à informação necessária à análise de execução 

orçamental. 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Andreia Pereira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 11 
         -  2 - 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 2006 

            

Avaliação da execução orçamental 
de 2006             

Elaboração do relatório de 
execução orçamental 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.2 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2006 
 

 
Projecto 3.2.2 – Avaliação da execução do Orçamento dos Estabelecimentos de Ensino  
 
OBJECTIVO 

• Avaliar a execução orçamental 
 
METODOLOGIA 

• Recolha, tratamento e compilação da informação relativa à execução orçamental de 2006, quer 

no âmbito do Funcionamento quer no âmbito do Fundo Escolar. 

• Avaliação da execução orçamental de 2006. 

• Elaboração do relatório de execução orçamental. 

• Informar/reunir com os Estabelecimentos de Ensino se, na sequência do relatório de execução, 

for entendido, como necessário, proceder a algumas recomendações 
 

COORDENAÇÃO: DCOEE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOEE, Coordenador e Secções da DCOEE/GGCO 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria na execução orçamental de 2007 

• Melhoria dos procedimentos inerentes à informação necessária à análise de execução 

orçamental 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Odília Figueiredo 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 9 

         -  2 - 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 2006 

            

Avaliação da execução orçamental 
de 2006             

Elaboração do relatório de 
execução orçamental             
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.2 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2006 
 

 

Projecto 3.2.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 2006 
 
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 2006 

• Compilação e tratamento da informação recolhida/disponibilizada 

• Elaboração do documento “Relatório do PIDDAR 2006 relativo à SRE” 
 

COORDENAÇÃO: DIACE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Documento relativo à avaliação da Execução do PIDDAR 2006 – SRE 

• Actualização do documento relativo ao programa de investimento da SRE e seu financiamento 

de 2000 a 2006 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Janine Costa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

          -  1 - DIACE 

        -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  1 - SVPD  

         -  1 - SCRD  

         -  1 – SCF 

         -  1 - SCEE  
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.2 – Avaliação da execução do Orçamento da SRE de 2006 
 

 
Projecto 3.2.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 2006 (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 2006”. Essa validação só 

deverá acontecer a partir de Julho. 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 
 

COORDENAÇÃO: GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
OBJECTIVOS 

• Preparar o projecto de Orçamento de funcionamento e do PIDDAR para 2008, de acordo com 

as orientações definidas superiormente, no âmbito das políticas educativa e orçamental 

 
PROJECTOS 

Projecto 3.3.1 – Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos serviços e 

Direcções Regionais 

Projecto 3.3.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos Estabelecimentos 

de ensino 

Projecto 3.3.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Apresentação, para aprovação, da proposta de orçamento da SRE para 2008 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 

Projecto 3.3.1 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento dos serviços 
e Direcções Regionais 
 
OBJECTIVO 

• Elaborar a proposta de Orçamento de funcionamento dos Serviços, Direcções Regionais e 

Serviços e Fundos Autónomos, a partir das propostas apresentadas pelos mesmos 
 
METODOLOGIA 

• Recolha e actualização de elementos indispensáveis à preparação da proposta de Orçamento 

para 2008. 

• Análise dos dados recolhidos, considerando, nomeadamente: 

− a execução do ano de 2006 e a execução orçamental em curso; 

− as actividades previstas para 2008 e os plafonds atribuídos pela SRPF; 

− a evolução histórica da despesa, receita, número de alunos e de pessoal dos 

Serviços/Direcções Regionais; 

− o contexto em que está inserido o serviço (dimensão da população escolar, tipo de 

ensino, etc.). 

• Informação aos Serviços dos plafonds e envio das orientações determinadas pela SRPF, no 

que se refere à elaboração da proposta de Orçamento para 2008. 

• Elaboração da proposta de Orçamento Global dos Serviços e Direcções Regionais. 
 

COORDENAÇÃO: DCOS/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

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

2008, por Serviço, no prazo estabelecido pela SRPF 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Andreia Pereira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 11 

         -  2 - DCOS  
         -  Coordenador das Secções da DSGO  
         -  3 - SVPD  
         -  3 - SCRD  
         -  1 – SCF 
         -  1 - SCEE 
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Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 
Projecto 3.3.1 – 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 

Actualização de elementos 
indispensáveis à preparação da 
proposta de Orçamento 

            

Análise dos dados recolhidos             

Envio de Informação aos Serviços 
dos plafonds e das orientações 
determinados pela SRPF 

            

Recolha das propostas 
orçamentais dos Serviços para 
2008 

            

Elaboração do Orçamento de 
Funcionamento dos Serviços 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 

Projecto 3.3.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Ensino  
 
OBJECTIVO 

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

de Ensino, a partir das propostas apresentadas pelos mesmos 
 
METODOLOGIA 

• Recolha e actualização de elementos indispensáveis à preparação da proposta de Orçamento 

para 2008, ao nível do funcionamento (despesas com pessoal, ODC e capital) e fundo escolar 

(ODC e capital). 

•  Análise dos dados recolhidos, considerando, nomeadamente: 

− A evolução histórica da despesa, receita, nº de alunos e de pessoal dos 

estabelecimentos de ensino; 

− A execução do ano de 2006 e a execução orçamental em curso; 

− As actividades previstas para 2008 e os plafonds atribuídos pela SRPF; 

− O contexto em que está inserido o estabelecimento (idade do estabelecimento, 

localização, dimensão da população escolar, graus e níveis de ensino. 

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

COORDENAÇÃO: DCOEE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOEE, Coordenador e Secções da DCOEE/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

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

2008, por Estabelecimento de Ensino, no prazo estabelecido pela SRPF 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Odília Figueiredo 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 9 

         -  2 - DCOEE  

         -  Coordenador das Secções da DSGO  

         -  3 - SCF 

         -  3 - SCEE  
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Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 
Projecto 3.3.2 – 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 2008 

            

Análise dos dados recolhidos             

Elaboração do Orçamento dos 
Estabelecimentos de Ensino, ao 
nível do funcionamento e do fundo 
escolar 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 

Projecto 3.3.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR  
 
OBJECTIVO 

• Elaborar a proposta de Orçamento dos investimentos do plano da SRE 
 
METODOLOGIA 

• Actualização de dados relevantes para a preparação da proposta de Orçamento do PIDDAR.  

• Recolha dos elementos indispensáveis à preparação da proposta de Orçamento, junto dos 

serviços/ entidades da SRE que irão desenvolver, em 2008, programas/projectos no quadro das 

medidas do PIDDAR. 

• Análise dos dados recolhidos e outros elementos necessários, considerando a execução 

orçamental dos projectos em 2006, a execução orçamental dos projectos em curso e respectiva 

execução prevista para 2007, bem como a previsão de novos projectos para 2008.   

• Elaboração de informação técnica, para apreciação superior, relativa à proposta orçamental dos 

serviços/entidades da SRE, no que se refere aos projectos PIDDAR para 2008. 

• Elaboração da proposta orçamental do PIDDAR e caracterização dos vários programas e 

projectos PIDDAR da SRE. 
 

