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1 - INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de uma cultura, vocacionada para a prestação 

de serviços de qualidade, sobrevém da implementação de uma adequada e ajustada filosofia 

de acção estratégica, modelada pelos princípios da ética, da economia, da eficiência, da 

eficácia, cuja focagem está direccionada para a melhoria contínua de cada funcionário, de 

cada Serviço, de cada unidade orgânica, e consequentemente, da Organização.  

 

 Sendo o Gabinete do Secretário Regional de Educação e Cultura, GSREC, um Serviço 

integrante da Secretaria Regional de Educação e Cultura, SREC, cuja estrutura orgânica está 

definida no Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2008/M, de 17 de Janeiro, urge, também, 

definir as suas linhas de acção estratégica, no contexto das políticas educativas traçadas e a 

implementar, nos domínios da sua tutela. 

 

 Assim, a acção estratégica do GSREC, sustentada por três Objectivos estratégicos – 

Desenvolver a qualidade dos serviços a prestar, contribuindo para melhorar a imagem da 

SREC; Desenvolver uma cultura de aprendizagem assente na flexibilização e entreajuda; 

Desenvolver um modelo de gestão e de processos orientado para a melhoria contínua – está 

arquitectada, por forma a impulsionar a qualidade dos serviços prestados, em articulação 

permanente com o modelo de gestão por objectivos, fomentar a melhoria continua, como 

factor de desenvolvimento de competências, e maximizar as mais valias, para todos os 

intervenientes. 

 

 O Plano Anual de Actividades do GSREC, para 2009, sustentado por um conjunto de 

Valores – Foco no utente; Melhoria contínua; Flexibilidade; Atitude colaborativa e 

Credibilidade, orientado pelos Vectores estratégicos – Inovação e modernização; 

Colaboração e parecerias e Optimização de recursos, unifica o desempenho da organização 

com vista à concretização da respectiva Missão – Coordenar o desenvolvimento de políticas e 

estratégias nas áreas da educação e da cultura, bem como prestar serviços e apoiar os 

serviços executivos da SREC, nas áreas da gestão financeira, da inspecção do sistema 

educativo, das tecnologias da comunicação e informação, do observatório do sistema 

educativo e cultura da RAM e do suporte nas áreas jurídica e dos recursos humanos e da 

informação e imagem, e constitui-se um precioso instrumento de gestão e uma relevante 

garantia da prossecução dos legítimos interesses conducentes ao adimplemento da Visão – 

Ser reconhecido como referência na coordenação, apoio e controlo das políticas de 

educação e cultura. 
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O Plano de Actividades, para 2009, do GSREC estrutura-se a partir de três Eixos – 

Informação e comunicação; Gestão organizacional e administração e Gestão financeira  

 

 

e Avaliação, consolidados por 17 Programas e 97 Projectos, que reflectem as metas traçadas 

pelas unidades orgânicas que integram este Serviço. 

 

 A estrutura organizacional interna do GSREC, compreendendo o Chefe de Gabinete, 

que o dirige, dois Adjuntos, quatro Conselheiros sete Assessores e duas Secretárias Pessoais, 

e também obedece a um modelo estrutural hierarquizado, compondo-se, globalmente, no 

seguinte organigrama:  
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2- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.1 –OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  

 

* Desenvolver a qualidade dos serviços prestados, contribuindo para melhorar a imagem 

da SREC; 

 

* Desenvolver uma cultura de aprendizagem assente na flexibilidade e entreajuda;  

 

* Desenvolver um modelo de gestão e de processos orientado para a melhoria continua. 

 

2.2 –OBJECTIVOS OPERACIONAIS  

 

* Promover a mudança através da criação e implementação de instrumentos, que 

permitam concretizar elevados graus de satisfação; 

 

* Compatibilizar as propostas de inovação e modernização com as realidades da 

administração pública regional e, em particular, com a SREC e suas especificidades; 

 

* Promover o desenvolvimento das competências individuais e de equipa, visando a 

concretização das metas subjacentes à missão e visão definidas; 

 

* Potenciar o capital humano e o seu reconhecimento; 

 

* Promover a capacidade de gerir de forma eficaz os ciclos de qualidade e de melhoria 

por cada funcionário; 

 

* Garantir a coerência entre objectivos traçados e resultados obtidos na melhor 

prossecução das medidas de política que o interesse público exige; 

 

* Promover e concretizar a compatibilização de objectivos traçados e resultados obtidos, 

na óptica individual e de equipa. 
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2.3 – MATRIZ DOS PROGRAMAS, PROJECTOS E ACTIVIDADES 

 

EIXO 1 – Informação e Comunicação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

1.1.1 Projectos de informação da SREC 

1.1.2 Documentação e informação 

1.1.3 Acervo documental e bibliográfico 

1.1.4 Informação do sistema interno de gestão de controlo do trabalho 

inspectivo 

1.1.5 Divulgação de estudos/inquéritos através de seminários/workshops 

1.1.6 Balcão da SREC na Loja do Cidadão da Madeira 

1.1.7 E-Portefolios  

1.1.8 Qualificação e optimização da intranet 

1.1 
Informação, 

Comunicação e 
Serviços Digitais 

1.1.9 Acções de sensibilização 

1.2.1 Desenvolvimento e Implementação de programas de comunicação, 

informação e de imagem da SREC 

1.2.2 Rádio ‘Educando’ e publicidade em rádios regionais 

1.2.3 Coordenação e aplicação do protocolo nos eventos oficiais da SREC 

1.2.4 Portais de internet da SREC 

1.2.5 Equipa da qualidade e modernização administrativa da SREC 

1.2.6 
Representação da SREC/cooperação institucional no Conselho 

Regional da Qualidade na Madeira 

1.2 Imagem da SREC 

1.2.7 
Representação da SREC/cooperação institucional, na Comissão 

Regional para o PRIO (Plano Regional de Igualdade de Oportunidades) 
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EIXO 2 – Gestão Organizacional e Comunicação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

2.1.1 Apoio à decisão 

2.1.2 Representação da SREC nos processos em que intervém no Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Funchal e Tribunal do Trabalho 

2.1.3 Iniciativa, elaboração e acompanhamento jurídico das propostas de 

Decretos Legislativos Regionais em matéria de educação 

2.1.4 Elaboração de pareceres jurídicos e preparação de cadernos de 

encargos e programas de concursos 

2.1.5 Coordenação Regional -Centros de Novas Oportunidades 

2.1 
Acompanhamento 
Técnico e Jurídico 

2.1.6 P@GE - plataforma de apoio à gestão de escolas 

2.2.1 Formação para a qualidade na Educação 

2.2.2 Formação contínua 2.2 Formação 

2.2.3 Curso de especialização na defesa nacional - Madeira 

2.3.1 Gestão e organização dos espaços físicos 

2.3.2 Gestão dos serviços dos transportes 

2.3.3 Processamento das remunerações e regalias sociais 

2.3.4 Organização e actualização do cadastro de bens 

2.3.5 Gestão do economato 

2.3.6 Gestão documental 

2.3.7 Portal documental 

2.3.8 Implementação de um sistema interno eficaz em matéria de apoios 

financeiros ao funcionamento 

2.3 Gestão de Recursos 

2.3.9 Infra-estruturas tecnológicas da educação 
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Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

2.3.10 Serviços electrónicos integrados para a educação 

2.3.11 Aplicação de gestão de pessoal docente 

2.3.12 Gestão de recursos humanos 

2.3 
(cont.) 

Gestão de Recursos 

2.3.13 Planos de prevenção e emergência 

EIXO 3 – Gestão Financeira e Avaliação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.1.1 Integração e exploração de estruturas de informação do sistema 

educativo 

3.1.2 Indicadores e valores de referencia do programa de educação e 

formação 2010 

3.1.3 Inquérito à execução das acções de formação profissional - 2008 

3.1.4 Inquérito à inserção na vida activa aos ex-formandos de cursos de 

qualificação inicial terminados em 2007 

3.1.5 Inquérito à inserção na vida activa aos ex-formandos de cursos de 

qualificação inicial terminados em 2008 

3.1.6 Resultados e mais-valias do reconhecimento, validação e certificação de 

competências na RAM 

3.1.7 Colaboração com os serviços da SREC na criação de meios de recolha 

e tratamento da informação 

3.1.8 Acompanhamento/ avaliação das acções de formação promovidas pela 

Direcção Regional de Qualificação Profissional 

3.1.9 Ligações a sistemas e redes de dados Europeias (LMP/ MISEP/ 

Eurydice/ ReferNet) 

3.1.10 Determinação e análise dos custos da educação 

3.1.11 Determinação e análise dos custos relativos ao desporto escolar 

3.1.12 Preparação de informação para respostas às solicitações internacionais: 

inquérito UOE – 2007 (projecto INES da OCDE) 

3.1.13 Resultados das Provas de Aferição e  Exames Nacionais, na RAM   

3.1.14 EQUAL- “Agir para a igualdade” 

3.1 
 

Recolha e Tratamento 
de Informação 

 

3.1.15 Anuário de educação 
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EIXO 3 – Gestão Financeira e Avaliação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.2.1 Gestão e acompanhamento da execução do orçamento dos serviços e 

direcções regionais  

3.2.2 Gestão e acompanhamento da execução do orçamento dos serviços e 

fundo autónomos 

3.2.3 Gestão e acompanhamento da execução do orçamento das escolas 

3.2.4 Gestão, acompanhamento e controlo das receitas dos estabelecimentos 

de educação e dos serviços/direcções regionais 

3.2.5 Gestão, acompanhamento e controlo da execução do orçamento do 

PIDDAR 

3.2.6 Acompanhamento dos apoios ao investimento concedidos pela SREC a 

estabelecimentos de educação/ ensino particulares e IPSS 

3.2.7 
Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 

contabilísticos relativos às acções/actividades do GSREC, serviços do 

Gabinete do Secretário e Direcções Regionais (serviços simples) 

3.2.8 
Organização e execução dos procedimentos orçamentais e 

contabilísticos relativos aos serviços, direcções regionais e escolas com 

autonomia administrativa e/ou autonomia financeira 

3.2.9 
Elaboração de despachos orçamentais 

 

 
3.2 

Gestão e 
Acompanhamento da 

Execução do 
Orçamento da SREC 

para 2009 

3.2.10 Apoio no âmbito de implementação do POC-E 

3.3.1 
Avaliação da execução do orçamento de funcionamento dos serviços, 
direcções regionais e escolas trabalhadores públicas 

3.3.2 Avaliação da execução do orçamento de funcionamento das escolas 

básicas e secundárias 
3.3 

Avaliação da Execução 
do orçamento da SREC 

2008 

3.3.3 Avaliação da execução do PIDDAR 

3.4.1 Preparação e elaboração do orçamento de funcionamento dos serviços 

e direcções regionais  

3.4.2 Preparação e elaboração do orçamento de funcionamento das escolas 

básicas e secundárias 

3.4 
Orçamento da SREC 

Para 2010 

3.4.3 Preparação e elaboração do orçamento do PIDDAR 
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EIXO 3 – Gestão Financeira e Avaliação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.5.1 Elaboração dos contratos a celebrar entre a SREC e os 

estabelecimentos de educação/ensino particulares 

3.5.2 Elaboração dos contratos a celebrar entre a SREC e as instituições 

particulares de solidariedade social 
3.5 

Apoio Financeiro Para 
o Funcionamento dos 
Estabelecimentos de 
Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 

3.5.3 Elaboração dos contratos a celebrar entre a SREC e as escolas 

trabalhadores privadas 

3.6.1 Acompanhamento e controlo da execução orçamental (despesas com o 

pessoal) E.E.P. com contratos simples e contratos-programa 

3.6.2 Verificação do relatório e contas E.E.P. com contratos simples e 

contratos-programa 

3.6.3 
Acompanhamento e controlo da execução orçamental (despesas com o 

pessoal) dos E.E.P. com contratos de associação e I.P.S.S. com 

acordos de cooperação 

3.6.4 
Acompanhamento e controlo da execução (outras despesas correntes e 

análise de receitas) dos E.E.P. com contratos de associação e 

I.P.S.S.com acordos de cooperação 

3.6.5 Verificação do relatório e contas dos E.E.P. com contratos de 

associação e I.P.S.S. com acordos de cooperação 

3.6.6 Acompanhamento e controlo da Execução de Despesa da Escola 

Profissional Privada com contrato-programa com a SREC 

3.6 

Acompanhamento da 
Execução Orçamental 

dos Apoios 
Financeiros 

Concedidos aos 
Estabelecimentos de 
Educação/Ensino 

Particulares e IPSS - 
2008/2009 

3.6.7 Verificação do relatório e contas da escola profissional privada com 

contrato-programa com a SREC 

3.7.1 Concessão de apoios sociais 

3.7 
Verificação do Cálculo 
do Valor da Capitação 
do Agregado Familiar 3.7.2 

Verificação e apoio na aplicação das normas reguladoras das 
comparticipações familiares a vigorar nas creches e estabelecimentos 
de educação PE 
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EIXO 3 – Gestão Financeira e Avaliação 

Programas Projectos / actividades 

Código Designação Código Designação 

3.8.1 Avaliação externa dos estabelecimentos de educação e ensino 

3.8.2 Organização e orientação educativa 

3.8.3 Avaliação dos alunos do ensino básico 
3.8 

Acompanhamento e 
Avaliação 

3.8.4 Procedimentos em acção disciplinar 

3.9.1 Auditoria ao financiamento do ensino particular e cooperativo 

3.9.2 Administração financeira das escolas: gestão e orçamento de pessoal 3.9 Auditoria 

3.9.3 Administração financeira das escolas: fundo escolar 

3.10.1 Ensino secundário recorrente 

3.10.2 Ensino básico recorrente 

3.10.3 Condições de funcionamento do ano lectivo 

3.10.4 Avaliação externa das aprendizagens 

3.10.5 Paralelismo pedagógico 

3.10.6 Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

3.10 Controlo 

3.10.7 Outras intervenções de controlo 

3.11.1 Processos disciplinares 

3.11.2 Intervenções de provedoria 3.11 
Acção Disciplinar e 

Provedoria 

3.11.3 Outras intervenções disciplinares 

3.12.1 Estudo acompanhado 
3.12 

Desenvolvimento e 
Melhoria do Sistema 

Educativo 3.12.2 Indisciplina na escola 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

A utilização das tecnologias de informação e da comunicação, permite disponibilizar serviços digitais 
aos cidadãos com vantagens em vários domínios, nomeadamente na partilha de informação, na 
circulação desta, na acessibilidade, na eficiência e na eficácia 
 
COORDENAÇÃO:  
 Conselheiros Técnicos, GGF, IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ, GIIP  
 
OBJECTIVOS:  

• Destacar e divulgar projectos, programas e acções desenvolvidas pela SREC para uma 
mailling list criada para o efeito, mantendo, desta forma, públicos -alvos definidos pela 
SREC através de uma - ou mais - mailing-list da SREC criada para o efeito 

• Assegurar a organização sistemática das publicações existentes 
• Assegurar a catalogação das obras adquiridas por compra, oferta ou permuta 
• Colaborar na divulgação de informação na intranet 
• Reduzir o tempo no processamento manual de documentos através da simplificação de 

tarefas de registo, catalogação, arquivo, circulação de documentos e pesquisa 
• Assegurar a manutenção e a racionalização das infra-estruturas tecnológicas, dos meios 

informáticos e dos recursos de rede, de forma a garantir a circulação, a segurança, a 
confiança e a integridade da informação  

• Reduzir a circulação de documentos em suporte de papel 
• Assegurar a disponibilização e a actualização do portefólio electrónico da informação 

resultante das actividades inspectivas, consolidando as já existentes e incrementando as 
restantes, de forma a disponibilizar informação de referência aos inspectores  

• Proceder trimestralmente ao levantamento estatístico, de acordo com o sistema de gestão e 
controlo da qualidade inspectiva, de forma a monitorizar o desenvolvimento das actividades 
previstas no plano de actividades 

• Divulgar, através de Seminário/ Workshop, estudos ou inquéritos tendentes a um melhor 
conhecimento das problemáticas associados à educação e formação 

• Divulgação da informação e dos assuntos do interesse dos clientes, nas áreas de 
intervenção da SREC 

• Maximizar as potencialidades da Intranet da SREC 
• Desenvolver novas rubricas na Intranet 
• Divulgar os serviços da Intranet   

 
PROJECTOS: 

Projecto 1.1.1 – Projectos de informação da SREC 
Projecto 1.1.2 – Documentação e informação 
Projecto 1.1.3 – Acervo documental e bibliográfico 
Projecto 1.1.4 – Informação do sistema interno de gestão de controlo do trabalho inspectivo 
Projecto 1.1.5 – Divulgação de estudos/inquéritos através de seminários/workshops 
Projecto 1.1.6 – Balcão da SREC na Loja do Cidadão da Madeira 
Projecto 1.1.7 – E-portefolios DSSI 
Projecto 1.1.8 – Qualificação e optimização da intranet 
Projecto 1.1.9 – Acções de sensibilização 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
 

• Divulgação regular para um público-alvo definido a partir da criação de uma mailing list da 
SREC sobre os destaques em termos de projectos e programas realizados pelos diferentes 
organismos da SREC e estabelecimentos de educação e ensino, na RAM 

• Publicações existentes devidamente organizadas 
• Documentação e informação actualizadas 
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• Debater e disponibilizar informação sobre os resultados de políticas de Educação/Formação 
da RAM 

•  Administração virada para o utente, na área do atendimento, pautada por critérios de 
eficiência e eficácia, permitindo uma melhoria gradual e efectiva da qualidade dos serviços 
prestados 

• Eliminação e correcção de disfunções de burocracia, visando a simplificação dos processos 
administrativos e a eficácia na resposta às solicitações dos clientes internos e externos 

• Prestação de serviço de qualidade ao utente, garantindo a sua satisfação 
• Intranet como uma ferramenta útil aos colaboradores da SREC 
• Ferramenta de comunicação e de proximidade entre os colaboradores da SREC 
• Relatórios de avaliação  
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.1 – Projectos de Informação da SREC 
 

OBJECTIVOS:  
• Destacar e divulgar projectos, programas e acções desenvolvidas pela SREC para uma 

mailling list criada para o efeito      
 
METODOLOGIA:  