COORDENAÇÃO: DIACE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento do PIDDAR da SRE para 2008, no 

prazo estabelecido pela SRPF 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Janine Costa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

         -  1 – DIACE 
         -  Coordenador das Secções da DSGO  
         -  1 – SVPD 
         -  1 - SCRD  
         -  1 – SCF 

  -  1 - SCEE 
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Programa 3.3 – Orçamento da SRE para 2008 
 

 
Projecto 3.3.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR (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 Serviços relativos 
aos Projectos do PIDDAR para 
2008 

            

Análise dos dados recolhidos             

Elaboração da proposta 
Orçamental do PIDDAR 

            

Envio da proposta Orçamental do 
PIDDAR da SRE à SRPF 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 
 

COORDENAÇÃO: GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS, DCOEE, DIACE, Coordenador e Secções da DSGO/GGCO 

 
OBJECTIVOS 

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

• Elaborar estudos relativos aos custos da educação e à sua evolução. 

 
PROJECTOS 

Projecto 3.4.1 – Determinação e análise dos custos da educação / Estabelecimentos de ensino 

Público 

Projecto 3.4.2 – Determinação e análise dos custos relativos à Educação Artística e ao Desporto 

Escolar 

Projecto 3.4.3 – Preparação de informação para resposta às solicitações internacionais: Inquérito 

UOE – 2005 (Projecto INES da OCDE). 

Projecto 3.4.4 – Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-2006) 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Apuramento dos custos de educação e sua evolução temporal 

• Envio do questionário no âmbito do Projecto INES da OCDE 

• Actualização até 2006 do documento relativo aos programas de investimentos da SRE (2000-

2004) elaborado em 2006. 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 

Projecto 3.4.1 – Determinação e análise dos custos da educação / Estabelecimentos de 
ensino Público  
 
OBJECTIVOS 

• Determinar os custos da educação por níveis e graus de ensino 

• Determinar os custos de educação por natureza da despesa 

• Determinar o peso do financiamento das famílias 

• Analisar os custos de educação 
 
METODOLOGIA 

• Organizar e manter actualizado um painel de indicadores financeiros. 

• Determinação da despesa média por aluno no ano económico de 2006, nos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar. 

• Análise dos elementos recolhidos junto de estabelecimentos de ensino  de 1º Ciclo, tendo em 

vista determinar a despesa média por aluno em 2006. 

• Análise 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 2006. 

• Recolha de elementos das Escolas Profissionais Públicas, tendo em vista a determinação da 

despesa média por aluno em 2006. 
 

COORDENAÇÃO: DSGO/GGCO  
 

INTERVENIENTES: DCOS, DCOEE e DIACE/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Apuramento dos custos de educação 

• Documento no âmbito dos estudos realizados 

 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Maria do Céu Carreira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

         -  2 – DCOS 
         -  2 – DCOEE 
         -  Coordenador das Secções da DSGO  
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Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 
Projecto 3.4.1 – Determinação e análise dos custos da educação / Estabelecimentos de 
ensino Público (cont.) 

         

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 
2006, 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 2006 

              

Análise 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 2006 

              

Recolha de elementos das Escolas 
Profissionais Públicas, com vista à 
determinação da despesa média 
por aluno em 2006 

              

Análise dos elementos recolhidos 
junto das Escolas Profissionais 
Públicas, tendo em vista a 
determinação da despesa média 
por aluno em 2006 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 

Projecto 3.4.2 – Determinação e análise dos custos relativos à Educação Artística e ao 
Desporto Escolar  
 
OBJECTIVOS 

• Determinar os custos da educação artística e do desporto escolar 

• Analisar os custos da educação artística e do desporto escolar 
 
METODOLOGIA 

• Construção de instrumentos de recolha de dados e/ou questionários. 

• Análise dos elementos recolhidos nas Escolas Básicas e Secundárias, nomeadamente em 

Despesas com Pessoal. 

• Recolha de elementos do GCDE e do GCEA, tendo em vista a determinação dos custos por 

natureza da despesa no ano de 2006. 

• Análise da evolução da despesa inerente ao GCDE e ao GCEA e respectiva evolução da 

população escolar abrangida (2000-2006) 
 

COORDENAÇÃO: DSGO/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Apuramento dos custos de educação (educação artística e desporto escolar) 

• Documentos no âmbito dos estudos realizados 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Andreia Pereira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

-  2 – DCOS 
-  Coordenador das Secções da DSGO  
-  1 - SVPD  
-  1 - SCRD           
-  1 - SCEE 

          
CRONOGRAMA 

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

Recolha de elementos             

Análise dos elementos recolhidos             
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 

Projecto 3.4.3 – Preparação de informação para resposta às solicitações internacionais: 
Inquérito UOE – 2007 (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 2005 
 
METODOLOGIA 

• Construção de instrumentos de recolha de dados e/ou questionários. 

• Recolha de dados financeiros relativos a despesas em educação (ano de 2005) 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 – 2007 do Projecto INES da OCDE 

(Edição da OCDE – “Education at a Glance” – 2007). 
 

COORDENAÇÃO: DIACE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DSGO, DSAEP, DATJ/GGCO 
 
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 2005  
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Janine Costa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 9 

         -  1 – DCOS 
         -  1 – DCOEE 
         -  1 – DIACE 
         -  Coordenador das Secções da DSGO  
         -  1 - SVPD  
         -  1 - SCRD  
         -  1 – SCF 
         -  1 - SCEE 
         -  1 - DSAEP 
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Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 
Projecto 3.4.3 – Preparação de informação para resposta às solicitações internacionais: 
Inquérito UOE – 2007 (Projecto INES da OCDE) (cont.) 

  
CRONOGRAMA 

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

Construção de instrumentos de 
recolha de dados e/ou 
questionários 

            

Recolha de dados financeiros 
relativos a despesas em educação 
(ano de 2005), incluindo os 
montantes executados em sede 
dos Fundos Escolares e dos 
valores pagos pelos serviços com 
autonomia  

            

Sistematização, organização e 
tratamento dos dados recolhidos 

            

Análise dos dados recolhidos             
Preenchimento do inquérito             

 

 

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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 

Projecto 3.4.4 – Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-2006)  
 
OBJECTIVOS 

• Conhecer a evolução dos programas de investimento da SRE, e seu financiamento para o 

período correspondente à vigência do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 

(2000-2006)   
 
METODOLOGIA 

• Análise da informação relativa aos programas de investimento da RAM e seu financiamento em 

2005 e 2006. 

• Actualização da informação relativa aos programas de investimento da SRE e seu 

financiamento em 2005 e 2006. 

• Actualização do documento relativo aos programas de investimento da SRE e seu 

financiamento de 2000 a 2006. 
 