• Recolha de informação, projectos e acções desenvolvidas nas áreas tuteladas pela SREC 
• Organização e armazenamento dos conteúdos recolhidos em estruturas digitais concebidas 

para o efeito 
• Reaproveitamento dos conteúdos do Programa "Educando", para difusão através dos 

projectos de informação electrónicos da SREC 
• Envio da informação através da mailing list criada para o efeito 
• Disponibilização da informação recolhida através da base de dados desenvolvida para o 

efeito (SRE PRESS)      
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
GIIP 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE DREER, DRPRE, DRAE, DRQP, DRAC, EPHTM, CEPAM, IDRAM  
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lisete Rodrigues e Mafalda Freitas 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS:  4 

 
����FINANCEIROS: 7820,00€ 
 

CRONOGRAMA: 
 

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

Concepção de estruturas 
digitais para divulgação da 
informação recolhida na SREC 

x x x x x x x x x x x x 

Organização de conteúdos nas 
estruturas criadas      

x x x x x x x x x x x x 

Divulgação dos projectos de 
informação para as mailing-list 
criadas      

x x x x x x x x x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Divulgação regular para um público-alvo instituído a partir da criação de uma mailling list da 
SREC sobre os destaques relativos a projectos e programas realizados pelos diferentes 
organismos da SREC e estabelecimentos de educação ensino da RAM      
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.2 – Documentação e Informação 
 

OBJECTIVOS:  
• Assegurar a organização sistemática das publicações existentes 
• Assegurar a catalogação das obras adquiridas por compra, oferta ou permuta 
• Colaborar na divulgação de informação na intranet 

 
METODOLOGIA:  

• Aplicação do plano de classificação de obras 
• Cotação das obras em livre acesso, conforme o plano de classificação já definido 
• Catalogação das monografias, das publicações períodicas e dos restantes documentos 

adquiridos pela IRE 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Graça Marques 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 6.560,48€ 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do plano de 
classificação 

x  x  x  x                x  

Catalogação das obras x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
Relatório do projecto                       x  

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Publicações existentes devidamente organizadas 
• Documentação e informação actualizadas  
• Relatório do projecto 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.3 – Acervo Documental e Bibliográfico  
 

OBJECTIVOS:  
• Reduzir o tempo no processamento manual de documentos através da simplificação de 

tarefas de registo, catalogação, arquivo, circulação de documentos e pesquisa 
• Assegurar a manutenção e a racionalização das infra-estruturas tecnológicas, dos meios 

informáticos e dos recursos de rede, de forma a garantir a circulação, a segurança, a 
confiança e a integridade da informação  

• Reduzir a circulação de documentos em suporte de papel  
 

METODOLOGIA:  
• Processamento através de ciclos de vida de documentos bem definidos e de um «workflow» 

integrado 
• Uniformização do tratamento da informação 
• Criação de documentos a partir de templates 
• Gestão da informação contida nos documentos  
• Circulação electrónica de documentos 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Furtado 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 7500,00€ 
 

CRONOGRAMA: 
 

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

Preparação dos documentos x x x x x x x x x x x x 
Organização/ aspectos 
logisticos 

x x x x x x x x x x x x 

Realização de formações x x x x x x x x x x x x 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Workflow definido 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais  
 

Projecto: 1.1.4 – Informação do Sistema Interno de Gestão e Controlo do 
Trabalho Inspectivo 
 

OBJECTIVOS:  
• Assegurar a disponibilização e a actualização do portefólio electrónico da informação 

resultante das actividades inspectivas, consolidando as já existentes e incrementando as 
restantes, de forma a disponibilizar informação de referência aos inspectores  

• Proceder trimestralmente ao levantamento estatístico, de acordo com o sistema de gestão e 
controlo da qualidade inspectiva, de forma a verificar o desenvolvimento das actividades 
previstas no plano de actividades  

 
METODOLOGIA:  

• Recolha das fichas de registo por actividade, preenchidas pelos respectivos responsáveis  
• Tratamento dos dados de controlo de execução das actividades registadas 
• Disponibilização de documentos e informação na intranet 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Furtado 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 8476,00€ 
 

CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de dados x x x x x x x x x x x x 
Tratamento dos dados x x x x x x x x x x x x 
Relatório            x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatórios de avaliação específicos  
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.5 – Divulgação de Estudos/ Inquéritos Através de Seminários/ 
Workshops 
 

OBJECTIVOS:  
• Divulgação através de Seminário/ Workshop estudos ou inquéritos tendentes a um melhor 

conhecimento das problemáticas associados à educação e formação 
 
METODOLOGIA:  

• Concepção do programa técnico 
• Preparação do documento de apresentação dos resultados 
• Organização/ aspectos logisticos 
• Realização dos eventos 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM, GIIP  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas, Ricardo Figueira, Sara Drumond, 

Lisete Rodrigues 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 6 

 
����FINANCEIROS: 15.193,00€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Concepção programa técnico         x x             
Preparação dos documentos                 x       
Organização/ aspectos 
logisticos 

                x x     

Realização do(s) evento(s)                     x   
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Debater e disponibilizar informação sobre os resultados de políticas de Educação/Formação 
da RAM 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.6 – Balcão da SREC na Loja do Cidadão da Madeira 
 

OBJECTIVOS:  
• Atender de forma personalizada e célere os clientes 
• Divulgação da informação e dos assuntos do interesse dos clientes, nas áreas de 

intervenção da SREC 
 
METODOLOGIA:  

• Atendimento e resposta de acordo  com as solicitações do utente, garantindo uma 
informação detalhada e precisa às questões colocadas pelos clientes 

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

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Conselheira Técnica  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE,DRAE,DREER,DRQP, DRPRE,DRAC, IDRAM,EPHTM, CEPAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rosa Maria Oliveira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 144.186,56 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Relatórios x x x x x x x x x x x x 
Reuniões x x x x x x x x x x x x 
Preenchimento de Mapas 
estatísticos 

x x x x x x x x x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

•  Administração virada para o utente, na área do atendimento, pautada por critérios de eficiência 
e eficácia, permitindo uma melhoria gradual e efectiva da qualidade dos serviços prestados 

• Eliminação e correcção de disfunções de burocracia, visando a simplificação dos processos 
administrativos e a eficácia na resposta às solicitações dos clientes internos e externos 

• Prestação de serviço de qualidade ao utente, garantindo a sua satisfação 
• Melhoria da imagem e do atendimento ao cidadão por parte da SREC burocracia, visando a 

simplificação dos processos administrativos e a eficácia na resposta às solicitações dos clientes 
internos e externos 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.7 – E-Portefolios  
 

OBJECTIVOS:  
• Fomentar a auto-aprendizagem 
• Melhorar a capacidade de inovação e competências tecnológicas 

 
METODOLOGIA:  

• Dinamizar a elaboração de portefolios de competências 
• Informar e sensibilizar a comunidade de aprendizagem 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 DSSI, DGOJ   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Patrícia Nóbrega Fernandes, Amílcar Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 28 

 
����FINANCEIROS: 90.336,62€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Estudo de solucção a 
implementar 

x x                     

Implementar a ferramenta de 
construção de portfolios 

    x x                 

Elaborar e actualizar os e-
portfolios 

      x x x x x x x x x 

Dinamizar a adesão     x x x x x x x x x x 
Interligação com a componente 
de gestão e valorização do CH 
no SEIE 

  x x x x x             

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Disponibilização na plataforma dos portefólios de competências da DSSI 
• Disponibilização dos percursos individuais de desenvolvimento profissional      
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.8 – Qualificação e Optmização da Intranet 
 

OBJECTIVOS:  
• Maximizar as potencialidades da Intranet da SREC 
• Desenvolver novas rubricas na Intranet 
• Divulgar os serviços da Intranet 

 
METODOLOGIA:  

• Articulação das informações, projectos e notícias publicados no portal da SREC 
• Desenvolver mecanismos de promoção desta ferramenta junto dos colaboradores  

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Assessora de Imprensa, DSSI 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lisete Rodrigues, Patrícia Fernandes 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 11.524,00 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Criação de novas rubricas x x x x                 
Desenvolvimento de um novo 
layout para a Intranet 

x x x x                 

Actualização da informação x x x x x x x x x x x x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Intranet como uma ferramenta útil aos colaboradores da SREC 
• Ferramenta de comunicação e de proximidade entre os colaboradores da SREC 
• Prestadora eficaz de serviços 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.1 – Informação, Comunicação e Serviços Digitais 
 

Projecto: 1.1.9 – Acções de Sensibilização 
 

OBJECTIVOS:  
• Promover a partilha de conhecimentos e informação adquiridos e de que são portadores os 

trabalhadores do GSREC 
 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do plano das acções de sensibilização 
• Validação pelo superior das acções de sensibilização a realizar face às necessidades 

constatadas 
• Execução das acções de sensibilização superiormente autorizadas 
• Avaliação das acções de sensibilização 

 
RESPONSÁVEL (EIS):  
GGF, IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Isabel Amaral, João Fernandes, Maria João Freitas, 
Sara Santos 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 2061.04€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do plano das acções 
de sensibilização 
 

  x          

Execução das acções de 
sensibilização superiormente 
autorizadas 
 

   x x x x x x x x x 

Avaliação das acções de 
sensibilização 
 

          x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Realização de acções de sensibilização 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

A promoção, a implementação e o acompanhamento dos domínios relativos à qualidade, modernização 
e imagem da SREC, consubstanciam uma matriz para a excelência na concretização das políticas de 
Educação e Cultura 
 
COORDENAÇÃO:  
 Conselheiros Técnicos, Assessores, GGF, IRE, DSSI, OSECRAM  
 
OBJECTIVOS:  

• Promover a boa imagem da SREC, através da divulgação dos programas, projectos e 
acções desenvolvidas por esta secretaria 

• Dinamizar a recolha e a colocação de toda a informação necessária para o bom 
desenvolvimento e actualização do Portal SREC 

• Elaboração diária da Revista de Imprensa 
• Actualizar a base de dados do SRE PRESS, que permite a consulta da imprensa disponível 

on-line no âmbito das áreas tuteladas pela SREC 
• Desencadear e implementar programas de comunicação para os projectos da SREC 
• Definição da política de apoio da SREC em termos de publicidade 
• Definição de uma linha gráfica orientadora para a uniformização da imagem da SREC, 

destinadas aos diferentes materiais     
• Recolha de todas as informações, projectos e acções desenvolvidos nas áreas tuteladas 

pela SREC 
• Realização e gravação de entrevistas para posterior publicação no programa de rádio 

Educando’, na Rádio Jornal da Madeira 
• Montagem e edição do programa ‘Educando’ nos estúdios na RJM 
• Envio mensal de spot’s relativos a acções/projectos da SREC para as rádios regionais 

abrangidas pelo protocolo estabelecido com o Governo Regional 
• Garantir que os procedimentos protocolares sejam desencadeados de acordo com as 

regras e normas estipuladas na SREC 
• Sistematização de um conjunto de normas e actos que facilitarão o relacionamento 

interpessoal dentro e fora da SREC 
• Proceder ao acompanhamento, desenvolvimento e divulgação junto da comunidade 

regional, para que a RAM possa ser uma Região de Qualidade 
 
PROJECTOS: 

Projecto 1.2.1 – Desenvolvimento e Implementação de programas de comunicação, informação 
e de imagem da SREC 
Projecto 1.2.2 – Rádio ‘Educando’ e publicidade em rádios regionais  Projecto 1.2.3 – 
Coordenação e aplicação do protocolo nos eventos oficiais da SREC 
Projecto 1.2.4 – Portais de Internet da SREC 
Projecto 1.2.5 – Equipa da qualidade e modernização administrativa da SREC 
Projecto 1.2.6 – Representação da SREC/cooperação institucional no Conselho Regional da 
Qualidade na Madeira 
Projecto 1.2.7 – Representação da SREC/cooperação institucional, na Comissão Regional para 
o PRIO (Plano Regional de Igualdade de Oportunidades)    
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Criação de uniformidade, que garanta que a Imagem SREC se complete e materializasse 

numa uniformidade gráfica e de procedimentos, que assegurasse constatar estarmos, sem 
dificuldade interpretativa, perante iniciativas da SREC ou em que esta participa activamente, 
independentemente de qual o serviço ou departamento que a promove ou patrocina  

• Crescimento da notoriedade da SREC para os públicos internos e externos 
• Públicos internos e externos bem informados relativamente à actividade e serviços da 

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

realizados pelos diferentes organismos da SREC e estabelecimentos de ensino da RAM 
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RESULTADOS ESPERADOS:  

 
• Uma identidade de funcionamento única, ágil, eficiente e eficaz no decorrer da vida da 

instituição, quer em actos internos da SREC ou em eventos públicos da sua 
responsabilidade 

• Uma organização capaz de comunicar de forma célere e eficaz, criando uma boa imagem e 
aumentando a notoriedade da SREC junto dos seus públicos quer internos quer 

externos           
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.1 – Desenvolvimento e Implementação de Programas de 
Comunicação, Informação e de Imagem da SREC 
 

OBJECTIVOS:  
• Promover a boa imagem da SREC, através da divulgação dos projectos, programas e 

acções 
• Dinamizar a recolha e a colocação de toda a informação necessária para o bom 

desenvolvimento e actualização do Portal SREC 
• Elaboração diária da Revista de Imprensa 
• Actualizar a base de dados do SRE PRESS, que permite a consulta da imprensa disponível 

on-line no âmbito das áreas tuteladas pela SREC 
• desencadear e implementar programas de comunicação para os projectos da SREC 
• Definição da política de apoio da SREC em termos de publicidade 
• Definição de uma linha gráfica orientadora para a uniformização da imagem da SREC, 

destinadas aos diferentes materiais     
 
METODOLOGIA:  

• Recolha de informação dos diferentes departamentos da SREC para estruturação e 
actualização da informação disponível  

• Dinamização dos conteúdos SREC, através da recolha de todas as informações, projectos e 
acções desenvolvidas nas áreas tuteladas e posterior publicação on-line no respectivo  
Portal 

• 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  
para este efeito 

• Concepção de exemplos gráficos para aplicação       
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Assessora de Imprensa   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRQP, DRAC EPHTM, CEPAM, IDRAM  
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lisete Rodrigues 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3 

 
����FINANCEIROS: 33.587,00€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de informação sobre 
projectos, acções, actividades e 
iniciativas da SRE 

x x x x x x x x x x x x 

Divulgação da informação 
através dos canais e meios 
existentes na SREC 

x x x x x x x x x x x x 

Dinamização e de eventos do 
GSREC 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração diária da Revista de 
Imprensa SREC 

x x x x x x x x x x x x 

Melhoramento da linha gráfica 
para aplicação a materiais 
SREC 

x x x x x x             

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Criação de uniformidade, que garanta que a Imagem SREC se complete e materialize numa 
uniformidade gráfica e de procedimentos, que assegurasse constatar estarmos, sem 
dificuldade interpretativa, perante iniciativas da SREC ou em que esta participa activamente, 
independentemente de qual o serviço ou departamento que a promove ou patrocina  

• Crescimento da notoriedade da SREC para os públicos internos e externos 
• Públicos internos e externos bem informados relativamente à actividade e serviços da 

SREC   
• Interacção mais ágil e dinâmica entre a SREC e o público externo    
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.2 – Rádio ‘Educando’ e Publicidade em Rádios Regionais 
 

OBJECTIVOS:  
• Recolher todas as informações, projectos e acções desenvolvidas nas áreas tuteladas pela 

SREC 
• Realizar e gravar entrevistas para posterior publicação no programa de rádio ‘Educando’, na 

Rádio Jornal da Madeira 
• Montar e editar o programa ‘Educando’ nos estúdios na RJM 
• Enviar mensalmente spot’s relativos a acções/projectos da SREC para as rádios regionais 

abrangidas pelo protocolo estabelecido com o Governo Regional      
 
METODOLOGIA:  

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

• Realização e gravação de entrevistas para posterior publicação no programa de rádio 
‘Educando’, na Rádio Jornal da Madeira 

• Montagem e edição do programa ‘Educando’ nos estúdios na RJM 
• Envio mensal de spots relativos a acções/projectos da SREC para as rádios regionais 

abrangidas pelo protocolo estabelecido com o Governo Regional      
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Assessora de Imprensa   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRQP, DRAC EPHTM, CEPAM, IDRAM 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lisete Rodrigues 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 8 352,00€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Edição do Programa Rádio 
“Educando”      

x x x x x x x   x x x x 

Organização e compilação dos 
spots para as rádios 

x x x x x x x x x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Divulgação permanente, em toda a Região Autónoma da Madeira, dos projectos e 
programas realizados pelos diferentes organismos da SREC e estabelecimentos de 
educação e ensino da RAM      
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.3 – Coordenação e Aplicação do Protocolo nos Eventos Oficiais 
do SREC      
 

OBJECTIVOS:  
• Garantir que os procedimentos protocolares sejam desencadeados de acordo com as 

regras e normas estipuladas na SREC 
• Sistematização de um conjunto de normas e actos que facilitarão o relacionamento 

interpessoal dentro e fora da SREC           
 
METODOLOGIA:  

• Acompanhamento desde a preparação até à realização do próprio evento, atendendo aos 
procedimentos que devem ser agilizados conforme as necessidades 

• Divulgar as normas do protocolo da SREC e acompanhar a sua aplicação nos diferentes 
departamentos da instituição           

 
RESPONSÁVEL (EIS):  
Conselheiro Técnico e Assessora de Imprensa        
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRQP, DRAC EPHTM, CEPAM, IDRAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  

 
����HUMANOS: 
 

RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: João Lucas e Lisete Rodrigues 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 8.400,00€      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 
37

 
 
 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Superintender o 
desencadeamento de todos os 
procedimentos protocolares em 
cada iniciativa oficial do SREC 

x x x x x x x  x x x x 

Organizar e manter actualizado 
um ficheiro com os nomes e 
moradas das diversas 
identidades regionais 

x x x x x x x  x x x x 

Coordenar a organização de 
sessões, conferências, 
exposições, congressos, 
reuniões ou outras actividades 
promovidas pela SREC 

x x x x x x x  x x x x 

Recolha de elementos de 
trabalho que facilitam à 
organização logística do 
eventos 

x x x x x x x  x x x x 

Proceder à divulgação interna e 
externa das actividades e 
eventos oficias 

x   x x x x x  x x x x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Uma identidade de funcionamento única, ágil, eficiente e eficaz no decorrer da vida da 
instituição, quer em actos internos da SREC ou em eventos públicos da sua 
responsabilidade 

• Uma organização capaz de comunicar de forma célere e eficaz, criando uma boa imagem e 

aumentando a sua notoriedade, junto dos seus públicos, quer internos, quer externos      
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.4 – Portais de Internet da SREC 
 

OBJECTIVOS:  
• Consolidar a imagem de todos os Organismos tutelados pela SREC, na Internet 
• Actualizar a versão do Gestor de Conteúdos e criação de tutoriais de suporte à formação 
• Disponibilizar a informação necessária, útil e actualizada sobre o sistema educativo 

 
METODOLOGIA:  

• Dinamizar a presença dos Organismos tutelados e Escolas na Internet 
• Dinamizar áreas temáticas relevantes para a comunidade Educativa na Internet 
• Incentivar junto aos Organismos tutelados e Comunidade Educativa a gestão de conteúdos 

disponíveis na Internet  
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF, IRE, DSSI, OSECRAM  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira, Miguel Marques, Ricardo Teixeira, 

Ricardo figueira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 97.795,79 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Implementar no gestor de 
conteúdos os sites dos 
Organismos e Comunidade 
Educativa 

X X X X X X X X X X X X 

Planificação e testes da 
actualização da versão do 
gestor de conteúdos 

  X X X X X X           

Migração para a versão mais 
actual do gestor de conteúdos 
dos Portais de Internet da SREC  

      X X X X X X X X X 

Actualizar os conteúdos de 
formação na nova versão do 
gestor de conteúdos destinados 
aos coordenadores TIC 

            X X X X X X 

Manutenção e actualização das 
páginas Web 

X X X X X X X X X X X X 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Aumentar a presença na Internet da Comunidade Educativa 
• Aumentar a quantidade e qualidade dos conteúdos disponíveis na Internet para a 

Comunidade Educativa e público em geral 
• Melhorar a usabilidade dos portais da SREC 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.5 – Equipa da Qualidade e Modernização Administrativa da SREC 
 

OBJECTIVOS:  
• Assegurar a melhoria da qualidade de desempenho da SREC, enquanto Organismo 

Público, na prestação de serviço de qualidade ao utente interno e externo, nomeadamente 
na inovação, na simplificação dos procedimentos e na sua articulação, na perspectiva de se 
conseguir alcançar Boas Práticas nos Serviços e à Certificação de Qualidade nos Serviços 
da SREC 

• 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, 
promovendo a inter cooperação dos Serviços da SREC no combate à desburocratização, à 
disseminação de valores e práticas e ao estabelecimento de práticas uniformes 

• Levantamento de necessidades formativas para o cumprimento dos objectivos dos 
Serviços, visando a optimização dos processos/projectos 

 
METODOLOGIA:  

• Reuniões mensais/bimensais 
• Relatórios 
• Levantamento de dados 
• Acções de formação  
• Criação de comissões de trabalho 
• Comunicação privilegiada através da utilização das novas tecnologias 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Conselheira Técnica  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GSREC, GGF, IRE, DSSI, DGOJ e GIIP 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRQP, DRAC EPHTM, CEPAM, IDRAM 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rosa Maria Oliveira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 29 

 
����FINANCEIROS: 56.636,16 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de dados X X X X X X X X X X X X 
Relatórios X X X X X X X X X X X X 
Reuniões X X X X X X X X X X X X 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Administração direccionada para o utente, pautada por critérios de eficiência e eficácia, 
permitindo uma melhoria gradual e efectiva da qualidade dos serviços prestados 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.6 – Representação da SREC/Cooperação Institucional no 
Conselho Regional da Qualidade na Madeira 
 

OBJECTIVOS:  
• Proceder ao acompanhamento, desenvolvimento e divulgação junto da comunidade 

regional, para que a RAM possa ser uma Região de Qualidade 
• Órgão de consulta e de informação do Governo Regional, na área da Qualidade 

 
METODOLOGIA:  

• Representação da SREC 
• Seminários, Conferências e Grupos de Trabalho 
• Acções de formação e de informação 
• Análise das informações relativas à Temática 
• Dar resposta às solicitações de interacção/cooperação 
• Elaboração de relatórios 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Conselheira Técnica  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRPRE, DRAE, DRQP, DRAC EPHTM, CEPAM, IDRAM 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rosa Maria Oliveira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 56636,16 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

 Reuniões X X X X X X X  X X X X 
 Relatórios X X X X X X X  X X X X 
 Seminários X X X X X X X  X X X X 
 Preenchimento de mapas 
estatísticos 

X X X X X X X  X X X X 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Alcançar os objectivos do projecto 
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Eixo 1 – Informação e Comunicação 
Programa 1.2 – Imagem da SREC 
 

Projecto: 1.2.7 – Representação da SREC/Cooperação Institucional, na 
Comissão Regional para o PRIO (Plano Regional de Igualdade de 
Oportunidades) 
 

OBJECTIVOS:  
• Incrementar e aprofundar as políticas de igualdade de oportunidades para a igualdade de 

direitos 
• Reforçar a política de género na administração Pública Regional 
• Contribuir para uma cultura de género igualitária 

 
METODOLOGIA:  

• Representação da SREC 
• Análise das informações relativas `a temática 
• Dar resposta às solicitações de interacção/cooperação 
• Participar em Seminários, Conferências e em grupos de trabalho 
• Elaboração de relatórios 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
Conselheira Técnica 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRAE, DRPRE, DRQP, DREER, DRAC, IDRAM, EPHTM e CEPAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rosa Oliveira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS:1       

 
����FINANCEIROS: 56.636,16 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Reuniões X X X X X X X  X X X X 
Relatórios X X X X X X X  X X X X 
Seminários X X X X X X X  X X X X 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Alcançar o cumprimento dos objectivos do PRIO 
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Eixo 2 - GESTÃO ORGANIZACIONAL E ADMINISTRAÇÃO 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico 
 

O conhecimento aprofundado, assente em dinâmicas de pesquisa, análise e instrução processual, no 
âmbito das múltiplas vertentes emergentes da realidade educativa, enquanto suporte e apoio à decisão 
e planeamento de acções de medidas a implementar 
 
COORDENAÇÃO:  
 Adjunto, Conselheiro Técnico, Assessores, Adjunto, GGF, IRE, DSSI, DGOJ  
 
OBJECTIVOS:  

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

• 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 

SREC 
• Elaborar projectos que versem matéria de interesse para a SREC 
• Assegurar a coerência de procedimentos e apoiar a resolução dos problemas suscitados 
• Elaborar propostas de diplomas em matérias sob tutela da SREC 

 
PROJECTOS: 

Projecto 2.1.1 – Apoio à decisão 
Projecto 2.1.2 – Representação da SREC nos processos em que intervém no Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Funchal e Tribunal do Trabalho 
Projecto 2.1.3 – Iniciativa, elaboração e acompanhamento jurídico das propostas de Decretos 
Legislativos Regionais em matéria de educação 
Projecto 2.1.4 – Elaboração de pareceres jurídicos e preparação de cadernos de encargos e 
programas de concursos 
Projecto 2.1.5 – Coordenação regional -Centros de Novas Oportunidades 
Projecto 2.1.6 – P@GE - plataforma de apoio à gestão de escolas 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Pareceres e informações jurídicas, processos prontos preparados para decisão 
• Assegurar a legalidade de processos 
• Soluções apresentadas e implementadas 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico 
 

Projecto: 2.1.1 – Apoio à Decisão 
 

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

GSREC 
• 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 

SREC 
• Elaborar projectos que versem matéria de interesse para a SREC 
• Assegurar a coerência de procedimentos e apoiar a resolução dos problemas suscitados 
• Salvaguardar a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos utentes e 

agentes do Sistema Educativo    
 
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 dados/informação e elaboração de relatórios e pareceres 
• Organização de dados 
• Promoção de reuniões de esclarecimentos sobre duvidas existentes do foro jurídico 
• Laboração de informações escritas e verbais para divulgação interna 
• Análise e elaboração de propostas de diplomas      

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 Assessor, GGF, IRE, DGOJ  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI, OSECRAM 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRAC, DRPRE, DRAE, DRQP, EPHTM, CEPAM, IDRAM 
       
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  José Deodato Rodrigues, Teresa Carreira, Odília 

Figueiredo, M.ª João Furtado, Sara Santos 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 6 

 
����FINANCEIROS: 69.518,56€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração de pareceres e 
informações 

x x x x x x x x x x x x 

Elaborar propostas de projectos 
de diplomas 

x x x x x x x x x x x x 

Divulgação interna da legislação 
com relevância para o serviço  

x x x x x x x x x x x x 

Actualização da legislação x x x x x x x x x x x x 

Esclarecimento de dúvidas 
surgidas nas áreas jurídica e da 
gestão orçamental 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração de circulares e de 
projectos de diplomas legais 

x x x x x x x x x x x x 

Estudo das situações x x x x x x x x x x x x 
Apresentação de soluções x x x x x x x x x x x x 
Implementação das soluções x x x x x x x x x x x x 

Relatório de projecto x x x x x x x x x x x x 
Reuniões x x x x x x x x x x x x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Pareceres e informações técnicas e jurídicas, processos completos preparados para 
decisão 

• Assegurar a legalidade de processos 
• Soluções apresentadas e implementadas      
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico 
 

Projecto: 2.1.2 – Representação da SREC nos Processos em que Intervém no 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal e Tribunal do Trabalho 
 

OBJECTIVOS:  
•  Representar a SREC nas acções judiciais em que esta é parte interessada 
• Minimizar eventuais prejuízos ocasionados por recursos contenciosos em que a SREC é 

demandada  
 
METODOLOGIA:  

• Análise e elaboração das petições e contestações apresentadas pela SREC 
• Defesa da SREC em juízo quando há lugar a audiência 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Conselheiro Técnico  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Horácio Bento de Gouveia 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS:       25.336,00€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Análise e elaboração das 
petições e contestações 
apresentadas pela SREC 

x x x x x x x   x x x x 

Defesa da SREC em juizo 
quando há lugar a audiência 

x x x x x x x   x x x x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Representar e defender os interesses da SREC em juízo 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico 
 

Projecto: 2.1.3 – Iniciativa, Elaboração e Acompanhamento Jurídico das 
Propostas de Decretos Legislativos Regionais em Matéria de Educação  
 

OBJECTIVOS:  
• Elaborar propostas de diplomas em matérias sob tutela da SREC 

 
METODOLOGIA:  

• Analisar, elaborar e coordenar proposta de diplomas a remeter so Secretário Regional de 
Educação e Cultura para posterior aprovação pelo Conselho de Governo e remissão à 
Assembleia Legislativa da Madeira 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Conselheiro Técnico  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S):      
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Horácio Bento de Gouveia 
 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 10.134,40€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaborar propostas de diplomas 
em matérias sob tutela da 
SREC 

x x x x x x x   x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Publicação dos diplomas 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico 
 

Projecto: 2.1.4 – Elaboração de Pareceres Juridicos e Preparação de Cadernos 
de Encargos e Programas de Concursos 
 

OBJECTIVOS:  
• Pareceres jurídicos sobre questões de interesse para a SREC 
• Preparação de concursos públicos 

 
METODOLOGIA:  

• Estudar e emitir pareceres jurídicos a remeter ao Secretário Regional de Educação e 
Cultura 

• Preparar e elaborar programas de concurso e cadernos de encargos 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Conselheiro Técnico  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Horácio Bento de Gouveia 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 7.630€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Pareceres juridicos sobre 
questões de interesse para a 
SREC 

x x x x x x x   x x x x 

Preparação de concursos 
publicos 

x x x x x x x   x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Apoio jurídico ao GSREC 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico 
 

Projecto: 2.1.5 – Coordenação Regional - Centros de Novas Oportunidades 
(CNO) 
 

OBJECTIVOS:  
• Dar resposta às necessidades de qualificação da população adulta 
• Alargar a sua acção para o nível Secundário 
• Alargar a sua acção para o reconhecimento e validação de competências para efeitos 

trabalhadores 
• Melhorar a qualidade da acção que desenvolvem 

 
METODOLOGIA:  

• Reuniões de coordenação 
• Encontros entre os elementos das equipas dos diferentes CNO 
• Troca de experiências entre os diferentes CNO 
• Participação em algumas sessões de certificação de competências 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Adjunto  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
EPHTM ;DRQP, Escola Básica e Secundária D Lucinda Andrade 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) EPHTM, Escola P. Cristóvão Colombo, DTIM, CELFF 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria Ângela T. Borges G. Melim 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS:  

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Reuniões de coordenação x   x     x       x x   
Visitas aos CNO     x   x         x     

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Os definidos nos objectivos 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.1 – Acompanhamento Técnico e Jurídico       
 

Projecto: 2.1.6 – P@GE - Plataforma de Apoio à Gestão de Escolas 
 

OBJECTIVOS:  
• Disponibilizar uma plataforma única e integrada de apoio à gestão escolar para as escolas 

do 2º, 3º ciclo e secundárias 
• Criação de um Serviço de Apoio e Suporte na SREC – HELPDESK - para a resolução dos 

problemas 
 
METODOLOGIA:  

• Candidatura aos Fundos comunitários 
• Elaboração do Caderno de Encargos 
• Procedimentos de contratação 
• Constituição da equipa de HELPDESK 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF e DSSI  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Escolas básicas dos 2º e 3º Ciclos e Secundárias da  RAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Isabel Amaral e Vitorino Seixas 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 8 

 
����FINANCEIROS: 263.317,95 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaborar a candidatura ao 
programa operacional 
regional   

x x                     

Preparação da Documentação 
necessária ao lançamento dos 
concursos 

x x                     

Concurso de Aquisição da 
Plataforma de Serviços 

  x x x x x             

Implementação da Plataforma             x x x x x x 
Equipa de HELPDESK x x x x x x x x x x x x 
Formação para a Equipa x x x x                 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Plataforma integrada de serviços de gestão escolar 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.2 – 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 trabalhadores 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 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF, IRE,DSSI, OSECRAM e DGOJ  
 
OBJECTIVOS:  

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

• 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 destinam      

 
PROJECTOS: 

Projecto 2.2.1 – Formação para a qualidade na educação  
Projecto 2.2.2 – Formação contínua 
Projecto 2.2.3 – Curso de especialização na defesa nacional - Madeira  
      

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Acções de informação em áreas específicas 
• Acções de formação para desenvolvimento das actividades dos dirigentes e técnicos 

superiores 
• Acções de formação para desenvolvimento das actividades de outros grupos 

trabalhadores      
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.2 – Formação 
 

Projecto: 2.2.1 – Formação Para a Qualidade na Educação  
 

OBJECTIVOS:  
• Desenvolver competências correspondentes às áreas de intervenção da IRE  
• Actualizar conhecimentos ao nível de conteúdos e de metodologias de recolha e tratamento 

de dados 
• Promover a formação dos inspectores em áreas funcionais específicas relacionadas com as 

actividades inspectivas aprovadas superiormente  
 

METODOLOGIA:  
• Identificação das necessidades decorrentes da implementação da generalidade das 

actividades inspectivas e de cada actividade 
• Elaboração de plano destas actividades 
• Organização e execução das actividades 
• Elaboração de relatório final da formação dos inspectores 

 
SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GGF 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Furtado 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 19 

 
����FINANCEIROS:           15000,00 € (PIDDAR) 
 

CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de dados x x x x x x x x x x x x 
Tratamento dos dados x x x x x x x x x x x x 
Relatório            x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Acções de formação para aprofundamento de competências técnicas, pedagógicas, 
jurídicas e administrativo-financeiras 

• Acções de formação para projecto de intervenção inspectiva 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.2 – Formação 
 

Projecto: 2.2.2 – Formação Contínua 
 

OBJECTIVOS:  
• Fomentar a melhoria do desempenho dos Trabalhadores 
• Actualizar competências que assegurem a melhoria contínua do desempenho na realização 

das actividades, dos  colaboradores 
• Estimular a auto-formação, formal ou informal                                                                                                                                   
• Promover a partilha de conhecimentos adquiridos de que são portadores os trabalhadores 

do GSREC 
 
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 talentos 
humanos 

• 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 do plano de formação 
• Validação pelo superior das acções de sensibilização a realizar face às necessidades 

constatadas    
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF, IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Isabel Amaral, João Fernandes, Vitorino Seixas, M.ª 

João Freitas, Sara Santos 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 48.639.60€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Inventariação das necessidades 
de formação      

    x x                 

Frequência de acções de 
formação 

x x x x x x x x x x x x 

Apreciação das acções                       x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

 
• Desenvolvimento de uma cultura de formação permanente 
• Melhoria de qualidade das respostas e serviços prestados 
• Acções de formação realizadas      
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.2 – Formação 
 

Projecto: 2.2.3 – Curso de Especialização na Defesa Nacional - Madeira 
 

OBJECTIVOS:  
• Promover a reflexão e o debate, junto de quadros superiores das estruturas governativas da 

Região e da sociedade civil, no domínio da segurança e defesa 
 
METODOLOGIA:  

• A determinar, de acordo com as orientações do Instituto de Defesa Nacional 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Assessor Técnico  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Instituto de Defesa Nacional 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: José Deodato Carvalho Rodrigues 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 15.876,70 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Desenvolvimento de contactos e 
planeamento 

x x                     

Reuniões da Comissão 
Científica e Organizadora do 
Curso 

  x x                   

Identificação e selecção de 
candidatos 

    x x                 

Realização das sessões do 
Curso 

        x x             

Balanço da actividade e 
recomendações 

            x           

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Formação de quinze auditores madeirenses em Defesa Nacional 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

A gestão eficaz dos recursos, constitui uma prioridade na concretização das políticas da SREC, através 
da promoção e implementação de medidas conducentes ao desenvolvimento 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF, IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ.       
 