COORDENAÇÃO: DIACE/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DCOS, DCOEE, DIACE/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Actualização do documento elaborado em 2006, relativo aos programas de investimentos da 

SRE (2000-2004), ficando assim contemplado todo o período relativo á vigência do PDES da 

RAM (2000-2006) 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Janine Costa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

         -  1 - DCOS 

         -  1 - DCOEE  

         -  1 - DIACE 
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Programa 3.4 – Recolha, tratamento e difusão de informação de índole financeira 
 

 
Projecto 3.4.4 – Programas de investimento da SRE e seu financiamento (2000-2006) 
(cont.)  
 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções 2006 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recolha da informação relativa aos 
programas de investimento e seu 
financiamento da SRE de 2000 a 
2005 

             

Recolha da informação relativa aos 
programas de investimento da 
RAM de 2000 a 2004 

             

Actualização da informação 
relativa aos programas de 
investimento e seu financiamento 
da SRE em 2005 e 2006 

             

Recolha da informação relativa aos 
programas de investimento da 
RAM em 2005 e 2006 

             

Actualização de quadros síntese 
relativos aos investimentos da SRE 
entre 2000 e 2006 

             

Análise da informação relativa aos 
programas de investimento da 
SRE 

             

Actualização do documento 
relativo aos programas de 
investimento da SRE e seu 
financiamento de 2000 a 2006 

             

Disponibilização do documento em 
apreço 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.5 – Acompanhamento da execução orçamental dos apoios 

financeiros concedidos aos estabelecimentos de ensino 
particular no ano lectivo 2006/2007 

 
 

COORDENAÇÃO: GGCO 

 
INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP da DSAEP/GGCO 

 
OBJECTIVOS 

• Assegurar a boa gestão dos apoios financeiros concedidos 

 
PROJECTOS 

Projecto 3.5.1 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental dos Estabelecimentos de 

Ensino Particular com Contratos Simples e Programa 

Projecto 3.5.2 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental das Instituições com Acordos 

de Cooperação e Contratos de Associação 

Projecto 3.5.3 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental das Escolas Profissionais 

Privadas 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório de Execução Orçamental 

 
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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.5 – Acompanhamento da execução orçamental dos apoios 

financeiros concedidos aos estabelecimentos de ensino 
particular no ano lectivo 2006/2007 

 
Projecto 3.5.1 –  Acompanhamento e controlo da execução orçamental dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular com Contratos Simples e Programa 
 
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 Orçamentos Inicial, Orçamento Rectificativo e o executado. 

• Reuniões com os estabelecimentos de educação e ensino de forma a prestar quaisquer 

esclarecimentos. 

 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório de Execução Orçamental 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Paulo Azevedo 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

1 – DAEP 
1 – DAIPSSEPP 
1 – Secção de Apoio Administrativo   

 
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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.5 – Acompanhamento da execução orçamental dos apoios 

financeiros concedidos aos estabelecimentos de ensino 
particular no ano lectivo 2006/2007 

 

Projecto 3.5.2 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental das Instituições com 

Acordos de Cooperação e Contratos de Associação 
 

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 de elementos e análise das receitas das IPSS  

• Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelas escolas. 

• Análise comparativa entre o Orçamento Inicial, Orçamento Rectificativo e o executado. 

• Reuniões com os estabelecimentos de educação e ensino de forma a prestar quaisquer 

esclarecimentos. 
 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO 
 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP/GGCO 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório de Execução Orçamental 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Hélder Silva 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

1 – DAEP 

1 – DAIPSSEPP 

1 – Secção de Apoio Administrativo   
 
   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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.5 – Acompanhamento da execução orçamental dos apoios 

financeiros concedidos aos estabelecimentos de ensino 
particular no ano lectivo 2006/2007 

 

 
Projecto 3.5.3 – Acompanhamento e controlo da execução orçamental 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 de elementos e análise das receitas das Escolas Profissionais Privadas. 

• Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelas escolas. 

• Análise comparativa entre o Orçamento Inicial, Orçamento Rectificativo e o executado. 

• Reuniões com os estabelecimentos de educação e ensino de forma a prestar quaisquer 

esclarecimentos. 
 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO 
 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP/GGCO 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório de Execução Orçamental 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Teresa Sousa 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 
1 – DAEP 
1 – DAIPSSEPP 
1 – Secção de Apoio Administrativo   

 

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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.6 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Educação/Ensino Particulares 
 

 

COORDENAÇÃO: GGCO 

 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP da DSAEP/GGCO 

 
OBJECTIVOS 

• Preparar o projecto de orçamento de funcionamento, de acordo com as instruções definidas 

superiormente, no âmbito das políticas educativa e orçamental. 

   
PROJECTOS 

Projecto 3.6.1 –  Colaboração na elaboração do orçamento de funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular com contrato simples e de associação 

Projecto 3.6.2 –  Colaboração na elaboração do orçamento das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social com acordos de cooperação 

Projecto 3.6.3 – Colaboração na elaboração do orçamento das Escolas Profissionais Privadas com 

contrato programa com a SRE 

Projecto 3.6.4 – Alterações das Portarias n.º 107, 108 e 109/2002, de 13 de Agosto 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Elaboração dos contratos de apoio financeiro 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.6 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Educação/Ensino Particulares 
 

Projecto 3.6.1 –  Colaboração na elaboração do orçamento de funcionamento dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular com contrato simples e de associação 
 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio financeiro legalmente previsto para funcionamento dos Estabelecimentos de 

Ensino Particulares 
 
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: DSAEP/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP, DATJ/GGCO 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Elaboração de contrato de apoio financeiro 
 

RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Fátima Abreu 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

1 – DAEP 

1 – DAIPSSEPP 

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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.6 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Educação/Ensino Particulares 
 

Projecto 3.6.2 – Colaboração na elaboração do orçamento das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social com acordos de cooperação 
 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio financeiro legalmente previsto para funcionamento dos Estabelecimentos de 

Educação/ensino das IPSS 

 
METODOLOGIA 

• Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da proposta orçamental, 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social com valência de educação/ensino 

• Análise dos dados recolhidos com base: 

− no orçamento do ano anterior; 

− nos rácios de pessoal calculados por ano lectivo. 
 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO 
 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP, DATJ/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Elaboração de contrato de apoio financeiro 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Fátima Abreu 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

1 – DAEP 

1 – DAIPSSEPP 

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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.6 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Educação/Ensino Particulares 
 

Projecto 3.6.3 –  Colaboração na elaboração do orçamento das Escolas Profissionais Privadas 

com contrato programa com a SRE 

 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio financeiro legalmente previsto 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: DSAEP/GGCO 
 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP, DATJ/GGCO 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Elaboração de contrato de apoio financeiro 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Fátima Abreu 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

1 – DAEP 

1 – DAIPSSEPP 

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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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.6 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Educação/Ensino Particulares 
 

 

Projecto 3.6.4 – Alteração das Portarias nº 107, 108 e 109/2002, de 13 de Agosto 
 
 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio financeiro aos Estabelecimentos de Ensino Particular de forma mais ajustada 

às necessidades e realidade de cada instituição. 

 
METODOLOGIA 

• Análise dos orçamentos e das execuções das verbas concedidas em anos anteriores. 

• Recolha de pareceres dos diversos serviços de SRE 

 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO  

 

INTERVENIENTES: DAEP, DAIPSSEPP, SAA, DATJ/GGCO 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Projecto de alteração das portarias de concessão de apoio financeiro para o funcionamento. 