OBJECTIVOS:  

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

• 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  

• Fomentar a auto-aprendizagem 
• Induzir a aprendizagem flexível 
• Desenvolver parcerias 
• Maximizar a utilização dos recursos disponíveis 
• Assegurar o bom funcionamento do economato do Gabinete do Secretário 
• Garantir todas as operações inerentes ao processamento das remunerações e regalias 

sociais do GSREC e órgãos dependentes   
• Acesso de banda larga à Internet nas Escolas e Departamentos da SREC 
• Melhoria continua das comunicações disponibilizadas 
• Melhorar a performance dos serviços disponibilizados   

 
PROJECTOS: 

Projecto 2.3.1 – Gestão e organização dos espaços físicos  
Projecto 2.3.2 – Gestão dos serviços de transportes 
Projecto 2.3.3 – Processamento das remunerações e regalias sociais 
Projecto 2.3.4 – Organização e actualização do cadastro de bens  
Projecto 2.3.5 – Gestão do economato 
Projecto 2.3.6 – Gestão documental 
Projecto 2.3.7 – Portal documental  
Projecto 2.3.8 – Implementação de um sistema interno eficaz em matéria de apoios financeiros 
ao funcionamento 
Projecto 2.3.9 – Infra-estruturas tecnológicas da educação 
Projecto 2.3.10 – Serviços electrónicos integrados para a educação  
Projecto 2.3.11 – Aplicação de gestão de pessoal docente 
Projecto 2.3.12 – Gestão de recursos humanos 
Projecto 2.3.13 – Planos de prevenção e emergência      
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Reposicionamentos dos trabalhadores na carreira  
• Listas de antiguidade 
• Balanço Social 
• Aumentar a capacidade de inovação e competências tecnológicas 
• Melhoria na rentabilização dos espaços físicos, em harmonia com o número de 

Trabalhadores 
• Processamento atempado das remunerações e regalias sociais do Gabinete do Secretário  
• Melhoria da recolha sistemática de informações e respectivo registo 
• Conhecimento actualizado dos bens solicitados pelos serviços e fornecidos aos mesmos 
• Diminuir o número de reclamações 
• Diminuir o tempo de resolução de incidentes e de problemas 
• Aumentar a satisfação do cliente 
• Melhor performance      
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.1– Gestão e Organização dos Espaços Físicos 
 

OBJECTIVOS:  
• Rentabilizar os espaços físicos da SREC     

 
METODOLOGIA:  

• Levantamento das necessidades 
• Compatibilização das necessidades com a área orçamental 
• Gestão do material adquirido 

 

RESPONSÁVEL:  
 Adjunto  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GGF, IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ, GIIP 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rui Cunha 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 12.060,00€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Gerir a utilização dos espaços x x x x x x x x x x x x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhoria na rentabilização dos espaços físicos, em harmonia com o número de 
Trabalhadores      
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.2– Gestão dos Serviços de Transportes 
 

OBJECTIVOS:  
• Gerir eficazmente a rede de transportes da SREC 

 
METODOLOGIA:  

• Gestão da base de dados relativa à rede de transportes 
 

RESPONSÁVEL:  
 Adjunto  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S):      
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rui Cunha 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 14.060,00€ 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Promoção e melhoria x x x x x x x x x x x x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhoria na qualidade do serviço de transportes 
• Distribuição, do serviço necessário a realizar por funcionário/motorista 
• Controlo, através de mecanismos, da realização dos serviços distribuídos 
• Controle da qualidade dos serviços prestados 
• Controle de manutenção dos veículos em circulação 
• Controle do cumprimento, quanto á prestação do serviço distribuído 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.3 – Processamento das Remunerações e Regalias Sociais  
 

OBJECTIVOS:  
• Garantir todas as operações inerentes ao processamento das remunerações e regalias 

sociais do GSREC 
 
METODOLOGIA:  

• Registo da informação relativa à assiduidade 
• Recolha dos elementos relativos à assiduidade do pessoal do GSREC, das remunerações 

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 Gestão 

Organizacional e Jurídica  
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ènia Ribeiro 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3 

 
����FINANCEIROS: 13.283,60 € 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Registo da informação sobre 
assiduidade 

x x x x x x x x x x x x 

Recolha dos elementos relativos 
à assiduidade do pessoal do 
GSREC das recuperações de 
vencimentos e outras situações 

x x x x x x x x x x x x 

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

x x x x x x x x x x x x 

Verificação das folhas 
informatizadas relativas aos 
vencimentos 

x x x x x x x x x x x x 

Verificação dos documentos 
relativos a horas extraordinárias, 
ajudas de custo e transporte e 
encaminhamento, tendo em 
vista o processamento 

x x x x x x x x x x x x 

Recolha de elementos para o 
balanço social do GSREC e 
preenchimento dos respectivos 
mapas a enviar à DGOJ 

x x x x x x x x x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Processamento atempado das remunerações e regalias do GSREC 
• Melhoria da recolha sistemática de informações e respectivo registo 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.4 – 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 de modo a conhecer a estrutura do património 
• Requisitar mensalmente material de desgaste 
• Verificar e assegurar o cumprimento dos contratos de manutenção dos equipamentos, de 

assistência técnica 
 
METODOLOGIA:  

• Diagnóstico de necessidades em equipamento, mobiliário e bens não duradouros 
• Levantamento das necessidades de material de desgaste 
• Implementação de um sistema de gestão de stocks 
• Inventariação periódica dos bens existentes 
• Registo de bens inventariáveis 
• Registo permanente dos bens inventariáveis que sejam adquiridos 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
DRP-SRPF 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Patrícia Freitas Vieira, Fátima Teixeira, Filipa Visinho, 
Fátima Santos, Elsa Gonçalves 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 6 

 
����FINANCEIROS:  17.849,23€ 
 

CRONOGRAMA: 
 

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

Levantamento mensal das 
necessidades 

x x x x x x x x x x x x 

Procedimentos para aquisição 
dos bens necessários 

x x x x x x x x x x x x 

Atribuição do respectivo valor 
patrimonial 

              x x x x x 

Registo dos bens inventariados 
e actualização do inventário 

              x x x x x 

Relatório do Projecto                       x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Conhecimento da realidade patrimonial 
• Inventário actualizado dos bens patrimoniais 
• Cumprimento da legislação aplicável à matéria 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.5 – Gestão do Economato 
 

OBJECTIVOS:  
• Assegurar o economato do Gabinete do Secretário e outros serviços da SREC 

 
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 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
DRP-SRPF 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sandra Perfeito 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 11.759,99 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Pedidos dos bens à DRP x x x x x x x x x x x x 
Controlo dos stocks x x x x x x x x x x x x 
Fornecimento dos bens x x x x x x x x x x x x 
Arquivo da documentação 
relativa à gestão do economato 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração do mapa anual dos 
bens 

                      x 

 
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 SREC 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.6– Gestão Documental 
 

OBJECTIVOS:  
• Registar e seleccionar correspondência recebida 
• Registar a correspondência expedida 
• Aplicar a portaria de selecção de documentos 
• 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 de correspondência recebida 
• Selecção e registo de correspondência expedida 
• Aplicação da portaria de gestão de documentos 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF, IRE, DSSI e DGOJ  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
OSECRAM 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sandra Perfeito, Graça Marques, Fátima Teixeira e 

Francisca Silva  
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 53.356.52€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Selecção e registo da 
correspondência recebida 

x x x x x x x x x x x x 

Registo e arquivo da 
correspondência expedida 

x x x x x x x x x x x x 

Selecção de documentos 
 

x x x x x x x x x x x x 

Actualização do classificador 
 

x x x x               x 

Actualização permanente da 
classificação dos documentos 

x x x x x x x x x x x x 

Relatório de projectos 
 

                    x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Recepção, registo, classificação, encaminhamento e expedição da correspondência 
• Selecção e encaminhamento/eliminação de documentos, nos termos da Portaria, em vigor  
• Manutenção de um registo histórico 
• Arquivo de correspondência 
• Selecção de documentação 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.7 – Portal Documental 
 

OBJECTIVOS:  
• Organizar e rentabilizar a informação do arquivo digital na DSSI 
• Melhorar a qualidade de Serviço 
• Apoiar a criação do Arquivo Digital na DREER 

 
METODOLOGIA:  

• Estudo para a criação de novos Workflows 
• Divulgação dos sistemas e formação interna 
• Optimização dos sistemas 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 DSSI, DREER   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Patrícia Nóbrega Fernandes e Ricardo Teixeira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3  

 
����FINANCEIROS: 30.137,17€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Estudo dos Processos x x x                   
Acompanhamento da criação de 
Directórios na DREER 

x x                     

Estudo de Novos Workflows   x x         x x       
Divulgação dos sistemas e 
formação 

  x x                   

Optimização dos Sistemas       x x x x x x x x x 
Acompanhamento na DREER x x x x x x x x x x x x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Acesso na DREER a serviços de gestão documental e arquivo, os quais podem ser 
acedidos através da rede interna ou via Internet de qualquer computador  

• Melhoria da utilização do Portal Documental na DSSI     
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.8 – Implementação de um Sistema Interno Eficaz em Matéria de 
Apoios Financeiros ao Funcionamento  
 

OBJECTIVOS:  
• Instrução Interna em matéria de concessão, acompanhamento e fiscalização dos apoios 

financeiros ao funcionamento das instituições particulares de educação/ensino 
 
METODOLOGIA:  

• Levantamento dos circuitos/procedimentos internos existentes 
• Organização, compilação, adaptação, alteração e estabelecimento de regras quanto aos 

mesmos 
• Divulgação interna da instrução 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 4.566,06 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Levantamento dos 
circuitos/procedimentos internos 
existentes 

  x x                   

Organização, compilação, 
adaptação, alteração e 
estabelecimento de regras 
quanto aos mesmos 

      x x x x           

Divulgação interna das novas 
orientações 

              x         

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhoria dos procedimentos internos 
• Clara definição e identificação dos circuitos, dos intervenientes e dos responsáveis 

envolvidos 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.9 – Infra-estruturas Tecnológicas da Educação 
 

OBJECTIVOS:  
• Garantir  Internet em banda larga de alta velocidade, a todos os estabelecimentos de ensino 

públicos e privados, de todos os níveis de ensino da RAM e departamentos da SREC 
• Melhorar o desempenho, disponibilidade e segurança dos Sistemas de Informação  nos 

estabelecimentos de ensino da RAM e departamentos da SREC 
• Reduzir os custos das comunicações de voz e dados da Organização a médio prazo 
• Criar e manter tecnologicamente actualizadas as infra-estruturas tecnológicas de base 

tendo em vista o desenvolvimento e disponibilização de outros projectos no âmbito da 
educação e cultura na RAM 

 
METODOLOGIA:  

• Promover o processo de aquisição dos serviços de Redes, Comunicações, Segurança 
Informática, Evolução e Consolidação do Centro de dados da SREC 

• Acompanhar o processo de consultadoria, planificação e implementação dos serviços 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 DSSI, Direcções Regionais   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Simão Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 12 

 
����FINANCEIROS: 789.411,07€ 
 
 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 
66

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Estudo das soluções de 
mercado 

X X                     

Constituição das equipas 
Coordenadoras de projecto 

X X                     

Preparação de toda a 
documentação necessária ao 
lançamento dos concursos 

  X X                   

Obtenção das devidas 
autorizações/Vistos 

  X X           X X     

Lançamento dos Procedimentos 
de Contratação 

    X X                 

Recepção e análise das 
propostas 

        X X             

Adjudicação e celebração dos 
contratos 

            X X X       

Consultadoria e planificação da 
implementação dos serviços 
contratados 

                  X X X 

Implementação do projecto 
"Comunicações e Internet" do 
ano transacto 

X X X X X X X           

Implementação do projecto 
"Disponibilidade e Segurança do 
Datacenter" do ano transacto 

    X X X X X           

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Aumentar o nível de satisfação da Comunidade Educativa relativamente ao desempenho e 
disponibilidade dos Serviços Electrónicos prestados pela SREC 

• Assegurar a qualidade do caderno de encargos e restante documentação associada ao 
processo de aquisição 

• Garantir que as actividades do projecto são desenvolvidas dentro dos prazos estimados 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.10 – Serviços Electrónicos Integrados para a Educação 
 

OBJECTIVOS:  
• Gestão centralizada do fluxo e Arquivo da documentação que circula pela Organização, 

com base em regras de arquivo digital e sistemas de alerta 
• Melhorar o serviço prestado de apoio e gestão das TI, com base em referências de Boas 

Práticas nomeadamente o ITIL 
• Gestão e Valorização do Capital Humano, através da gestão de competências individuais, 

formação e avaliação de desempenho segundo o sistema SIADAP 
 
METODOLOGIA:  

• Promover o processo de aquisição dos serviços de Gestão Documental e Arquivo Digital, 
Apoio à Gestão das TIC, e Gestão e Valorização do Capital Humano 

• Acompanhar o processo de consultadoria e planificação da implementação dos serviços. 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 DSSI, DRAE, DRAC  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRAE, DRAC 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Óscar Faria 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 10  

 
����FINANCEIROS: 705.683,97€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Estudo das soluções de 
mercado 

X X                     

Constituição das equipas 
Coordenadoras de projecto 

X X                     

Preparação de toda a 
documentação necessária ao 
lançamento dos concursos 

  X X                   

Obtenção das devidas 
autorizações/Vistos 

  X X           X X     

Lançamento dos concursos 
público 

    X X                 

Recepção e análise das 
propostas 

        X X             

Adjudicação e celebração dos 
contratos 

            X X X       

Constituição das equipas de 
Implementação de projecto 

                  X X X 

Consultadoria e planificação da 
implementação dos serviços 
contratados 

                  X X X 

Teste da componente de 
"Gestão e Valorização do 
Capital Humano" 

  X X X X X X           

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Aumentar a quantidade e qualidade dos Serviços Electrónicos prestados pela SREC 
• Relatório de avaliação e proposta de melhorias dos processos de trabalho afectos às 

diferentes componentes do projecto 
• Assegurar a qualidade do caderno de encargos e restante documentação associada ao 

processo de aquisição 
• Garantir que as actividades do projecto são desenvolvidas dentro dos prazos estimados 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.11 – Aplicação de Gestão de Pessoal Docente 
 

OBJECTIVOS:  
• Disponibilizar a nova versão da aplicação de Gestão de Pessoal Docente 

 
METODOLOGIA:  

• Implementação dos processos de colocação, geração de informação de apoio e  
comunicação entre os docentes e os gestores do Pessoal Docente 

• Implementação dos perfil de Suporte Administrativo à aplicação de Gestão do Pessoal 
Docente    

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 DSSI, DREER,DRAE   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRAE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: José Carlos Gouveia 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3 

 
����FINANCEIROS: 76.624.72€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Implementação dos processos 
de colocação dos candidatos 
aos concursos de Pessoal 
Docente 

X X X X                 

Implementação dos processos 
de geração de informação de 
apoio à Gestão do Pessoal 
Docente 

        X X X           

Implementação dos processos 
de comunicação entre os 
docentes e os gestores do 
Pessoal Docente 

              X X       

Implementação dos perfis 
"Suporte Administrativo" de 
acesso à aplicação de Gestão 
do Pessoal Docente 

                  X X X 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhorar a qualidade e a eficiência do processo de Gestão do Pessoal Docente 
• Redução de custos 
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.12 – Gestão de Recursos Humanos 
 

OBJECTIVOS:  
• Assegurar a gestão e a administração do pessoal do GSREC 
• Assegurar a actualização sistemática dos Recursos Humanos, no âmbito do pessoal que 

exerce funções no GSREC 
• Proceder à elaboração das listas de antiguidade dos diversos grupo de pessoal a exercer 

funções no GSREC  
• Proceder à elaboração das estatísticas de pessoal relativo  ao GSREC 
• Acompanhar e controlar o desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho dos 

Trabalhadores que exercem funções no GSREC 
• Proporcionar informação de natureza técnica para apoio à tomada de decisões 
• Uniformizar os procedimentos administrativos 
• 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 
 
METODOLOGIA:  

• Reuniões periódicas para apreciação e análise da qualidade do desempenho do pessoal do 
GSREC 

• Emanação e ajustamento de orientações face às necessidades 
• Actualização permanente dos processos individuais de pessoal em suporte de papel e 

informática  
• Formalização de pareceres 
• Reuniões gerais     

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
  DGOJ  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GGF, IRE, DSSI, OSECRAM 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Sara Santos e Rubina Silva 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 6 

 
����FINANCEIROS: 62 896.89€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Supervisão e Gestão do pessoal  x x x x x x x x x x x x 
Formalização dos instrumentos 
de gestão administrativa  

    x x                 

Actualização sistemática no que 
concerne aos Recursos 
Humanos 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração da estatística de 
pessoal 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração da lista de 
antiguidade 

x x x                   

Acompanhamento e controlo do 
processo de avaliação de 
desempenho 

x x x                   

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

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração dos mapas de 
pessoal 

x x x x x x x x x x x x 

Preparação das reuniões x x x x x x x x x x x x 
Reuniões x x x x x x x x x x x x 
Sumário das reuniões x x x x x x x x x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Lista de antiguidade 
• Estudos e pareceres técnicos sobre questões de gestão pessoal 
• Estudos e pareceres técnicos sobre questões no âmbito da esfera de competências da 

SREC 
• Sumário das reuniões (quando necessário) 
• Balanço social 
• Acesso rápido ao cadastro de pessoal, e à pesquisa e tratamento de informação para 

tomada de decisão      
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Eixo 2 – Gestão Organizacional e Administração 
Programa 2.3 – Gestão de Recursos 
 

Projecto: 2.3.13– 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 rotina, procedimentos de auto protecção a 

adoptar, por parte de professores, Trabalhadores 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      

 

RESPONSÁVEL:  
 Assessor Técnico  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Todos os estabelecimentos escolares da RAM 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Miguel Pita  
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 49.575.68€ 

CRONOGRAMA: 
 

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

Implementação dos Planos de 
Prevenção e emergência 

x   x  x  x  x x   x   x   x  x  x 

 
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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Eixo 3 - GESTÃO FINANCEIRA E AVALIAÇÃO 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

O estudo e tratamento de dados quantitativos e qualitativos relativos ao ensino e formação profissional 
e mercado de trabalho, revestem-se de importância crucial para a formulação/reformulação das políticas 
nestas áreas 
 
COORDENAÇÃO:  
 Assessora Técnica, GGF, OSECRAM  
 
OBJECTIVOS:  

• Analisar os resultados e mais valias junto das empresas e dos participantes em programas 
de qualificação inicial e aperndizagem ao longo da vida 

• Assegurar a recolha e o tratamento da informação quantitativa e/ou qualitativa sobre 
políticas do mercado de trabalho, do ensino e formação profissional 

• 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 3.1.1 – Integração e exploração de estruturas de informação do sistema educativo  
Projecto 3.1.2 – Indicadores e valores de referencia do programa de educação e formação 
2010 
Projecto 3.1.3 – Inquérito à execução das acções de formação profissional - 2008  
Projecto 3.1.4 – Inquérito à inserção na vida activa aos ex-formandos de cursos de qualificação 
inicial terminados em 2007 
Projecto 3.1.5 – Inquérito à inserção na vida activa aos ex-formandos de cursos de qualificação 
inicial terminados em 2008  
Projecto 3.1.6 – Resultados e mais-valias do reconhecimento, validação e certificação de 
competências na RAM 
Projecto 3.1.7 – Colaboração com os Serviços da SREC na Criação de Meios de Recolha e 
Tratamento da Informação  
Projecto 3.1.8 – Acompanhamento/Avaliação das Acções de Formação promovidas pela 
Direcção Regional de Qualificação Profissional 
Projecto 3.1.9 – Ligações a sistemas e redes de dados Europeias (LMP/ MISEP/ Eurydice/ 
ReferNet)  
Projecto 3.1.10 – Determinação e análise dos custos da educação 
Projecto 3.1.11 – Determinação e análise dos custos relativos ao desporto escolar  
Projecto 3.1.12 – Preparação de informação para respostas às solicitações internacionais: 
inquérito UOE – 2007 (projecto INES da OCDE) 
Projecto 3.1.13 – Resultados das provas de aferição na RAM 
Projecto 3.1.14 – EQUAL- “Agir para a igualdade”  
Projecto 3.1.15 – Anuário de educação 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Disponibilização de informação qualitativa e quantitativa sobre a formação inicial e a 

aprendizagem ao longo da vida 
• Produção de indicadores chave sobre a política de ensino e formação profissional 
• Participação nos sistemas e redes  de dados europeias de ensino, formação e mercado de 

trabalho 
• Informação sobre resultados de desempenho dos alunos da RAM, nas Provas de Aferição e 

Exames Nacionais de 2009. 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.1 – Integração e Exploração de Estruturas de Informação do 
Sistema Educativo 
Criar um sistema de informação integrado que permita dar resposta regular às solicitações, internas e 
externas 

OBJECTIVOS:  
 

 
METODOLOGIA:  

• Obtenção dos ficheiros da rede escolar regional 
• Exploração dos ficheiros 
• Definição de variáveis a recolher pela rede escolar regional 
• Definição da análise estatística a efectuar 
• Análise estatística e produção de informação 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Maria João Freitas, Ricardo Figueira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 22.698€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Obtenção dos ficheiros da rede 
escolar regional 

x     x x         x x   

Exploração dos ficheiros x x     x x       x x x 
Definição de variáveis a recolher 
pela rede escolar regional 

            x x x       

Definição da análise estatística 
a efectuar 

x x x           x x     

Análise estatística e produção 
de informação 

x x x   x x         x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Disponibilizar informação de suporte à decisão 
• Comparabilidade de dados a nível nacional e internacional. 

 
 
 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 
76

 
Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.2 – Indicadores e Valores de Referência do Programa de 
Educação e Formação 2010 
 

OBJECTIVOS:  
• Monitorizar os progressos alcançados na realização dos objectivos de Lisboa no domínio da 

educação e formação, bem como dos desafios nacionais e regionais, mediante um quadro 
coerente de indicadores e valores de referência. 

 
METODOLOGIA:  

• Acompanhamento do processo de desenvolvimento de novos indicadores e da 
implementação dos existentes 

• Cooperar com as entidades estatísticas nacionais e regionais para melhorar a coerência e 
comparabilidade dos dados, incluindo o aperfeiçoamento das bases estatísticas 

• Desenvolver esforços no sentido de que os indicadores do quadro de referência abranjam a 
RAM 

• Recolha e cálculo de indicadores 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GEEP, DNE, INE, DRE da SRPF 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 13.859€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Acompanhamento do processo 
de desenvolvimento de novos 
indicadores e da implementação 
dos existentes 

    x     x x     x x x 

Cooperar com as entidades 
estatísticas nacionais e 
regionais  

x     x x   x     x x x 

Desenvolver esforços no sentido 
de que os indicadores do 
quadro de referência abranjam a 
RAM 

      x x           x x 

Recolha e cálculo de 
indicadores 

  x x     x x     x x x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Disponibilizar indicadores que acompanhem periodicamente os resultados e 
progressos alcançados, permitindo a identificação de pontos fortes e fracos com vista 
a fornecer orientações estratégicas ao programa "Educação e Formação 2010" 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.3 – Inquérito à Execução das Acções de Formação Profissional - 
2008 
 

OBJECTIVOS:  
• Proceder à avaliação relativamente ao ano de 2008 das acções de formação profissional 

promovidas pelas empresas ou acções a que as empresas aderiram, na própria empresa, 
noutras empresas, centros de formação profissional, etc., no país ou no estrangeiro, com 
vista à recolha de indicadores sobre os participantes, acções de formação profissional 
ministradas, os cursos e as suas características e financiamento 

 
METODOLOGIA:  

• Concepção metodologica 
• Elaboração/ Revisão do instrumento de notação do inquérito 
• Lançamento do inquérito 
• Recolha dos questionários e análise. Processamento e validação da informação 
• Análise dos resultados e elaboração das sinteses 
• Divulgação pública de resultados 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
GEP do MTSS, INE 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ricardo Figueira, Xavier Abreu 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 8.764€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Revisão/ elaboração do 
instrumento de notação 

      x x               

Lançamento do inquérito         x x             
Recolha e tratamento da 
informação 

          x x           

Processamento e validação da 
informação 

              x x       

Análise de resultados/ 
elaboração e disponibilização da 
síntese 

                  x x   

Divulgação de resultados                     x   
 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Outputs de informação sobre a formação contínua proporcionada pelas empresas da 
RAM aos seus trabalhadores 

• Síntese de resultados 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.4 – Inquérito à Inserção na Vida Activa aos Ex-formandos de 
Cursos de Qualificação Inicial Terminados em 2007 
 

OBJECTIVOS:  
• Avaliar o impacto das acções de formação profissional terminadas em 2007, na perspectiva 

de inserção e adequação emprego/formação dos ex-formandos que frequentaram cursos de 
qualificação inicial 

METODOLOGIA:  
• Concepção metodológica 
• Elaboração/ Revisão do instrumento de notação do inquérito 
• Recolha dos elementos necessário à construção do ficheiro. Construção e codificação do 

ficheiro 
• Lançamento do inquérito 
• Recolha dos questionários e análise. Processamento e validação da informação 
• Análise dos resultados e elaboração das sinteses 
• Divulgação pública de resultados 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRQP 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
INE 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas, Sara Drumond 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 13.800€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Concepção Metodológica   x x                   
Construção e codificação do 
ficheiro 

  x x                   

Elaboração/ Revisão do 
questionário 

  x x x                 

Lançamento do inquérito         x x             
Recolha e análise do 
questionário 

        x x x           

Processamento e validação da 
informação 

              x x       

Análise de resultados/ 
Elaboração e disponibilização 
da síntese 

                x x     

Divulgação de resultados                     x   
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Produção de Indicadores chave sobre a inserção dos formandos e a adequação 
formação/ emprego 

• Síntese de resultados 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 
79

 
Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.5 – Inquérito à Inserção na Vida Activa aos Ex-formandos de 
Cursos de Qualificação Inicial Terminados em 2008 
 

OBJECTIVOS:  
• Avaliar o impacto das acções de formação profissional terminadas em 2008, na perspectiva 

de inserção e adequação emprego/formação dos ex-formandos que frequentaram cursos de 
qualificação inicial 

• Avaliar o impacto dos cursos Educação e Formação de Adultos, numa perspectiva de maior 
integração das ofertas de educação e formação, tendo em vista a dupla certificação, escolar 
e profissional e a conclusão do ensino básico e/ou secundário 

 
METODOLOGIA:  

• Concepção metodológica 
• Elaboração/ Revisão do instrumento de notação do inquérito 
• Recolha dos elementos necessário à construção do ficheiro.  
• Construção e codificação do ficheiro 
• Lançamento do inquérito 
• Recolha dos questionários e análise 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRQP 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
INE 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas, Ricardo Figueira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 15.724€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Concepção Metodológica       x                 
Elaboração do instrumento de 
notação do inquérito 

      x                 

Recolha dos elementos 
necessário à construção do 
ficheiro. Construção e 
codificação do ficheiro 

        x x             

Lançamento do inquérito                 x x x x 
Recolha e análise dos 
questionários 

                x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Produção de Indicadores chave sobre estratégias do sistema educativo/formativo e 
sobre a inserção dos formandos e a adequação formação/ emprego 

• Documento sobre análise e síntese de resultados 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.6 – Resultados e Mais-valias do Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências na RAM 
 

OBJECTIVOS:  
• Recolha de dados quantitativos junto dos participantes em processo de RVCC que 

forneçam, de uma forma consistente, evidências sobre os efeitos e as mais-valias 
resultantes da sua passagem por um processo de RVCC, contribuindo para promover 
melhorias na gestão do programa e orientações na definição das políticas relacionadas 

 
METODOLOGIA:  

• Análise das fontes disponíveis, metodologias e variáveis em estudo 
• Fornecimento de dados/informações 
• Acompanhamento da metodologia do estudo e da construção dos questionários 
• Recolha de dados 
• Análise e avaliação de resultados preliminares 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM, Adjunta 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRQP 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
CELF, DTIM, EPCC 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas, Ricardo Figueira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 6 

 
����FINANCEIROS: 85.970€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Análise das fontes disponíveis, 
metodologias e variáveis em 
estudo 

x x                     

Fornecimento de 
dados/informações      

  x x                   

Acompanhamento da 
metodologia do estudo e da 
construção dos questionários 

        x x x           

Recolha de dados                 x x x x 
Análise e avaliação de 
resultados preliminares 

                    x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Disponibilização informação de suporte à pertinência do processo de RVCC e à promoção 
de melhorias na gestão do Programa de RVCC, no espaço regional e no âmbito das 
políticas educativas, de emprego e inserção social 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.7 – Colaboração com os Serviços da SREC na Criação de Meios 
de Recolha e Tratamento da Informação  
 

OBJECTIVOS:  
• Colaborar com os diversos serviços da SREC, quer na criação de meios de recolha de 

informação, quer no tratamento da informação estatística 
 
METODOLOGIA:  

• Reunião com os intervenientes 
• Definição das metodologias a adoptar 
• Concepção dos questionários 
• Recolha da informação 
• Tratamento da informação 
• Elaboração de relatórios 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GGF, IRE, DSSI 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRAC, DRAE, DRPRE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas, Ricardo Figueira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 7.889€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Reunião com os intervenientes   x x x x x x x x x x x 
Definição das metodologias a 
adoptar 

  x x x x x x x x x x x 

Concepção dos questionários   x x x x x x x x x x x 
Recolha da informação   x x x x x x x x x x x 
Tratamento da informação                 x x x x 
Elaboração de relatórios                 x x x x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Disponibilização de instrumentos de diagnóstico e avaliação 
• Disponibilização de um conjunto de informações estatísticas de suporte à decisão 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.8 – Acompanhamento/ Avaliação das Acções de Formação 
promovidas pela DRQP 
 

OBJECTIVOS:  
• Avaliar a formação promovida internamente na DRQP, quer na optica do formando quer do 

tutor, através de quatro inquéritos anuais 
 
METODOLOGIA:  

• Registo/ processamento e validação da informação referente a 2008 
• Análise de resultados relativa a 2008  e elaboração da sintese 
• Recolha dos questionários relativos a 2009 
• Reunião com intervenientes no processo, para revisão dos instrumentos de notação, para o 

ano 2010 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRQP 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  Xavier Abreu 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 4.262€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Registo/ processamento e 
validação da informação 

  x x                   

Análise de resultados relativa a 
2008  e elaboração de sintese 

    x                   

Recolha do questionário 2009 x x x x x x x x x x x x 
Reunião com interveniente no 
processo para revisão do 
questionário para o ano de 2010 

                  x     

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Outputs de informação para avaliação das acções de formação da DRQP 
• Síntese de resultados 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.9 – Ligações a Sistemas e Redes de Dados Europeias (LMP/ 
MISEP/ Eurydice/ ReferNet) 
 

OBJECTIVOS:  
• Fornecer informação quantitativa e/ou qualitativa detalhada sobre as politicas do mercado 

de trabalho, do ensino e formação profissional levadas a efeito na RAM em 2008 de modo a 
integrar: a Base de Dados Europeia (LMP) desenvolvida pelo Eurostat, a Rede Europeia de 
Referência e Especialização do CEDEFOP (ReferNet) e a rede Eurydice 

METODOLOGIA:  
• Participação nas reuniões de grupo de trabalho nacional/ abordagem de questões 

metodológicas com vista a consolidar as bases 
• Recolha e validação das informações qualitativas e quantitativas 
• Contribuição na análise das informações recolhidas e respectivas rectificações 
• Divulgação dos resultados do trabalho realizado junto dos grupos-alvo a nível regional 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRQP, DREER, IRE, DRE 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRQP, DREER, DRE 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
EUROSTAT, CEDEFOP, DGERT do MTSS, GEPE do ME 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 8.810€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Participação nas reuniões de 
grupo de trabalho 

  x             x       

Recolha e validação da 
informação 

    x x x x x x x       

Análise e rectificação     x x x       x x     
Divulgação dos resultados                   x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Compilação da informação e administração dos dados referentes à RAM 
• Participação da Região Autónoma na Implementação de processos de recolha detalhada de 

informação estatística sobre políticas do mercado de trabalho levadas a efeito pelos estados 
membros que permitam o acompanhamento da política comunitária no âmbito da estratégia 
europeia do emprego, tendo em conta as especificidades nacionais e regionais 

• Participação da RAM numa rede institucional, EURYDICE, com vista a analisar e difundir 
informações fidedignas e susceptíveis de comparação sobre as politicas e sistemas 
educativos em toda a Europa 

• Participação na Rede Europeia de Referência e Especialização no dominio do ensino e da 
formação profissional (ReferNet) com vista a fornecer informações sobre a educação e 
formação profissional, possibilitando o estabelecimento de comparações entre os 
diferentes Estados- Membros 

• Divulgação dos resultados do trabalho realizado junto dos grupos-alvo a nível regional 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.10 – Determinação e Análise dos Custos da Educação 
 

OBJECTIVOS:  
• Determinar e analisar os custos da Educação 

 
METODOLOGIA:  

• Análise comparativa dos custos da Educação determinados no ano transacto com os de 
2005 

• Aprofundamento da análise no âmbito de determinadas despesas, tendo em vista elencar o 
maior número de variáveis explicativas das mesmas 

• Recolha de elementos - continuação - bem como no âmbito do alargamento das amostras 
e/ou universos 

• Melhoria da sistematização dos elementos recolhidos por forma a permitirem, quando 
necessário, as tomadas de decisão inerentes às políticas educativas 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRPRE, EPHTM, CEPAM, Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, Escolas Básicas e Secundárias 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria do Céu Carreira, Odília Figueiredo, Maria da Paz 

Freitas, Andreia Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 7 

 
����FINANCEIROS: 33.405,16€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Análise comparativa dos custos 
da Educação 

x x x x x x x           

Aprofundamento da análise no 
âmbito de determinadas 
despesas 

  x x x x x x x         

Recolha de elementos - 
continuação - bem como no 
âmbito do alargamento das 
amostras e/ou universos 

        x x x x x x x   

Melhoria da sistematização dos 
elementos recolhidos  

          x x x x x x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Apuramento dos custos de educação 
• Documentos no âmbito dos estudos realizados, tendo em vista, para além de um maior e 

melhor conhecimento da realidade, o apoio à tomada de decisão ao nível das políticas 
educativas 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.11 – Determinação e Análise dos Custos Relativos ao Desporto 
Escolar 
 

OBJECTIVOS:  
• Determinar os custos do desporto escolar 
• Analisar os custos 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, tendo em vista a determinação dos custos por natureza 

da despesa no ano de 2008 
• Análise da evolução da despesa inerente ao GCDE e respectiva evolução da população 

escolar abrangida (2000-2008) 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Escolas Básicas e Secundárias da RAM, DRAE, DRE, GCDE     
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Andreia Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 5.508,59€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos         X X             
Análise dos elementos 
recolhidos 

                  X X X 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Apuramento dos custos de educação (desporto escolar) 
• Documento no âmbito dos estudos realizados, tendo em vista, para além de um maior e 

melhor conhecimento da realidade, o apoio à tomada de decisão ao nível das políticas 
educativas 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.12 – 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 2007      
 

METODOLOGIA:  
• Construção de instrumentos de recolha de dados e/ou questionários 
• Recolha de dados financeiros relativos a despesas em educação (ano de 2007) 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)      
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF       
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
GGF do ME 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria da Paz Freitas     
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 
 

����FINANCEIROS: 7.394,66 € 
 
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 

      X X               

Recolha de dados financeiros 
relativos a despesas em 
educação (ano de 2007), 
incluindo os montantes 
executados em sede dos 
Fundos Escolares 

      X X               

Sistematização, organização e 
tratamento dos dados recolhidos 

        X X             

Análise dos dados recolhidos           X X           
Preenchimento do inquérito             X X         

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhoria na precisão/pormenorização dos dados relativos às despesas em educação 
• 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 2007     

 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 
87

 
Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.13 – Resultados das Provas de Aferição e  Exames Nacionais, na 
RAM   
 

OBJECTIVOS:  
• Levantamento de dados sobre os resultados relativos às Provas de Aferição e aos Exames 

Nacionais realizados pelos alunos em 2009, na RAM 
• Organização de dossier sobre os resultados relativos às Provas de Aferição e aos Exames 

Nacionais realizados pelos alunos em 2009, na RAM 
• Análise  aos resultados obtidos nas Provas de Aferição e nos Exames Nacionais realizados 

pelos alunos em 2009, na RAM       
 
METODOLOGIA:  

• Recolha de dados 
• Análise documental  
• Consulta aos parceiros envolvidos na matéria em apreço 
• "Construção" de dossier 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 IAssessor Técnico  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S):  
DRE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
JNE 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Cecília Baptista 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 12. 232, 00 euros 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Consulta aos parceiros 
envolvidos na matária 

   X X  X X X X   X X X   

Recolha de dados     X X X X X   X X     
Recolha de dados no sentido 
de, a partir dos mesmos iniciar 
uma agregação de informação 
qie conduza a uma possível 
análise de resultados  

       
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

 
 

X 

 
 

X 

  

Compliação e organização de 
informação por escola e nível de 
escolaridade  

         
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

Análise documental 
          

X  X   X X X 
  

Análise detalhada ao 
desempenho dos alunos, por 
Escola e Concelho 

           
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

Registo e organização de toda a 
informação contendo todos os 
dados em suportes 
considerados os mais ajustados 
face ao solicitado superiormente 

            
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  

Apresentação de resultados de 
desempenho e respectiva 
análise de 2009  

             
X  

   
X 

 
X 

    

Apresentação de resultados de 
desempenho e respectiva 
análise de 2009 
comparativamente aos 
despenhos de anos anteriores 

                 
X 

 
X 

 
X  

  

Produção de Informações e de 
Relatórios, visando o 
conhecimento parcial e global 
dos desempenhos dos alunos 

         
 
 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

    

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Compilação, organizada dos resultados do desempenho dos alunos na RAM, nas Provas de 
Aferição e nos Exames Nacionais de 2009 

• Análise aos resultados dos desempenhos dos alunos na RAM, nas Provas de Aferição e 
nos Exames Nacionais de 2009. 