 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Ana Paula Oliveira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS (n.º): 5 

1 – DSAEP 

1 – DAEP 

1 – DAIPSSEPP 

1 - DATJ 
 
 
CRONOGRAMA 

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

Recolha de elementos             
Análise dos dados             
Elaboração do Projecto             
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.7 –Verificação do cálculo do valor da capitação do agregado familiar  
 

 
 

COORDENAÇÃO: GGCO 

 

INTERVENIENTES: SAA da DSAEP/GGCO 

 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio financeiro às famílias carenciadas.  

   
PROJECTOS 

Projecto 3.7.1 – Concessão de apoios sociais 

Projecto 3.7.2 – Verificação e apoio na aplicação das normas reguladoras das comparticipações 

familiares a vigorar nas creches e estabelecimentos de educação pré-escolar da 

rede pública regional às Instituições Particulares de Solidariedade Social com 

acordos de cooperação 

Projecto 3.7.3 – Verificação na aplicação do apuramento da capitação dos alunos das Escolas 

Profissionais, com contrato programa com a SRE, nos termos da Portaria nº 

88/2006, de 25 de Julho. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Validação dos cálculos executadas pelas instituições 

• Elaboração de listas nominais com o respectivo valor de rendimento per capita e escalão, por 

instituição 
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.7 – Verificação do cálculo do valor da capitação do agregado familiar  
 

 
Projecto 3.7.1 –  Concessão de apoios sociais 
 
OBJECTIVOS 

• Garantir o apoio financeiro às famílias carenciadas para o pagamento das mensalidades, nos 

Estabelecimentos de Educação Particulares, com contrato simples e programa.  
 

METODOLOGIA 

• Elaboração e envio do boletim de candidatura dos apoios sociais às instituições e instruções de 

preenchimento 

• Recolha dos processos de candidatura aos apoios sociais 

• Análise e aprovação da respectiva candidatura 

• Elaboração do respectivo mapa mensal 

• Verificação da execução por amostragem 
 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO  
 

INTERVENIENTES: SAA/GGCO 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Processamento mensal dos apoios sociais  
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Teresa Jasmins 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

2 – Secção de Apoio Administrativo   
 

CRONOGRAMA 

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

Elaboração e envio do boletim de 
candidatura dos apoios sociais às 
instituições e instruções de 
preenchimento 

            

Recolha dos processos de 
candidatura aos apoios sociais             

Análise e aprovação da respectiva 
candidatura             

Elaboração do respectivo mapa 
mensal             

Verificação da execução por 
amostragem             
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.7 –Verificação do cálculo do valor da capitação do agregado familiar  
 
  
Projecto 3.7.2 –  Verificação e apoio na aplicação das normas reguladoras das comparticipações 

familiares a vigorar nas creches e estabelecimentos de educação pré-escolar 
da rede pública regional às Instituições Particulares de Solidariedade Social 
com acordos de cooperação 

 
OBJECTIVOS 

• Verificar se a Portaria nº 87/2006, de 25 de Julho está a ser devidamente aplicada.  
 
METODOLOGIA 

• Recolha aleatória dos processos do cálculo do rendimento per capita das crianças 

• Elaboração de mapa nominal com os escalões 
 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO  
 

INTERVENIENTES: SAA/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Aplicação correcta da Portaria nº 87/2006, de 25 de Julho  

• Relatório dos dados apurados 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Teresa Jasmins 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

2 – Secção de Apoio Administrativo   
 
CRONOGRAMA 

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

Recolha aleatória dos processos 
do cálculo do rendimento per 
capita das crianças 

            

Elaboração de mapa nominal com 
os escalões             

Relatório dos dados apurados             
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EIXO 3 – GESTÃO ORÇAMENTAL  
Programa 3.7 – Verificação do cálculo do valor da capitação do agregado familiar  
 

 
Projecto 3.7.3 – Verificação na aplicação do apuramento da capitação dos alunos das Escolas 

Profissionais, com contrato programa com a SRE, nos termos da Portaria nº 
88/2006, de 25 de Julho 

 
OBJECTIVOS 

• Verificar se a Portaria nº 88/2006, de 25 de Julho está a ser devidamente aplicada, no que 

concerne ao cálculo das capitações dos alunos. 
 
METODOLOGIA 

• Recolha dos processos de candidatura à Acção Social Escolar 

• Elaboração de mapa nominal com os escalões 
 

COORDENAÇÃO: DSAEP/GGCO  
 

INTERVENIENTES: SAA/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Uma boa aplicação da Portaria nº 88/2006, de 25 de Julho  

• Relatório dos dados apurados 

 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Teresa Jasmins 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

2 – Secção de Apoio Administrativo   
 
CRONOGRAMA 

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

Recolha dos processos de 
candidatura à Acção Social 
Escolar 

            

Elaboração de mapa nominal com 
os escalões             

Relatório dos dados apurados             
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.1 – Formação 
 

 

 

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 desenvolvimento 

das competências profissionais é hoje, mais do que nunca, uma exigência ao nível da melhoria da 

qualidade das organizações. A formação assume-se como um vector estratégico das organizações. 

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: GS, GGCO, IRE, NESI 
 
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 4.1.1 – Formação Contínua 

Projecto 4.1.2 – Formação Fornecida pela DRAE 

Projecto 4.1.3 – Formação dos Inspectores Estagiários 

Projecto 4.1.4 –Inspecção da Educação na RAM 

Projecto 4.1.5 –Formação Contínua de dirigentes 

 
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 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.1 – Formação 
 

 

Projecto 4.1.1 – Formação Contínua  
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 

• Fomentar a melhoria do desempenho dos funcionários 

• Actualizar competências que assegurem a melhoria contínua do desempenho na realização das 

actividades, dos técnicos superiores, técnicos, administrativos e auxiliares 

• Organizar e realizar um curso de formação especializada, tendo em vista um desempenho cada 

vez mais eficaz e eficiente, porque mais especializado, dos inspectores 

• Estimular a auto-formação, formal ou informal; 

• Promover a partilha de conhecimentos adquiridos de que são portadores os profissionais do 

Gabinete do Secretário e Órgãos Dependentes 

• 3 cursos em blended learning, em áreas ainda a analisar, mas que permitam aos funcionários a 

construção do seu conhecimento com recurso às novas  ferramentas da Internet, tipo Web 2, e 

ainda em áreas de gestão como engenharia de processos organizacionais, gestão de 

processos, balanced scorecards, sociedade do Conhecimento, Planeamento de Objectivos 
 
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 de formação / informação nomeadamente a partir dos trabalhos, estudos 

e projectos desenvolvidos pelos funcionários  

• Cursos com conteúdos digitais, e ainda se necessário com recurso a vídeos de formação, com 

2 sessões presenciais cada, para trabalhos de grupo. 

• Realização do curso de especialização em inspecção da educação 

• Realização do plano de formação 

• Relatório de projecto 

• 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 
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Programa 4.1 – Formação 
 

 
 

Projecto 4.1.1 – Formação Contínua (Cont.) 
 

COORDENAÇÃO: GS, GGCO, IRE e NESI 
 

INTERVENIENTES: DAT/GS, DSGO/GGCO, DSAEP/GGCO, DATJ/GGCO, DATJ/IRE, DPP/NESI 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Desenvolvimento de uma cultura de autoformação 

• Desenvolvimento de uma cultura de formação permanente 

• Melhoria de qualidade das respostas e serviços prestados 

• Acções de sensibilização e actualização de competências e de conhecimentos 

• Acções de formação realizadas 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Isabel Amaral, João Fernandes, Patrícia Nóbrega Fernandes e Sara Santos, 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: os intervenientes nas acções do GS e órgãos dependentes 
 
CRONOGRAMA 

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

Inventariação das necessidades de 
formação             

Realização de acções de formação 
interna             

Frequência de acções de formação 
a)             

Apreciação das acções             

Pesquisa             

Disponibilização             
Elaboração do plano de acções de 
sensibilização             

Formalização da proposta a 
apresentar superiormente quanto 
às acções de sensibilização 

            

Realização das acções de 
sensibilização 

            

 
a) De acordo com a oferta e/ou as disponibilidades financeiros. 

 
 
 



 

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000077  

 
 
 

 
114 

EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.1 – Formação 
 

 

Projecto 4.1.2 – Formação fornecida pela 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: DAT/GS 

 

INTERVENIENTES: DAT/GS, GGCO, IRE, NESI, DRAE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Acções de formação de desenvolvimento de competências e actualização de conhecimentos 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO:  Sara Santos  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 5 

 
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 propostas de 
acções de formação face às 
necessidades de formação 
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.1 – Formação 
 

 

Projecto 4.1.3 – 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: NI.EPE/1CEB/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Estágio realizado 
 
RECURSOS  

• HUMANOS 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Filomena Lume, Ana Paula Sardinha 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 1  

 
CRONOGRAMA 

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

Elaboração de plano de estágio             
Elaboração do planeamento do 
estágio             

Realização do estágio             

Relatórios cíclicos de estágio             

Avaliação da realização do estagio             
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.1 – Formação 
 

 

Projecto 4.1.4 – A Inspecção de educação na RAM 
 
OBJECTIVOS 

• Analisar papel da inspecção da educação no sistema educativo. 

• Conhecer as linhas orientadoras das inspecções da educação na Europa e a sua influência em 

Portugal. 

• Reflectir sobre as actividades educativas da IRE no contexto do sistema educativo na RAM, 

projectando o passado no futuro. 
 
METODOLOGIA 

• Encontros informais sobre o passado e o presente inspectivo 

• Conferências mensais 

• Congresso de reflexão do percurso da inspecção 

 
COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Linhas orientadoras do futuro da Inspecção da Educação na RAM 

• Actividades divulgadas 

• Acções de formação realizadas 
 
RECURSOS  

 HUMANOS 

 - RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Sérgio Mendonça e Maria José Madalena  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 21 
 
CRONOGRAMA 

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

Planificação das actividades             
Preparação             
Conferências             
Congresso          •   
Avaliação             
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.1 – Formação 
 

 

Projecto 4.1.5 – Formação Contínua de dirigentes 
 
OBJECTIVOS 

• Dotar os dirigentes de conhecimentos, competências e procedimentos tendentes a desenvolver 

a coesão, a sinergia e a cooperação no trabalho de equipa. 

• Melhoria da competência técnica. 

• Assegurar a produtividade, a eficiência e a eficácia na área da Organização e Gestão. 

• Promoção de um bom nível de prestação de serviços, visando a satisfação dos clientes internos 

e externos. 
 
METODOLOGIA 

• Acções de formação internas e externas. 

• Seminários. 
 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: Serviços e Órgãos Dependentes do Gabinete do Secretário Regional e Directores 

Regionais. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Aumento da eficiência e eficácia da Organização (SRE) incentivando e apoiando a melhoria em 

todas as vertentes para alcançar a qualidade de e nos Serviços. 

• Promoção de actividades que desenvolvam competências e valorização profissional e a 

optimização dos Serviços. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Rosa Oliveira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: Os Seleccionados 

 
CRONOGRAMA 

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

Acções de Formação, Seminários 
a)             

 

a) De acordo com a calendarização da formação que no momento ainda não é conhecida, bem como de 
acordo com as convocatórias externas e internas. 
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 

 

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 

 
INTERVENIENTES: GS, GGCO, IRE 

 
OBJECTIVOS 

• Promover uma cultura de exigência e qualidade 

• Comparar enquadramentos legais 

• Analisar e elaborar diplomas legais 

 
PROJECTOS 

Projecto 4.2.1 – Apoio à Decisão  

Projecto 4.2.2 – Iniciativa e Acompanhamento jurídico das Propostas de Decretos Legislativos 

Regionais em Matéria de Educação 

Projecto 4.2.3 – Melhoria Interna 

Projecto 4.2.4 – Apoio Técnico – Administrativo e Jurídico aos Serviços e Estabelecimentos de 

Ensino 

Projecto 4.2.5 – Acompanhamento jurídico dos procedimentos disciplinares da IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior sucesso educativo 

• Produção de informação no âmbito das assessorias técnico-jurídicas 

• Produção de diplomas legais e outros documentos 
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 
 
Projecto 4.2.1 – Apoio à Decisão 
 
OBJECTIVOS 

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

Gabinete do Secretário e órgãos Dependentes 

• Acompanhar juridicamente as acções disciplinares 

• Identificar eventuais áreas de fragilidade do sistema em matéria de organização, quadro legal e 

respectiva informação; 

• Elaborar propostas de projectos de diplomas que versem sobre matéria de interesse para a 

SRE  

• Salvaguardar a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos utentes e agentes 

do sistema educativo 

• Elaborar projectos que versem matéria de interesse para a SRE  

• Assegurar a coerência de procedimentos e apoiar a resolução dos problemas suscitados 
 
METODOLOGIA 

• Eficiência e eficácia e celeridade dos procedimentos 

• Apreciação e encaminhamento das exposições e reclamações apresentadas pelos utentes e 

agentes do sistema educativo; 

• Recolha de informação; 

• Organização de dados; 

• Promoção de reuniões de esclarecimentos sobre duvidas existentes do foro jurídico 

• Elaboração de informações escritas e verbais para divulgação interna 

• Análise e elaboração de propostas de diplomas 
 

COORDENAÇÃO: GEPJ/GS, DAJT/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

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

• Assegurar a legalidade de processos; 

• Soluções apresentadas e implementadas; 

• Avaliação de desempenho concluída; 

• Plano e relatório de actividades aprovado e divulgado. 
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Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 
  

Projecto 4.2.1 – Apoio à Decisão (cont.) 
 
RECURSOS HUMANOS 

           - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sara Mendes Gomes, Teresa Brazão, Mª João Furtado  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 
 
CRONOGRAMA 

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

Elaboração de pareceres e 
informações             
Elaborar propostas de projectos de 
diplomas             

Reuniões             
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 

 
Projecto 4.2.2 – Iniciativa e Acompanhamento Jurídico das Propostas de Decretos 

Legislativos Regionais 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 

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GS, GEPJ/GS 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Propostas de diplomas 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Horácio Bento de Gouveia, Sara Mendes Gomes e Teresa Brazão 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 3 

 
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 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 

 
Projecto 4.2.3 – Melhoria Interna 
 

Através da elaboração e divulgação de circulares, assim como da celebração de acções de formação e 

prestação de esclarecimentos, visando a optimização a nível jurídico do Gabinete do Secretário 

Regional de Educação.  