• Análise aos resultados do desempenho dos alunos da RAM, nas Provas de Aferição e nos 
Exames Nacionais de 2009 comparativamente aos obtidos em anos anteriores. 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.14 –  EQUAL - "Agir para a Igualdade" 
 

OBJECTIVOS:  
• Formar novas mentalidades, introduzindo a análise de género, como conceito operatório, na 

acção pedagógica e no relacionamento social 
• Dotar os/as professores/as de instrumentos de apoio à intervenção pedagógica na área da 

Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, assim como proceder à respectiva 
sensibilização 

• Reforçar a criatividade e capacidade crítica dos/as alunos/as 
 
METODOLOGIA:  

• Realização de acções de formação creditadas 
• Realização de outras acções de sensibilização 
• Distribuição de Materiais de Apoio: Maleta Pedagógica, Bandas desenhadas e DVD 
• Acompanhamento às Escolas envolvidas 
• Disseminação de materiais e recursos técnico pedagógicos realizados e a realizar 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 Adjunta 
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Escola Básica dos 2º e 3º ciclos da Torre 
Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Caniçal 
Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol 
Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Caniço 
Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Prof Francisco Santana Barreto 
Escola Básica e Secundária da Calheta 
Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 SPM 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ângela Borges, Ester Matos Dinis Pereira da Silva, 

Isabel Cristina Pinto Sendo, Laíz Mafalda Vieira, Ana PaulaTeixeira de Almeida 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 1 

 
����FINANCEIROS: 18 500,00€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Acções de sensibilização x   x   x       x x     
Reuniões de trabalho x x x   x x     x x x   
Acompanhamento às escolas x x x   x           x   
Avaliação intermédia           x             

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Criação de uma rede de escolas Equal, cada vez mais alargada 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.1 – Recolha e Tratamento de Informação 
 

Projecto: 3.1.15 – Anuário de Educação 
 

OBJECTIVOS:  
• Elaboração de um anuário estatístico que apresente os principais indicadores da 

educação/formação da RAM, referentes ao ano lectivo 2007/2008 
• Disponibilização e divulgação do anuário 

 
METODOLOGIA:  

• Elaboração da estrutura do anuário 
• Recolha e tratamento da informação 
• Compilação da informação e preparação do documento final 
• Execução gráfica e divulgação 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 OSECRAM   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRPRE, DREER, DRQP, DRAE. 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria João Freitas, Ricardo Figueira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 19.037,00€ 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração da estrutura do 
anuário 

      x                 

Recolha e tratamento da 
informação 

      x x x             

Compilação da informação e 
preparação do documento final 

            x x x x     

Execução gráfica e divulgação                     x x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Documento de apoio à tomada de decisão, aos processos de monitorização e avaliação das 
medidas de política, bem como ao trabalho de investigação científica 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 

SREC de 2009 
 

O presente programa pretende garantir a optimização dos recursos financeiros afectos à SREC, através 
da adequada identificação, acompanhamento e controlo da execução  orçamental, bem como fomentar 
práticas de gestão sustentada dos recursos financeiros disponíveis 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF  
OBJECTIVOS:  

• Assegurar a coordenação financeira da SREC 
• Assegurar, em sede de gestão global dos orçamentos (funcionamento normal e PIDDAR) 

uma adequada execução orçamental por parte de todas as Direcções Regionais, Gabinetes, 
Serviços e Escolas 

• Fomentar práticas de controlo de boa gestão financeira 
PROJECTOS: 

Projecto 3.2.1 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e DR`s 
Regionais 
Projecto 3.2.2 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos Serviços e 
Fundos Autónomos 
Projecto 3.2.3 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento das Escolas 
Projecto 3.2.4 – Gestão, acompanhamento e controlo das receitas dos Estabelecimentos de 
Educação e dos Serviços/Direcções Regionais 
Projecto 3.2.5 – Gestão, acompanhamento e controlo da execução do Orçamento do PIDDAR 
Projecto 3.2.6 – Acompanhamento dos apoios ao investimento concedidos pela SREC a 
Estabelecimentos de Educação/ Ensino Particulares e IPSS 
Projecto 3.2.7 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e contabilísticos 
relativos às acções/actividades do GSREC, serviços do Gabinete do Secretário e DR`s 
Projecto 3.2.8 – Organização e execução dos procedimentos orçamentais e contabilísticos 
relativos aos Serviços, DR`s e Escolas com autonomia administrativa e/ou autonomia financeira 
Projecto 3.2.9 – Elaboração de despachos orçamentais   
Projecto 3.2.10 – Apoio no âmbito da implementação do POC-E 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Melhor acompanhamento e controlo da execução do orçamento de funcionamento dos 

serviços, das Direcções Regionais e demais entidades tuteladas pela SREC 
• Melhor acompanhamento e controlo da execução do orçamento de funcionamento das 

Escolas 
• Melhor acompanhamento e controlo da execução 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 
• Ampliação do universo de compilação de dados por tipo de despesa e dentro desta, por 

rubricas económicas mais relevantes, do ponto de vista orçamental 
• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor e transparência orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.1 – Gestão e acompanhamento da execução do Orçamento dos 
Serviços e DR`s  
 

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

e Direcções Regionais da SREC 
• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito dos princípios 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 a 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 do relatório de execução 
anual com especial relevância no âmbito das situações com maior expressão orçamental 
e/ou desvios orçamentais 

• Informações de cabimento quer no âmbito das despesas com pessoal, quer em ODC e 
capital (Cap. 01 – Serviços / Direcções Regionais e Cap. 50). 

• Preenchimento e posterior envio à SRPF dos Mapas Trimestrais dos Subsídios do GSREC, 
GGF, DRE, DRAE e DRPRE 

• Recolha e remessa à SRPF dos Mapas Trimestrais dos Subsídios da DRAC, DRQP e 
DREER 

• 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 GGF 

• 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 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GSREC, IRE, DSSI, OSECRAM, DGOJ, GIIP 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRQP, DRPRE, DRAE, DRAC 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
SRPF 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Andreia Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 11 

 
����FINANCEIROS: 31.531,25€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Análise dos balancetes de 
execução mensal dos Serviços 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de mapas mensais 
de execução Orçamental 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração do relatório de 
execução anual 

                        

Informações de cabimento X X X X X X X X X X X   
Mapas Trimestrais dos 
Subsídios 

  X   X     X     X     

Reunião com os Serviços  / 
Direcções Regionais da SREC 

            X           

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

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

• Relatório de execução orçamental 
• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor e transparência orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.2 – Gestão e Acompanhamento da eExecução do Orçamento dos 
Serviços e Fundos Autónomos 
 

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

autónomos (IDRAM, CEHA e Escolas Trabalhadores Públicas: CEPAM e EPHTM) 
• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito dos princípios 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 a 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 do relatório de execução anual com especial relevância das situações com 

maior expressão orçamental e/ou desvios orçamentais 
• Análise, verificação e envio à SRPF das alterações orçamentais ao orçamento privativo dos 

fundos autónomos 
• Recolha e remessa à SRPF dos Mapas Trimestrais dos Subsídios do IDRAM e CEPAM 
• 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 GGF 

• 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 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
IDRAM, CEPAM, EPHTM, CEHA 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
SRPF 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Andreia Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 7 

 
����FINANCEIROS: 17.768,67€ 
 
 
 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 
95

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Análise dos balancetes de 
execução mensal dos Serviços 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de mapas mensais 
de execução Orçamental 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração do relatório de 
execução anual 

                        

Mapas Trimestrais dos 
Subsídios 

  X   X     X     X     

Reunião com os Serviços da 
SREC 

            X           

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhor acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos serviços e fundos 
autónomos 

• Relatório de execução orçamental 
• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor e transparência orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.3 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento das 
Escolas 
 

OBJECTIVOS:  
• Acompanhar e controlar a execução dos orçamentos de funcionamento das Escolas 

(autonomia administrativa) 
• Acompanhar e controlar a execução dos Fundos Escolares (autonomia administrativa e 

financeira) 
• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito dos princípios 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 a 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 e elaboração de relatórios da execução 
semestral, com especial relevância das situações com maior expressão orçamental e/ou 
desvios orçamentais 

• Controlo bianual dos saldos de tesouraria dos Estabelecimentos de Ensino, ao nível das 
despesas com o Pessoal, ODC e Capital 

• 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   

 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Escolas Básicas dos  2º e 3º e Secundárias da RAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO:  
Odília Figueiredo 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS:  
10 

 
����FINANCEIROS: 
 28 370,02 € 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Análise dos balancetes de 
execução mensal dos 
estabelecimentos 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Recolha, registo sistemático e 
análise das receitas dos 
Estabelecimentos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Elaboração de relatório de 
execução anual dos 
Estabelecimentos * 

             
 

          

Controlo bi-anual dos saldos de 
tesouraria (despesas com 
pessoal, ODC e capital) 

           
X 

           
X 

Reuniões com as escolas           X             
* Em Janeiro de 2010 é elaborado o relatório do 2º semestre de 2009 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhor acompanhamento e controlo do orçamento de funcionamento dos Estabelecimentos 
de Ensino 

• Melhor acompanhamento e controlo dos Fundos Escolares 
• Relatórios de execução orçamental 
• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor e transparência orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.4 – Gestão, Acompanhamento e Controlo das Receitas dos 
Estabelecimentos de Educação e dos Serviços/DR`s 
 

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

normas e regras orçamentais relativas à arrecadação de receitas 
• Acompanhar e controlar a arrecadação e entrega de receitas nos cofres do Governo 

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

das comparticipações familiares 
• Proceder ao registo das situações que ultrapassam a competência das Directoras dos 

Estabelecimentos, bem como aquelas que se apresentam como “complexas” no âmbito da 
aplicação das regras em vigor 

 
METODOLOGIA:  

• 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 

• 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 a responsabilidade das Directoras dos 
Estabelecimentos 

• Prestar esclarecimentos, se necessário, no âmbito do programa PLACE em conformidade 
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) 

• Elaboração do relatório anual relativo às receitas, focando, nomeadamente, origem, 
evolução temporal e outras situações consideradas relevantes 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da RAM, Escolas Básicas do 1ºCiclo com Pré-
Escolar(ETi's), Escolas Básicas dos  2º e 3º e Secundárias da RAM, Delegações Escolares da RAM, 
DRAE, DRAC, DRE, GCEA, GES, DRPRE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  

 
����HUMANOS: 

RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Mª João Spínola 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 6 

 
����FINANCEIROS: 19 223,03 € 
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CRONOGRAMA: 
 

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

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

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

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

 
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Apoio aos estabelecimentos de 
educação/ensino 

X X X X X X X   X X X X 

Elaboração de informações e 
pareceres 

            X X X      
 
 

Elaboração do relatório anual 
relativo às receitas, focando, 
nomeadamente origem, 
evolução temporal, e outras 
situações consideradas 
relevantes 

                      X 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

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

• Registos actualizados dos montantes mensais das comparticipações familiares 
(financiamento das famílias) 

• Relatório anual de execução das receitas 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.5– Gestão, Acompanhamento e Controlo da Execução do 
Orçamento do PIDDAR     
 

OBJECTIVOS:  
• Acompanhar e controlar a execução orçamental do PIDDAR  
• Contribuir para a consolidação de atitudes e procedimentos no âmbito dos princípios 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 
periodicidade semestral e elaboração do relatório de execução Anual  

• Actualização de indicadores de gestão financeira tendo em vista a recolha de informação 
relativa à realização financeira do PIDDAR  

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF       
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI, DRE, DRPRE, Madeira tecnopolo, DRAE, IRE, DRQP, DRQP-FA, EPHTM, CEPAM, DREER, 
IDRAM, DRAC,CEHA 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Escolas Particulares e IPSS com contratos programa no âmbito da M48 (medida do PIDDAR) 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria da Paz Freitas       
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 8 
 

 
����FINANCEIROS: 15.861,59 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Registo sistemático das 
informações relativas à 
execução orçamental 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração e análise dos mapas 
semestrais de execução 

orçamental       

            X         X 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhor acompanhamento e controlo do orçamento do plano de investimentos   
• Melhor nível de execução dos projectos do PIDDAR 
• Relatórios de execução orçamental 
• Consolidação de uma efectiva cultura de rigor e transparência orçamental    
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.6 – Acompanhamento dos Apoios ao Investimento Concedidos 
pela SREC a Estabelecimentos de Educação/ Ensino Particulares e IPSS      
 

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

Apetrechamento de Estabelecimentos da Rede Particular” 
METODOLOGIA:  

• Actualizar o documento relativo aos apoios regionais concedidos ao investimento dos 
Estabelecimentos de Educação/ Ensino da Rede Particular, de 1997 a 2008  

• 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”  

• Elaboração de informações no âmbito dos contratos programa, considerando a realidade 
subjacente a cada um, ouvida, se necessário, a DRPRE 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF       
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Escolas Particulares e IPSS com contratos programa no âmbito da M48 (medida do PIDDAR) 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria da Paz Freitas  
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 
 

����FINANCEIROS: 8.218,05 € 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

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

        X X       X X   

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

        X X       X     

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Actualização do documento relativo aos apoios concedidos de 1997 a 2008 em sede do 
Projecto “Apoio à Construção, Remodelação e Apetrechamento de Estabelecimentos da 
Rede Particular”, análise e evolução dos mesmos  
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.7 – Organização e Execução dos Procedimentos Orçamentais e 
Contabilísticos Relativos às Acções / Actividades Desenvolvidas pelo GSREC, 
Serviços do GSREC e DR's 
 

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 necessária ao pagamento dos mesmos 
 
METODOLOGIA:  

• Registo dos compromissos / contratos 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 respectiva relação anual 
• 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 e reconstituição 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 
• Inserção de dados nos mapas relativos aos encargos transitados 
• Regularização do Orçamento 
• Verificação do Orçamento 
• Acerto da Conta: lançamento nos mapas 
• Elaboração de processos de despesa e verificação da regularidade, financeira inerente aos 

processos elaborados noutros departamentos 
• Controlo e registo das ajudas de custo e das horas extraordinárias 
• Elaboração de processos de rendas, sua actualização e registo 
• 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 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GSREC, IRE, DSSI, DRE, DRPRE, DRAE, DRAC 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRPRE, DRAE, DRAC 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
SRPF 
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RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: António Teixeira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 115.740,06€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Registo dos compromissos X X X X X X X X X X X X 
Atendimento personalizado X X X X X X X X X X X X 
Reforço do recurso à Internet X X X X X X X X X X X X 
Registo geral dos cabimentos X X X X X X X X X X X X 
Elaboração de declarações 
anuais de rendimentos para 
IRS/IRC 

X                       

Classificação orçamental das 
despesas 

X X X X X X X X X X X X 

Organização dos documentos X X X X X X X X X X X X 
Elaboração de processos de 
Fundo de Maneio, controlo e 
registo 

X X X X X X X X X X X X 

Levantamento dos bens 
necessários 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de informações X X X X X X X X X X X X 
Elaboração dos mapas relativos 
aos encargos transitados 

  X X                   

Acerto da Conta: lançamento 
nos mapas  

  X X X                 

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

X X X X X X X X X X X X 

Controlo e registo das ajudas de 
custo e das horas 
extraordinárias 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de processos de 
rendas 

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Regularização do Orçamento   X X                   
Verificação do Orçamento X                       

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Potencializar as práticas organizacionais de excelência tendo em vista a "consolidação" da 
melhoria contínua no apoio à gestão e execução orçamental 

• Maior eficiência e eficácia nos processos internos e nos processos com o exterior, 
nomeadamente os relativos à SRPF 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.8 – Organização e Execução dos Procedimentos Orçamentais e 
Contabilísticos Relativos aos Serviços, DR's e Escolas 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 SREC e ao pagamento das requisições de fundos 
 
METODOLOGIA:  

• 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 
• Acerto da Conta, lançamento nos mapas 
• 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 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DREER, DRQF, Escolas Básicas dos  2º e 3º e Secundárias da RAM, CEHA, IDRAM, CEPAM, EPHTM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
SRPF 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: António Teixeira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 7 

 
����FINANCEIROS: 40.627,98€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Atendimento personalizado X X X X X X X X X X X X 
Reforço do recurso à Internet 
para divulgação e troca de 
informação 

X X X X X X X X X X X X 

Assegurar o carregamento 
mensal das requisições de 
fundos 

X X X X X X X X X X X X 

Prestação de contas trimestrais 
e semestrais à SRFP através 
dos mapas 

      X     X     X     

Elaboração dos mapas relativos 
aos encargos transitados 

X X                     

Acerto da Conta: lançamento 
nos mapas  

  X X                   

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

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de pedidos de 
pareceres 

X X X X X X X X X X X X 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Potencializar as práticas organizacionais de excelência tendo em vista a "consolidação" da 
melhoria contínua no apoio à gestão e execução orçamental 

• Maior eficiência e eficácia nos processos internos e nos processos com o exterior, 
nomeadamente os relativos à SRPF 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.9 – Elaboração de Despachos Orçamentais 
 

OBJECTIVOS:  
• Gerir o orçamento global da SREC ao nível dos Capítulos 01- funcionamento normal e 50 - 

investimentos do plano 
• Colaborar com todos os serviços da SREC visando encontrar as melhores soluções para 

cada um dos serviços, no contexto global da realidade orçamental da SREC 
 
METODOLOGIA:  

• Análise das propostas de alterações orçamentais (Cap. 01 – Serviços/Direcções Regionais 
e Cap. 50) tendo em vista a elaboração dos respectivos despachos 

• Análise das propostas de alterações orçamentais enviadas pelas escolas tendo em visa a 
elaboração dos respectivos despachos (cap. 01) 

• Elaboração de despachos decorrentes das propostas de alterações orçamentais visando, 
quer as necessidades dos serviços quer a optimização dos recursos financeiros disponíveis 
da SREC (Cap. 01 – Escolas / Serviços / Direcções Regionais e Cap. 50) 

• Registo informático das alterações 
• Preenchimento dos mapas que acompanham as alterações, de acordo com a circular 

n.º3/ORÇ/2008 de 14 de Março da Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade 
• Elaboração do mapa justificativo das alterações orçamentais 
• Remessa dos despachos de alterações orçamentais aos respectivos serviços, após 

aprovação da SRPF 
• Verificação das alterações aos orçamentos privativos da DRQF-FA, CEHA, Escolas Básicas 

e Secundárias e Escolas Trabalhadores Públicas 
• Envio das alterações referidas no ponto anterior à SRPF após a assinatura da SREC 

quando exigido legalmente 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GGF, IRE, DSSI 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Madeira Tecnopólo, CEHA, GSREC, IDRAM, CEPAM, EPHTM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
SRPF 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: António Teixeira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 10.999,68€ 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Análise das propostas de 
alterações orçamentais 
enviadas pelos serviços e pelas 
escolas 