 
OBJECTIVOS 

• Elaborar e divulgar circulares bem como promover acções de esclarecimento. 
 
METODOLOGIA 

• Elaboração de circulares e respectiva divulgação 

• Divulgação interna da legislação com relevância 
 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GEPJ/GS 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Contribuição para uma melhoria administrativa. 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sara Mendes Gomes e Teresa Brazão 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

 
CRONOGRAMA 

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

Elaborar circulares              

Divulgar circulares             
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 

 
Projecto 4.2.4 – 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: DATJ/GGCO 

 

INTERVENIENTES: DSGO, DSAEP e DATJ/GGCO 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Disponibilização atempada de informação de índole jurídico – financeira 

• Produção de circulares e diplomas legais 
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Teresa Carreira 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 6 

  - 1- DATJ  

  - 1- DSAEP 

  - 1- DCOEE 

  - 1- DCOS 

  - 1- DIACE 

  - 1- Coordenador das Secções da DSGO 
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 

 
Projecto 4.2.4 – 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 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.2 – Acompanhamento Jurídico 
 

 
Projecto 4.2.5 – Acompanhamento jurídico dos procedimentos disciplinares da 

IRE 
 
OBJECTIVOS 

• Apoiar juridicamente na instrução dos procedimentos disciplinares 

• Analisar os relatórios finais dos processos de inquérito, averiguações e disciplinares com vista à 

preparação da tomada de decisões  

• Esclarecer dúvidas suscitadas pelos estabelecimentos de educação e ensino da RAM na área 

do procedimentos disciplinar nas escolas 

 
METODOLOGIA 

• Recolha e análise de informação 

• Estudos e elaboração de informação e pareceres  

• Apreciação e encaminhamento das exposições e reclamações apresentadas  
 

COORDENAÇÃO: DAJT/IRE 
 

INTERVENIENTES: DAJT/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Pareceres e informações jurídicas 

• Processos aptos para decisão  
 
RECURSOS 

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Maria João Furtado 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

 
CRONOGRAMA 

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

Estudo das situações             

Apresentação de soluções             

Implementação das soluções             

Relatório de projecto             
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.3 – Prevenção e emergência nas escolas 
 

 

 
 

COORDENAÇÃO: GS 

 
INTERVENIENTES: GS, Escolas, Protecção Civil e Bombeiros 

 
OBJECTIVOS 

• Implementar os planos de prevenção e emergência nas escolas 

 
PROJECTOS 

Projecto 4.3.1 – Planos de prevenção e emergência 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Garantir a implementação dos planos de prevenção de emergência escolar do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico e Secundário. 
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EIXO 4 – Formação e Melhoria Contínua 
Programa 4.3 – Prevenção e emergência nas escolas 
 
 
Projecto 4.3.1 – Planos de prevenção e emergência 
  
OBJECTIVOS 

• Dotar as escolas de um nível de segurança eficaz; 

• Limitar as consequências de um acidente; 

• Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de autoprotecção a 

adoptar, por parte de professores, funcionários e alunos, em caso de acidente; 

• Co-responsabilizar toda a população escolar no cumprimento das normas de segurança; 

• Preparar e organizar os meios humanos e matérias existentes, para garantir a salvaguarda de 

pessoas e bens, em caso de ocorrência de uma situação perigosa. 
 
METODOLOGIA 

• Plano de Prevenção: 

− Caracterização do espaço 

− Identificação de riscos 

− Levantamento de meios e recursos 

− Regras de exploração e comportamento 

− Programas de conservação e manutenção 

− Caderno de registo de segurança 

• Plano de Emergência: 

− Organização de segurança: 

 Estrutura interna de segurança 

 Plano de evacuação 

 Plano de actuação 

− Instruções de segurança: 

 Instruções gerais 

 Instruções particulares 

 Instruções especiais 

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: As 28 escolas do 2º, 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário da RAM 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Elaboração por parte de todas as escolas dos respectivos planos de prevenção e emergência, 

de modo a que sejam efectuados os primeiros simulacros no corrente ano lectivo. 
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Programa 4.3 – Prevenção e emergência nas escolas 
 
 
 Projecto 4.3.1 – Planos de prevenção e emergência (cont.) 
 
RECURSOS HUMANOS 

           - RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Miguel Pita  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: Direcção da Escola, Equipa de professores, responsável pelo 

projecto, Bombeiros do respectivo concelho e Protecção Civil 

Regional 
 
CRONOGRAMA 

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

Implementação dos Planos de 
Prevenção e emergência             
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 
 

COORDENAÇÃO: IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
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 5.1.1 – Organização e orientação educativa; 

Projecto 5.1.2 – Ensino secundário recorrente; 

Projecto 5.1.3 – Condições de funcionamento do ano lectivo; 

Projecto 5.1.4 – Exames nacionais; 

Projecto 5.1.5 – Paralelismo pedagógico; 

Projecto 5.1.6 – Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar privados.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Matriz de Melhoria; 

• Ficha de desconformidades; 

• Relatório do Projecto; 

• Ficha de desvios e avaliação do serviço de exames das escolas; 

• Relatório da acção por estabelecimento de educação e ou ensino; 

• Relatório da acção. 
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 

 

Projecto 5.1.1 – Organização e orientação educativa 
 
OBJECTIVOS  

• Reforçar a coordenação pedagógica e curricular entre as estruturas de gestão da escola; 

• Verificar a gestão do currículo e o cumprimento dos programas; 

• Estimular a auto-avaliação. 
 
METODOLOGIA 

• Adaptação do roteiro da acção:  

• Informação às unidades educativas da calendarização das intervenções; 

• Recolha dos documentos de organização e orientação educativa da escola; 

• Implementação da acção, por um inspector; 

• Envio da matriz de melhoria à unidade de ensino intervencionada. 
 

COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Matriz de Melhoria; 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ana Paula Sardinha e Sérgio Mendonça 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 
CRONOGRAMA 

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

Adaptação do Roteiro             

Preparação da Acção             

Implementação da Acção             

Matriz de Melhoria             

Relatório do projecto             
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 

 

Projecto 5.1.2 – Ensino secundário recorrente 
 
OBJECTIVOS 

 
• Verificar a legalidade dos procedimentos quanto à organização administrativa e pedagógica 

nesta modalidade de ensino; 

• Garantir a oportunidade de correcção de eventuais desvios aos normativos. 
 
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: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Ficha de desconformidades 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS 

            - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Noélia Campos e Francisco Pires 

            - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 

 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do guião •            
Preparação da acção  •           
Implementação da acção   • •         
Ficha de desconformidades   • •         
Relatório do projecto     • •       
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 

 

Projecto 5.1.3 – 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.  
 

COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Ficha de desconformidades; 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Filomena Lume e Marina Candelária 

   - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS:15 
 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Actualização do roteiro       • • •    
Preparação da acção         • •   
Implementação da acção          • •  
Ficha de desconformidades          • •  
Relatório do projecto            • • 
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 

 

Projecto 5.1.4 – 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: NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI 2,3CEB/ES/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Ficha de desvios e avaliação do serviço de exames das escolas; 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

           - RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Sérgio Mendonça 

           - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do roteiro     • •       
Preparação da acção     • •       
Implementação da acção      • •      
Fichas de desvios e avaliação      • •      
Relatório do Projecto       • •     
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 

 

Projecto 5.1.5 – 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: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório da acção por estabelecimento de educação e ou ensino; 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

       - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maurício Câmara e Helena Afonso 

   - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do roteiro       •  •    
Preparação da acção         •    
Implementação da acção          • •  
Relatório da acção          • •  
Relatório do projecto            • 
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EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.1 – Acompanhamento e Controlo 
 

 

Projecto 5.1.6 – Funcionamento dos estabelecimentos privados de educação pré-
escolar  
 
OBJECTIVOS 

• Verificar a manutenção das condições de autorização de funcionamento; 

• Constatar da aplicação correcta das verbas atribuídas. 
 
METODOLOGIA 

• Elaboração do roteiro; 

• Implementação do projecto; 

• Elaboração do relatório final da acção; 

• Relatório de Projecto. 
 

COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS  

• Relatório da acção 

• Relatório do projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lúcia Gouveia e Carla Grenho 

   - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 8 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do roteiro           • • 
Preparação da acção             
Implementação da acção             
Relatório da acção             
Relatório do projecto             

 



 

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000077  

 
 
 

 
136 

EIXO 5 – Inspecção e Avaliação 
Programa 5.2 – Auditoria 
 
 

COORDENAÇÃO: IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
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 5.2.1 – Auditoria ao financiamento do ensino particular e cooperativo; 

Projecto 5.2.2 – Auditoria à administração financeira das escolas: - Gestão de orçamento e pessoal;  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório da acção; 

• Relatório do Projecto; 
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.2 – Auditoria 
 

 

Projecto 5.2.1 – Auditoria ao 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; 

• Encerramento do processo. 
 

COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório da acção; 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rui Gonçalves, Marina Candelária e Maurício Câmara 

   - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do roteiro •            
Preparação da acção   • •         
Implementação da acção    • •     • •  
Relatório da acção    • •     • •  
Relatório do projecto            • 
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.2 – Auditoria 
 

 

Projecto 5.2.2 – Auditoria à 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; 

• Encerramento do processo. 
 

COORDENAÇÃO: NI 2,3CEB/ES/IRE  
 

INTERVENIENTES: NI 2,3CEB/ES/IRE  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório da acção; 

• Relatório do projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

              - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lília Fernandes e Filipa Lucas 

       - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 
 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do roteiro •            
Preparação da acção •            
Implementação da acção  • • •      • •  
Relatório da acção  • • •      • •  
Relatório do projecto            • 
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.3 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 
 
 
COORDENAÇÃO: IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
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 5.3.1 – Estudo acompanhado 

Projecto 5.3.2 – Promoção do Sucesso Educativo 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Concretizações dos objectivos formulados; 

• Relatório do Projecto. 
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.3 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 
 

 

Projecto 5.3.1 – 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; 

• Conhecer 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: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Relatório do Projecto. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

           - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Filomena Lume e Helena Afonso 

          - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 

CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do roteiro •            
Preparação da acção •            
Implementação da acção • • •          
Relatório do Projecto    • •        
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.3 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 
 

 
Projecto 5.3.2 – Promoção do Sucesso Educativo 
 

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 auto-avaliação, tendo em vista a exigência e a qualidade 

• Promover uma cultura de interacção com o meio e com o mundo empresarial 
 
METODOLOGIA 

• Entrevistas e inquéritos dirigidos às escolas, aos docentes, alunos encarregados de educação e 

funcionários 

• Caracterização da escola enquanto organização 

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: Escolas de 2º e 3º ciclos do ensino básico da RAM 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Concretizações dos objectivos formulados – as escolas, alvo de intervenção, já alteraram 

algumas das suas práticas; relatório já apresentado ao Senhor Secretário 
 
RECURSOS  

 HUMANOS 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Ângela Borges 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 
 
CRONOGRAMA 

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

Proceder ao levantamento dos 
resultados do Sistema Educativo 
Regional 

• • • • • • • • • • •  

Avaliar esses resultados • • • • • • • • • • •  

 

 

 

 
 



 

GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000077  

 
 
 

 
142 

Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.4 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 
 
 

COORDENAÇÃO: IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
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 5.4.1 – Processos disciplinares; 

Projecto 5.4.2 – Intervenções de provedoria; 

Projecto 5.4.3 – Outras intervenções inspectivas e disciplinares. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Processos disciplinares instruídos; 

• Informações; 

• Processos de averiguação e de inquérito instruídos; 

• Relatório Anual. 
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.4 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 
 

 

Projecto 5.4.1 – 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 previa à decisão. 
 

COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Processos disciplinares instruídos; 

• Relatório Anual. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS 

           - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sérgio Mendonça e Maria José Madalena  

   - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 
 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Definição de critérios e 
tipologia • • • • • • • • • • • • 

Instrução • • • • • • • • • • • • 
Defesa • • • • • • • • • • • • 
Relatório final • • • • • • • • • • • • 
Relatório anual • •           
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.4 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 
 

 

Projecto 5.4.2 – 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: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Informações; 

• Relatório Anual. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS: 

- RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sérgio Mendonça e Maria José Madalena  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 
 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Análise da Tipologia e Norma • • • • • • • • • • • • 
Análise da situação • • • • • • • • • • • • 
Informação • • • • • • • • • • • • 
Preparação das Decisões • • • • • • • • • • • • 
Relatório anual • •           
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.4 – Intervenções Inspectivas, Acção Disciplinar e Provedoria 
 

 

Projecto 5.4.3 – 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; 

• 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; 

• Análise previa à decisão. 
 

COORDENAÇÃO: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 

INTERVENIENTES: NI.EPE/1CEB e NI 2,3CEB/ES/IRE 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Processos de averiguação e de inquérito instruídos; 

• Relatório Anual. 
 
RECURSOS  

• HUMANOS:   

 - RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sérgio Mendonça e Maria José Madalena  

 - FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 15 

 
CRONOGRAMA 

Actividades/ Acções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Definição de critérios e 
tipologia • • • • • • • • • • • • 

Instrução • • • • • • • • • • • • 

Relatório Final • • • • • • • • • • • • 

Preparação da decisão • • • • • • • • • • • • 

Relatório anual • •           
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.5 – Assessoria Técnico-Inspectiva 
 
 

COORDENAÇÃO: GS  

 

INTERVENIENTES: GS, DRE, DRAE, DRPRE 

 
OBJECTIVOS 

• Prestar assessoria Técnico-Inspectiva que lhe for determinada na perspectiva de uma melhor 

realização qualitativa do Sistema Educativo na RAM. 

 
PROJECTOS 

Projecto 5.5.1 – Regulação de uma área complementar às áreas de educação e ensino 

Projecto 5.5.2 – Resultados dos exames nacionais 

Projecto 5.5.3 – Assessoria específica 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Proposta de articulado legislativo que possa evoluir para um Decreto Legislativo Regional 

• Proposta de articulado que possa evoluir para uma Portaria de Regulamentação do Decreto 

Legislativo Regional  

• Dossier contendo os dados dos exames nacionais e análise sobre a matéria 
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.5 – Assessoria Técnico-Inspectiva 
 
 
Projecto 5.5.1 – Regulação de uma área complementar às áreas de educação e ensino  
 
OBJECTIVOS 

• Formular proposta de articulado legislativo que possa evoluir para uma proposta de Decreto 

Legislativo Regional 

• Proposta de articulado que possa evoluir para uma proposta de Portaria de Regulamentação do 

Decreto Legislativo Regional  
 
METODOLOGIA 

• Análise documental 

• Consulta a parceiros e interessados na matéria em apreço 

• Realização de reuniões com os membros do Gabinete visando a formalização e concretização 

da proposta de articulação legislativa 

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GS, DRE, DRAE, DRPRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Proposta de articulado legislativo que possa evoluir para uma proposta de Decreto Legislativo 

Regional 

• Proposta de articulado que possa evoluir para uma proposta de Portaria de Regulamentação do 

Decreto Legislativo Regional  
 
RECURSOS HUMANOS 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Cecília Baptista 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 

 
CRONOGRAMA 

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

Levantamento e consulta da 
legislação em vigor • •           

Formalização de articulado 
legislativo   •          

Análise a apreciação de pareceres 
dos outros intervenientes e 
interessados 

   • •        

Formulação de proposta final      •       
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.5 – Assessoria Técnico-Inspectiva 
 
 
Projecto 5.5.2 – Resultados dos exames nacionais 
 
OBJECTIVOS 

• Levantamento de dados sobre exames nacionais  

• Organização de um dossier sobre exames nacionais 

• Análise sobre o a matéria exames nacionais 
 
METODOLOGIA 

• Recolha dos dados 

• Análise documental 

• Consulta dos parceiros envolvidos na matéria em apreço 

• “Construção” de dossier 

• Formulação de análise sobre a matéria 

 

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GS, DRE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Dossier com resultados dos exames nacionais 

• Análise sobre a matéria 
 
RECURSOS HUMANOS 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Cecília Baptista  

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 7 

 
 
CRONOGRAMA 

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

Levantamento e consulta  •            

Organização de dossier • •           

Análise de resultados  • •          

Formulação de análise sobre a 
matéria   •          
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Eixo 5 – Inspecção e Avaliação  
Programa 5.5 – Assessoria Técnico-Inspectiva 
 
 
Projecto 5.5.3 – Assessoria específica 
 
OBJECTIVOS 

• Prestar assessoria Técnico-Inspectiva que lhe for superiormente determinada 

 
METODOLOGIA 

• Recolha dos dados 

• Análise documental 

• Consulta dos parceiros envolvidos na matéria em apreço 

• Formulação proposta fundamentada  

 

COORDENAÇÃO: GS 

 

INTERVENIENTES: GS  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Análise sobre a matéria em apreço 

• Proposta fundamenta sobre o assunto 
 
RECURSOS HUMANOS 

- RESPONSÁVEL PELO PROJECTO: Cecília Baptista 

- FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 

 
CRONOGRAMA 

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

Levantamento e consulta     • •        
Análise   • •   • •      
Formulação de proposta   •      • • • • 
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4. RECURSOS 

4.1 Recursos humanos 

O Gabinete do Secretário Regional de Educação, dirigido por um chefe de Gabinete, compreende: 

 2 Adjuntos 

 5 Conselheiros 

 4 Assessores 

 2 Secretárias Pessoais 

O 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   15  15 

Pessoal técnico superior 4 8 2 2 16 

Pessoal técnico-profissional 1    1 

Pessoal administrativo 5 20 3 6 34 

Pessoal auxiliar 17*  3 2 22 

TOTAL 28 33 27 13 101 

* Inclui o pessoal auxiliar que exerce funções no GGCO. 

Distribuição dos efectivos por Grupo de Pessoal

13%

15%

16%
1%33%

22%

Pessoal dirigente Pessoal técnico superior de inspecção

Pessoal técnico superior Pessoal técnico-profissional

Pessoal administrativo Pessoal auxiliar
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Distribuição dos efectivos por órgão 

GS
27,72%

GGCO
32,67%

IRE
26,73%

NESI
12,87%

 

 

4.2 Recursos materiais 

Em 2006 não houve, alterações significativas, quer no que respeita às instalações quer no que respeita 

aos equipamentos, sendo que as condições de trabalho são, neste momento, em termos gerais, 

bastante boas. 

4.3 Recursos financeiros 

o Funcionamento normal 

O Orçamento do GS e demais órgãos dependentes para o ano de 2007 é o seguinte: 

 

Natureza da despesa GS 1) GGCO IRE TOTAL 

Despesas com Pessoal 1.742.805 € 758.854 € 1.032.731 € 3.534.390 € 

Outras Despesas Correntes 374.526 € 2) 27.858.250 € 3) 14.800 € 28.247.576 € 

Despesas de Capital 4) 61.700 € 3.000 € 33.500 € 98.200 € 

TOTAL 2.179.031 € 28.620.104 € 1.081.031 € 31.880.166 € 

1) O Orçamento do GS engloba as despesas inerentes ao NESI.  
Engloba ainda as despesas com pessoal relativas a 2 Técnicos Superiores, 1 Assistente 
Administrativa, 1 Motorista e 1 Auxiliar Administrativa, exercendo funções noutros serviços. 

2) Inclui o montante das comunicações referentes ao GS, GGCO, IRE e NESI (179.394€), e o montante 
das ODC relativas ao NESI (22.150€) e ainda o montante de 172.982,00€ de ODC do GS. 

3) Inclui o montante das Transferências para o Ensino Particular (27.851.850€). O montante das ODC 
relativas ao GGCO é assim de 6.400€. 

4) Com excepção das rubricas 07.01.07 – Equipamento informático e 07.01.08 – Software informático. 
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o Programa de Investimentos e Despesas e de Desenvolvimento da Região Autónoma da 

Madeira (PIDDAR) 

O Orçamento para o ano de 2007 relativo aos Projectos a levar a cabo no âmbito do PIDDAR pela IRE 

e pelo NESI é o seguinte: 

 

Projectos do PIDDAR Serviços Valor 

10 Anos de Inspecção IRE 10.000 € 

Promoção da Sociedade do Conhecimento 25.000 € 

Ciclo de Boas Práticas 35.000 € 

Acesso à Internet em Banda Larga 40.000 € 

CONNECT – Quadros para a Economia do Conhecimento 25.000 € 

Info-Escola Conectiva 560.000 € 

Biblioteca Digital da História da Madeira 

NESI 

70.000 € 

TOTAL 765.000 € 

 

 

 

 