X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de despachos 
decorrentes das propostas de 
alterações orçamentais 

X X X X X X X X X X X X 

Preenchimento  dos mapas/ 
Circular 3/ORÇ/2008 

X X X X X X X X X X X X 

Envio dos despachos de 
alterações aos respectivos 
serviços (após aprovação da 
SRPF) 

  X X X X X X X X X X X 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Despachos de alterações orçamentais (Cap 01-funcionamento e Cap 50-investimentos) 
• Melhor gestão dos recursos financeiros afectos à SREC no ano 2008 
• Potenciação da gestão dos recursos financeiros por forma a evitar o recurso ao recurso pela 

dotação provisional 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.2 – Gestão e Acompanhamento da Execução do Orçamento da 
SREC de 2009 
 

Projecto: 3.2.10 – Apoio no Âmbito da Implementação do POC-E 
 

OBJECTIVOS:  
• Prestar apoio na área da gestão orçamental - POC-E, aos estabelecimentos de 

educação/ensino públicos  
 
METODOLOGIA:  

• Lançamento dos orçamentos de funcionamento normal e fundo escolar na aplicação SIAG-
AP 

• Lançamento das alterações orçamentais, congelamentos, descongelamentos, antecipação 
de duodécimos, e vencimento de duodécimos na aplicação SIAG-AP 

• Esclarecimento de dúvidas surgidas em termos de normas da contabilidade pública, 
nomeadamente ao nível de POC-E 

• Acompanhamento das escolas nas idas à empresa prestadora de apoio informático, para 
resolução de problemas ao nível da aplicação SIAG-AP 

• Visitas às escolas, no sentido fazer o ponto de situação do andamento dos trabalhos 
• Análise e reencaminhamento dos pedidos de apoio efectuados pelas escolas, 

nomeadamente, criação de produtos, criação de terceiros, anulação de lançamentos 
• Levantamento das necessidades de formação da aplicação informática junto das escolas 
• Calendarização das acções de formação com a empresa formadora 
• Informação à DSSI das respectivas acções e formado, para que sejam emitidos os 

certificados 
• Elaboração de relatório onde conste uma análise e interpretação dos mapas de POC-E, das 

28 escolas Básicas e Secundárias, relativamente à conta de gerência de 2008 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ana Odília Figueiredo, Maria do Céu Carreira 
 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 11 

 
����FINANCEIROS: 60 576,37 € 
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CRONOGRAMA: 
 

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

Lançamento dos orçamentos de 
funcionamento normal e fundo 
escolar na aplicação SIAG-AP 

x                       

Lançamento das alterações 
orçamentais, congelamentos, 
descongelamentos, antecipação 
de duodécimos, e vencimento 
de duodécimos na aplicação 
SIAG-AP 

x x x x x x x x x x x x 

Esclarecimento de dúvidas 
surgidas em termos de normas 
da contabilidade pública, 
nomeadamente ao nível de 
POC-E 

x x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento das escolas 
nas idas à empresa prestadora 
de apoio informático, para 
resolução de problemas ao nível 
da aplicação SIAG-AP 

x x x x x x x x x x x x 

Idas às escolas no sentido fazer 
o ponto de situação do 
andamento dos trabalhos 

x x x x x x x x x x x x 

Análise e reencaminhamento 
dos pedidos de apoio 
efectuados pelas escolas, 
nomeadam, criação de 
produtos, criação de terceiros, 
anul de lançamentos 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Levantamento das 
necessidades de formação da 
aplicação informática junto das 
escolas 

 
x 

 
 

   
x 

     
x 

     
x 

    

Calendarização das acções de 
formação com a empresa 
formadora 

 
x 

     
x 

     
x 

     
x 

    

Informação à DSSI das 
respectivas acções e formados 
para que sejam emitidos os 
certificados 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Elaboração de relatório onde 
conste uma análise e 
interpretação dos mapas de 
POC-E, das 28 escolas Bás. e 
Sec., relativamente à conta de 
gerência de 2008 

         
 
x 

 
 
x 

            

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Disponibilização atempada de informação  financeira 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.3 – Avaliação da execução do Orçamento da SREC de 2008 
 

O presente programa pretende avaliar a execução orçamental da SREC no ano de 2008, bem como 
conhecer e sistematizar os principais indicadores de gestão financeira desta Secretaria. Pretende-se 
ainda proceder ao registo das boas práticas ao nível da execução orçamental, por forma a que estas se 
constituam como detonadoras de novas e/ou continuadas melhorias no ano de 2009 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF  
 
OBJECTIVOS:  

• Avaliar a execução orçamental por forma a melhorar o planeamento e a aplicação dos 
recursos financeiros 

• Conhecer e sistematizar os principais indicadores da gestão orçamental da SREC 
 
PROJECTOS: 

Projecto 3.3.1 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento dos Serviços, DR`s e 
Escolas Trabalhadores Públicas 
Projecto 3.3.2 – Avaliação da execução do Orçamento de funcionamento das Escolas Básicas 
e Secundárias 
Projecto 3.3.3 – Avaliação da execução do PIDDAR 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Melhoria na execução orçamental de 2009 
• Registo de boas práticas, no âmbito da adequada execução orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.3 – Avaliação da execução do Orçamento da SREC de 2008 
 

Projecto: 3.3.1 – Avaliação da Execução do Orçamento de Funcionamento dos 
Serviços, DR`s e Escolas Trabalhadores Públicas 
 

OBJECTIVOS:  
• Avaliar a execução orçamental 
• Registar e difundir boas práticas no âmbito da execução orçamental 

 
METODOLOGIA:  

• Recolha, tratamento e compilação da informação relativa à execução orçamental de 2008 
• Avaliação da execução orçamental de 2008 
• 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 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GSREC, IRE, DSSI 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DR`s da SREC, IDRAM, CEPAM, EPHTM, CEHA  
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Andreia Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 5.508,59€ 

 
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 2008 

X X X                   

Avaliação da execução 
orçamental de 2008 

    X X                 

Elaboração do relatório de 
execução orçamental 

      X X               

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhoria na execução orçamental de 2009 
• Melhoria dos procedimentos inerentes à informação necessária à análise de execução 

orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.3 – Avaliação da execução do Orçamento da SREC de 2008 
 

Projecto: 3.3.2 – Avaliação da Execução do Orçamento de Funcionamento das 
Escolas  
 

OBJECTIVOS:  
• Avaliar a execução orçamental 
• Registar e difundir boas práticas no âmbito da execução orçamental 

 
METODOLOGIA:  

• Recolha, tratamento e compilação da informação relativa à execução orçamental de 2008, 
quer no âmbito do Funcionamento quer no âmbito do Fundo Escolar 

• Avaliação da execução orçamental de 2008 
• 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 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Escolas Básicas e Secundárias da RAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Odília Figueiredo 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3 
 

����FINANCEIROS: 7.131,94€ 
 
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 2008 

X X X                   

Avaliação da execução 
orçamental de 2008 

      X X               

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Melhoria na execução orçamental de 2009 
• Melhoria dos procedimentos inerentes à informação necessária à análise de execução 

orçamental  
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.3 – Avaliação da execução do Orçamento da SREC de 2008 
 

Projecto: 3.3.3 – Avaliação da Execução do PIDDAR 2008    
 

OBJECTIVOS:  
• Avaliar a execução financeira do PIDDAR   
• 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 SREC no quadro do PIDDAR 2008 
• Compilação e tratamento da informação recolhida/disponibilizada 
• Elaboração do documento “Relatório do PIDDAR 2008 relativo à SREC”  
• Envio à SRPF do relatório de execução do PIDDAR 2008, respeitando o modo e o tempo 

estipulados pela mesma  
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF       
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI, IRE 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRPRE, Madeira tecnopolo, DRAE, DRQP, EPHTM, CEPAM, DREER, IDRAM, DRAC,CEHA 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria da Paz Freitas       
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 
 

����FINANCEIROS: 11.790,00€ 
 
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 SREC no quadro 
do PIDDAR 2008 

    X                   

Recolha dos elementos 
informativos dos 
serviços/entidades executores 
dos Projectos PIDDAR 2008 

    X                   

Compilação e tratamento da 
informação recolhida 
/disponibilizada      

    X X                 

Elaboração do documento 
“Relatório do PIDDAR 2008 
relativo à SREC” e envio à 
SRPF      

      X                 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Documento relativo à avaliação da Execução do PIDDAR 2008 – SREC 
• Actualização do documento relativo ao programa de investimento da SREC e seu 

financiamento de 2000 a 2008    
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.4 – Orçamento da SREC para 2010  
 

 
O GGF é responsável pela elaboração do orçamento da SREC, em colaboração com todos os serviços, 
Direcções Regionais e Escolas. Assim, o presente programa respeita à preparação do orçamento de 
funcionamento e do programa de investimentos da SREC, de acordo com as orientações das políticas 
educativa, cultural e orçamental definidas superiormente 
COORDENAÇÃO:  
 GGF  
 
OBJECTIVOS:  

• Preparar o projecto de Orçamento de funcionamento para 2010, de acordo com as 
orientações definidas superiormente, no âmbito das políticas educativa, cultural e 
orçamental 

• Preparar o projecto de orçamento do PIDDAR para 2010 
• Compatibilizar recursos financeiros, actividades, medidas e projectos 

 
PROJECTOS: 

Projecto 3.4.1 – Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento dos serviços e 
Direcções Regionais 
Projecto 3.4.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de funcionamento das Escolas 
Projecto 3.4.3 – Preparação e elaboração do Orçamento do PIDDAR 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Apresentação, para aprovação, da proposta de orçamento de funcionamento da SREC para 

2010, no prazo estipulado 
• Apresentação, para aprovação, da proposta de orçamento do PIDDAR para 2010, no prazo 

estipulado 
 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 

115

 
Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.4 – Orçamento da SREC para 2010 
 

Projecto: 3.4.1 – Preparação e Elaboração do Orçamento de Funcionamento 
dos Serviços e DR`s 

OBJECTIVOS:  
• 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 2010 

• Análise dos dados recolhidos, considerando, nomeadamente: a execução orçamental do 
ano de 2008, a execução orçamental em curso, as actividades previstas para 2010 e os 
plafonds atribuídos pela SRPF, a evolução histórica da despesa, receita, número de alunos 
e de pessoal dos Serviços/DRs, 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 emanadas pela SRPF, no 
que se refere à elaboração da proposta de Orçamento para 2010 

• Elaboração da proposta de Orçamento Global dos Serviços e Direcções Regionais 
RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF` 
  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
GSREC, IRE, DSSI 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DR`s da SREC, IDRAM, CEPAM, EPHTM e CEHA 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
     
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Andreia Pereira 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 13 

 
����FINANCEIROS: 30.260,99€ 

 
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 

        X X X           

Análise dos dados recolhidos           X X X         
Envio de Informação aos 
Serviços dos plafonds e das 
orientações determinados pela 
SRPF 

            X           

Recolha das propostas 
orçamentais dos Serviços e 
DR's para 2009 

            X X         

Elaboração do Orçamento de 
Funcionamento dos Serviços e 
DR´'s 

              X X       

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento de Funcionamento da SREC 
para 2010, por Serviço e Direcção Regional, no prazo estabelecido pela SRPF 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.4 – Orçamento da SREC para 2010 
 

Projecto: 3.4.2 – Preparação e elaboração do Orçamento de Funcionamento 
das Escolas Básicas e Secundárias 
 

OBJECTIVOS:  
• Elaborar a proposta de orçamento de funcionamento e do fundo escolar das Escolas, a 

partir das propostas apresentadas pelas mesmas 
 
METODOLOGIA:  

• Recolha e actualização de elementos indispensáveis à preparação da proposta de 
Orçamento para 2009, 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 2008 e a execução orçamental em curso, as actividades previstas para 2010 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 das Escolas Básicas e Secundárias 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Escolas Básicas e Secundárias da RAM 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
      
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Odília Figueiredo 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 11 
 

����FINANCEIROS: 31 317,73 € 
 
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 

          X X           

Recolha das propostas 
orçamentais dos 
Estabelecimentos de Ensino 
para 2009 

            X X         

Análise dos dados recolhidos             X X         
Elaboração do Orçamento dos 
Estabelecimentos de Ensino, ao 
nível do funcionamento e do 
fundo escolar 

              X X       

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento de Funcionamento da 
SREC para 2010, por Escola, no prazo estabelecido pela SRPF 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação  
Programa 3.4 – Orçamento da SREC para 2010 
 

Projecto: 3.4.3 – Preparação e Elaboração do Orçamento do PIDDAR  
OBJECTIVOS:  

• Elaborar a proposta de Orçamento dos investimentos do plano da SREC 
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 SREC que irão desenvolver, em 2010, programas/projectos no 
quadro das medidas do PIDDAR  

• Análise dos dados recolhidos e outros elementos necessários, considerando a execução 
orçamental dos projectos em 2008, a execução orçamental dos projectos em curso e 
respectiva execução prevista para 2009, bem como a previsão de novos projectos para 
2010   

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

• Elaboração de informação técnica, para apreciação superior, relativa à proposta orçamental 
dos serviços/entidades da SREC, no que se refere aos projectos PIDDAR para 2010 

• Elaboração do documento relativo aos contributos sectoriais referentes à proposta 
orçamental do PIDDAR   

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF      
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSSI, IRE 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRPRE, Madeira tecnopolo, DRAE, DRQP, DRAC, EPHTM, CEPAM, DREER,  IDRAM,  CEHA 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Maria da Paz Freitas       
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 
   

����FINANCEIROS: 19.323,76 € 
 
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 

          X X           

Recolha das propostas 
orçamentais dos Serviços 
relativos aos Projectos do 
PIDDAR para 2010 

            X X         

Análise dos dados recolhidos               X         
Elaboração da proposta 
Orçamental do PIDDAR 

              X X       

Envio da proposta Orçamental 
do PIDDAR da SREC à 
SRPF      

                X       

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Apresentação, para aprovação, da proposta do Orçamento do PIDDAR da SREC para 
2010, no prazo estabelecido pela SRPF      
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.5 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Educação/Ensino Particular e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social    
 

Os estabelecimentos de educação/ensino particulares e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que desenvolvam a valência educação formam uma componente importante na rede escolar da 
Região Autónoma da Madeira, sendo que o seu funcionamento é apoiado através da SREC 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF  
 
OBJECTIVOS:  

• Preparar os contratos, com vista à concessão do apoio financeiro ao funcionamento, de 
acordo com as instruções definidas superiormente, no âmbito das políticas educativa e 
orçamental  

 
PROJECTOS: 

Projecto 3.5.1 - Elaboração dos contratos a celebrar entre a SREC e os Estabelecimentos de 
educação/ensino particulares 
Projecto 3.5.2 - Elaboração dos acordos a celebrar entre a SREC e as instituições Particulares 
de Solidariedade Social 
Projecto 3.5.3 - Elaboração do contrato a celebrar entre a SREC e a Escola Profissional 
Privada 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Elaboração dos contratos de apoio financeiro ao funcionamento 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.5 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Educação/Ensino Particular e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social    
 

Projecto: 3.5.1 – Elaboração dos Contratos a Celebrar Entre a SREC e os 
Estabelecimentos de Educação/Ensino Particulares 
 

OBJECTIVOS:  
• Garantir o apoio financeiro legalmente previsto para funcionamento dos Estabelecimentos 

de Educação/Ensino Particulares 
 
METODOLOGIA:  

• Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da elaboração do 
contrato a celebrar entre a SREC e os EEP 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DREER, DRAE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Estabelecimentos de Educação/Ensino Particulares 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ana Paula Oliveira e Fátima Abreu 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 8.542,98 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha e tratamento de 
elementos 

          x x x x       

Elaboração do contrato               x x       
 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Elaboração de contratos de apoio financeiro aos estabelecimentos de educação/ensino 
particulares 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.5 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Educação/Ensino Particular e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social    
 

Projecto: 3.5.2 – Elaboração dos Acordos a Celebrar Entre a SREC e as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
 

OBJECTIVOS:  
• Garantir o apoio financeiro legalmente previsto para funcionamento das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social 
 
METODOLOGIA:  

• Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da elaboração do 
contrato a celebrar entre a SREC e as IPSS 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE, DRAE, DREER 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ana Paula Oliveira e Fátima Abreu 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 7.887,60 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha e tratamento de 
elementos 

          x x x x       

Elaboração do contrato               x x       
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Elaboração de contratos de apoio financeiro às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.5 – Apoio Financeiro para o Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Educação/Ensino Particular e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social    
 

Projecto: 3.5.3 – Elaboração do Contrato a Celebrar Entre a SREC e  Escolas 
Trabalhadores Privadas 
 

OBJECTIVOS:  
• Garantir o apoio financeiro legalmente previsto para funcionamento da Escola Profissional 

Privada 
 
METODOLOGIA:  

• Recolha e actualização dos elementos indispensáveis à preparação da elaboração do 
contrato a celebrar entre a SREC e as Escolas Trabalhadores Privadas  

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DRE,DRAE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Escola Profissional Privada 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ana Paula Oliveira e Fátima Abreu 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 3.190,68 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha e tratamento de 
elementos 

          x x x x       

Elaboração do contrato               x x       
 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Elaboração de contratos de apoio financeiro à Escola Profissional Privada 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

A fiscalização das verbas atribuídas aos estabelecimentos de educação/ensino particulares e às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social constitui um importante vector da política de concessão 
de apoios financeiros 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF  
 
OBJECTIVOS:  

• Assegurar a boa gestão dos apoios financeiros concedidos 
 
PROJECTOS: 

Projecto 3.6.1 - Acompanhamento e controlo da execução orçamental (despesas com o 
pessoal) dos EEP. com Contratos Simples e Contratos-Programa 
Projecto 3.6.2 - Verificação do Relatório e Contas dos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares com Contratos Simples e Contratos-Programa 
Projecto 3.6.3 - Acompanhamento e controlo da execução orçamental (despesas com o 
pessoal)dos EEP com Contratos de Associação e IPSS com Acordos de Cooperação 
Projecto 3.6.4 - Acompanhamento e controlo da execução (outras despesas correntes e análise 
de receitas)dos EEP com C. de A. e IPSS com acordos de cooperação 
Projecto 3.6.5 - Verificação do Relatório e Contas dos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares com Contratos de Associação e IPSS com Acordos de Cooperação 
Projecto 3.6.6 - Acompanhamento e Controlo da Execução Orçamental (despesas com o 
pessoal) da Escola Profissional Privada com Contrato-Programa com a SREC  
Projecto 3.6.7 - Verificação do Relatório e Contas da Escola Profissional Privada com Contrato-
Programa 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Relatório de Execução Orçamental 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.1 – Acompanhamento e Controlo da Execução Orçamental dos 
EEP com Contratos Simples e Contratos-Programa 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios concedidos para despesas com o pessoal 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção dos mapas mensais de execução orçamental, ao nível das despesas de 
funcionamento (despesas com pessoal) 

• Análise comparativa entre o orçamento inicial, orçamento rectificativo e o executado 
• Reuniões com os estabelecimentos de educação e ensino de forma a prestar  

esclarecimentos 
• Cruzamento de informação entre os valores inscritos nos mapas de execução orçamental 

(despesas com o pessoal) e comprovativos de pagamentos 
• Recolha de elementos adicionais com vista à análise da execução orçamental 
• Elaboração de relatórios de execução orçamental   

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Estabelecimentos de Educação/Ensino Particulares e/ou IPSS com Contratos Simples e/ou Contratos-
Programa celebrados com a RAM através da SREC 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Paulo Azevedo 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 30.250,56 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos x x x x x x x x x x x x 
Análise de dados x x x x x x x x x x x x 
Elaboração do Relatório                       x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório de Execução Orçamental referente ao pessoal 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.2 – Verificação do Relatório e Contas dos Estabelecimentos de 
Educação/Ensino Particulares com Contratos Simples e Contratos-Programa  
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios concedidos 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção do Relatório e Contas 
• Recepção de Balancetes 
• Reuniões com os estabelecimentos de educação/ensino de forma a prestar esclarecimentos 
• Verificação das contas que estão directamente ligadas com o apoio financeiro atribuído 
• Análise comparativa entre os apoios à exploração constantes no Relatório e Contas e os 

valores processados pela SREC 
 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
EEP e/ou IPSS com Contratos Simples e/ou Contratos-Programa celebrados com a RAM através da 
SREC 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Paulo Azevedo 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 3.356,34 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos x x x x                 
Análise dos dados       x x x x           
Elaboração do Relatório               x         

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Verificação do Relatório e Contas dos Estabelecimentos de educação/ensino particulares 
referentes ao ano económico de 2008 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.3 – Acompanhamento e Controlo da Execução Orçamental dos 
EEP com Contratos de Associação e IPPS com Acordos de Cooperação  
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios concedidos para despesas com pessoal 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção dos mapas mensais de execução orçamental, ao nível das despesas de 
funcionamento (despesas com pessoal) 

• Análise comparativa entre o orçamento inicial, orçamento rectificativo e o executado 
• Reuniões com os estabelecimentos particulares de educação/ensino e instituições 

particulares de solidariedade social de forma a prestar quaisquer esclarecimentos 
• Cruzamento de informação entre os valores inscritos nos mapas de xecução orçamental 

(despesas com o pessoal) e comprovativos de pagamentos 
• Recolha de elementos adicionais com vista a análise da execução orçamental 
• Elaboração de relatórios de execução orçamental  

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
EEP com Contratos de Associação e/ou IPSS com Acordos de Cooperação celebrados com a RAM 
através da SREC 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Hélder Silva 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 21.753,60 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos x x x x x x x x x x x x 
Análise dos dados x x x x x x x x x x x x 
Elaboração do Relatório                       x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório de Execução Orçamental referente ao pessoal 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.4 – Acompanhamento e Controlo da Execução dos EEP com 
Contractos de Associação e IPPS com acordos de Cooperação 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios concedidos para outras despesas correntes 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção dos balancetes e do Relatório e Contas anualmente, ao nível de outras despesas 
correntes e análise de receitas 

• Análise comparativa entre o orçamento inicial, orçamento rectificativo e o executado 
• Reuniões com os estabelecimentos particulares de educação/ensino e instituições de 

solidariedade social de forma a prestar quaisquer esclarecimentos 
• Elaboração de relatórios de análise de outras despesas correntes e de receitas   

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
EEP com Contratos de IPSS com Acordos de Cooperação celebrados com a RAM através da SREC 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Hélder Silva 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 3.573,12 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos x x x x                 
Análise dos dados       x x x x           
Elaboração do Relatório               x         

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório de análise referente a outras despesas correntes e receitas 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.5 – Verificação do Relatório e Contas dos Estabelecimentos de 
Educação/Ensino Particulares com Contratos de Associação e IPSS com 
Acordos de Cooperação 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios concedidos 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção do Relatório e Contas 
• Recepção dos balancetes 
• Reuniões com os estabelecimentos de educação/ensino e IPSS de forma a prestar 

esclarecimentos 
• Verificação das contas que estão directamente ligadas com o apoio financeiro atribuído 
• Análise comparativa entre os apoios à exploração constantes no Relatório e Contas e os 

valores processados pela SREC  
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Estabelecimentos de Educação/Ensino Particulares 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Hélder Silva 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 5.500,80 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos x x x x                 
Análise dos dados       x x x x           
Elaboração do Relatório               x         

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Verificação do Relatório e Contas dos estabelecimentos de educação/ensino particulares e 
instituições particulares de solidariedade social referente ao ano económico de 2008 

 
 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 

128

Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.6 – Acompanhamento e Controlo da Execução de Despesa da 
Escola Profissional Privada com Contrato-Programa com a SREC 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios financeiros concedidos 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção dos mapas mensais de execução orçamental, ao nível das despesas de 
funcionamento (despesas com pessoal) 

• Recepção dos balancetes e do Relatório e Contas, anualmente, ao nível de outras 
despesas correntes e análise de receitas 

• Análise comparativa entre o orçamento inicial, orçamento rectificativo e o executado 
• Reuniões com a Escola Profissional Privada de forma a prestar esclarecimentos 
• Cruzamento de informação entre os valores inscritos nos mapas de execução orçamental 

(despesas com o pessoal) e comprovativos de pagamentos 
• Recolha de elementos adicionais com vista à análise da execução orçamental 
• Elaboração de relatórios de execução orçamental (referente a pessoal, outras despesas 

correntes e receitas) 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Escola Profissional Privada 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Teresa Sousa 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 9.799,14 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de elementos x x x x x x x x x x x x 
Análise dos dados x x x x x x x x x x x x 
Elaboração dos Relatórios               x       x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório de execução orçamental referente a pessoal 
• Relatório de análise referente a outras despesas correntes e receitas 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.6 – Acompanhamento da Execução Orçamental dos Apoios 
Financeiros Concedidos aos Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Particulares e IPSS 2008/2009 
 

Projecto: 3.6.7– Verificação do Relatório e Contas da Escola Profissional 
Privada com Contrato-Programa 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a boa execução dos apoios concedidos 

 
METODOLOGIA:  

• Recepção do Relatório e Contas 
• Recepção dos balancetes 
• Reuniões com a escola profissional privada de forma a prestar esclarecimentos 
• Verificação das contas que estão directamente ligadas com o apoio financeiro atribuído 
• Análise comparativa entre os apoios à exploração constantes no Relatório e Contas e os 

valores processados pela SREC 
 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
DSAFP/DAF 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
Escola Profissional Privada  
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Carreira e Teresa Sousa 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 1.121,79 € 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Recolha de Elementos           x             
Análise dos dados           x x           
Elaboração do Relatório               x         

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da verificação do Relatório e Contas da Escola Profissional Privada referente ao 
ano económico de 2008 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.7 – Verificação do Cálculo do Valor da Capitação do Agregado 
Familiar  
 

O apoio financeiro às famílias das crianças que frequentam estabelecimentos de educação particulares 
e Instituições Particulares de Solidariedade Social constitui um elemento fundamental na 
comparticipação da SREC 
 
COORDENAÇÃO:  
 GGF  
 
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 PE 
  
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Validação dos cálculos efectuados 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 Financeira e Avaliação 
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 aos estabelecimentos 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 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
      
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
EEP 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Jasmins 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 35.122,50 € 

 
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 

        x x             

Recolha dos processos de 
candidatura aos apoios sociais 

            x x x x x   

Análise e aprovação da 
respectiva candidatura 

x x x x x x   x x x x x 

Elaboração do respectivo mapa 
mensal 

x x x x x x x   x x x x 

Verificação da execução por 
amostragem 

        x               

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Processamento mensal dos apoios sociais 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
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 PE 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar se a Portaria nº 39/2008, de 11 de Abril 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 

 

RESPONSÁVEL (EIS):  
 GGF   
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
IPSS 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Teresa Jasmins 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 2 

 
����FINANCEIROS: 3.574,59 € 

 
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 

x x x                   

Elaboração de mapa nominal 
com os escalões 

  x x                   

Relatório dos dados apurados         x               
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Aplicação correcta da Portaria nº 39/2008, de 11 de Abril 
• Relatório dos dados apurados 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.8 – Acompanhamento e Avaliação 
 

Este programa apresenta actividades inspectivas relacionadas com o acompanhamento e com a 
avaliação. Com as actividades de acompanhamento pretende-se observar e acompanhar a acção 
educativa desenvolvida pelos estabelecimentos de educação e ensino, estimulando a reflexão e a auto-
avaliação das unidades intervencionadas 
Com a avaliação pretende-se contribuir para o desenvolvimento das escolas e para a melhoria das 
aprendizagens 
 
COORDENAÇÃO:  
  IRE   
 
OBJECTIVOS:  

• Induzir nas escolas práticas de avaliação, centradas na melhoria dos resultados dos alunos, 
no desempenho organizacional e na prestação de contas 

• 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 constrangimento que careçam de apoio 

 
PROJECTOS: 

Projecto 3.8.1 – Avaliação externa dos estabelecimentos de educação e ensino 
Projecto 3.8.2– Organização e orientação educativa 
Projecto 3.8.3 – Avaliação dos alunos do ensino básico 
Projecto 3.8.4 - Procedimentos em acção disciplinar 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Matriz de melhoria e plano de melhoria 
• Ficha de desconformidades 
• Relatório da acção  
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.8 – Acompanhamento e Avaliação 
 

Projecto: 3.8.1– Avaliação Externa dos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino 
 

OBJECTIVOS:  
• Contribuir para a regulação do sistema educativo 
• Reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua autonomia 
• Articular os contributos da avaliação externa com a cultura e os dispositivos da auto-

avaliação das escolas, centrando-os na melhoria dos resultados dos alunos,  do 
desempenho organizacional e na prestação de contas 

 
METODOLOGIA:  

• Formação dos inspectores e trabalho para aferição de critérios e de metodologias de 
intervenção 

• Elaboração do roteiro de intervenção 
• Calendarização das intervenções e informação às unidades educativas 
• Implementação da acção 
• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: João Fernandes, Maria José Madalena, Sérgio 

Mendonça 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3 
 

����FINANCEIROS: 
 34.226,80€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Preparação do projecto     x x x x x x x x x x 
Elaboração do roteiro                     x x 
Preparação da acção                       x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Indicadores para a avaliação externa 
• Roteiro do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.8 – Acompanhamento e Avaliação 
 

Projecto: 3.8.2– Organização e Orientação Educativa 
 

OBJECTIVOS:  
• Reforçar a coordenação pedagógica e curricular entre as estruturas de orientação educativa 
• Verificar a gestão do currículo e o cumprimento dos programas 
• Estimular a auto-avalliação 
• Induzir a Escola a desenvolver procedimentos organizativos no âmbito da avaliação externa 

dos alunos 
 
METODOLOGIA:  

• Adaptação do roteiro da acção 
• Informação às unidades educativas da calendarização das intervenções 
• Recolha dos documentos de organização e orientação educativa da escola ou verificação 

da concretização do plano de melhoria apresentado à IRE após a primeira intervenção 
• Implementação da acção 
• Envio da matriz de melhoria/ relatório da acção à unidade de ensino intervencionada 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ilda Cima, Francisco Dias e Marina Candelária 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 70.175,45€ 
 

CRONOGRAMA: 
 

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

Adaptação do Roteiro     x x                 
Preparação da Acção       x                 
Implementação da Acção       x x x             
Matriz de melhoria, análise dos 
Planos de Melhoria e relatório 
da acção  

      x x x       x x x 

Relatório do projecto x x                   x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Matriz de melhoria 
• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.8 – Acompanhamento e Avaliação 
 

Projecto: 3.8.3 – Avaliação dos Alunos do Ensino Básico 
 

OBJECTIVOS:  
• Reforçar a coordenação pedagógica entre as estruturas de orientação educativa 
• Verificar a forma como as escolas estão a implementar o diploma referente à avaliação dos 

alunos do ensino básico 
• Promover a análise reflexiva dos critérios definidos pelas escolas face ao sucesso educativo 

dos alunos 
• Estimular a auto-avaliação 

 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Preparação da acção 
• Informação às unidades educativas da calendarização das intervenções 
• Implementação da acção 
• Envio de relatório da acção 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Francisco Dias, Helena Afonso 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 65.773,30€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro x                       
Preparação da acção x x                     
Implementação   x x x                 
Relatório da acção   x x x                 
Relatório do projecto             x   x       

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Roteiro da intervenção 
• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.8 – Acompanhamento e Avaliação 
 

Projecto: 3.8.4 – Procedimentos em Acção Disciplinar 
 

OBJECTIVOS:  
• Analisar os procedimentos adoptados pelos estabelecimentos de educação e ensino, bem 

como pelas delegações escolares 
• Avaliar a adequação e a razoabilidade dos procedimentos adoptados, designadamente 

pelos responsáveis dos estabelecimentos de educação e ensino e pelas delegações 
escolares 

• Induzir a qualidade dos desempenhos, contribuindo para a superação de eventuais 
disfuncionamentos 

 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Implementação do projecto 
• Relatório da acção 
• Relatório de projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
  IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino e delegações escolares 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Ilda Cima, Filomena Lume 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 12.947,50€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro           x             
Preparação da acção           x x           
Implementação da acção             x x x       
Relatório da acção             x x x x     
Relatório do projecto                     x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.9 – Auditoria 
 

As actividades inspectivas a desenvolver no âmbito da auditoria têm como finalidade a análise, segundo 
critérios pré-definidos (conformidade legal, eficácia, eficiência, pertinência e coerência), dos actos de 
gestão praticados num determinado hiato temporal 
 
COORDENAÇÃO:  
  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 prestações do serviço 

• Recomendar soluções alternativas e úteis para melhorar os resultados da gestão 
administrativa e pedagógica dos serviços auditados 

 
PROJECTOS: 

Projecto 3.9.1 – Auditoria ao Financiamento do Ensino Particular e Cooperativo 
Projecto 3.9.2 – Administração Financeira das Escolas: Gestão e Orçamento de Pessoal 
Projecto 3.9.3 – Administração Financeira das Escolas: Fundo Escolar 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Relatórios de acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.9 – Auditoria 
 

Projecto: 3.9.1 – 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 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino particulares e cooperativos 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Rui Gonçalves e Livramento Silva 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 81.828,20€ 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro             x   x       
Preparação da acção                 x       
Implementação da acção                 x x x   
Relatório da acção                 x x x   
Relatório do projecto x  x  x                  x 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 

 



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 

140

 
Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.9 – Auditoria 
 

Projecto: 3.9.2 – Administração Financeira das Escolas: Gestão e Orçamento 
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 
•  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 
• Preparação da acção 
• Intervenção na escolas 
• Relatório da acção 
• Encerramento do processo 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de ensino do 2º e 3º Ciclos do ensino básico e ensino secundário 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: José João Rodrigues, Livramento Silva e Rubina Rosa 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 80.792,40€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro     x x                 
Preparação da acção       x x               
Implementação da acção         x x x           
Relatório da acção         x x x           
Relatório do projecto x  x                    x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.9 – Auditoria 
 

Projecto: 3.9.3 – Administração Financeira das Escolas: Fundo Escolar 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar o modo como está a ser implementado o regime jurídico de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação e de ensino públicos da RAM 
• Auditar a gestão do fundo escolar 
• Avaliar a razoabilidade das decisões tomadas pelos estabelecimentos de ensino 

 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Preparação da acção 
• Intervenção nas escolas 
• Relatório da acção 
• Encerramento do processo 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de ensino do 2º e 3º Ciclos do ensino básico e ensino secundário 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: José João Rodrigues, Rui Gonçalves e Rubina Rosa 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4  
 

����FINANCEIROS: 90.632,50€ 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro x                       
Preparação da acção x x                     
Implementação da acção   x x x                 
Relatório da acção   x x x                 
Relatório do projecto                       x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatórios da acção 
• Relatório de projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

As actividades inspectivas a desenvolver no âmbito do controlo têm como objectivo primordial a 
verificação da conformidade legal 
 
COORDENAÇÃO:  
  IRE   
 
OBJECTIVOS:  

• Verificar a conformidade legal do funcionamento dos estabelecimentos de educação e 
ensino 

• Identificar factores condicionantes da eficiência e eficácia, considerando os meios 
disponíveis e os serviços prestados 

 
PROJECTOS: 

Projecto 3.10.1 – Ensino Secundário Recorrente 
Projecto 3.10.2 – Ensino Básico Recorrente 
Projecto 3.10.3 – Condições de Funcionamento do Ano Lectivo 
Projecto 3.10.4 – Avaliação Externa das Aprendizagens 
Projecto 3.10.5 – Paralelismo Pedagógico 
Projecto 3.10.6 – Funcionamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 
Projecto 3.10.7 – Outras Intervenções de Controlo 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Relatório da acção 
• Fichas de desconformidades 
• Relatórios de projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto:3.10.1 – 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 
• Preparação da acção 
• Implementação da acção 
• Envio da ficha de desconformidades à escola 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de ensino com ensino secundário recorrente 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Francisco Pires, Maurício Câmara 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2 
 

����FINANCEIROS: 2.000,00 € 
 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Relatório do projecto x  x                    
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório do Projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto: 3.10.2 – Ensino Básico 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 
• Preparação da acção 
• Implementação da acção 
• Envio da ficha de desconformidades à escola 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de ensino com ensino básico recorrente 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Francisco Pires, Noélia Campos e Cármen Palma 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 3 

 
����FINANCEIROS: 21.086,40€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro                     x x 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Roteiro do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto:3.10.3 – 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 

 
METODOLOGIA:  

• Revisão e actualização do roteiro 
• Preparação da acção 
• Implementação da acção 
• Envio da ficha de desconformidades 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino públicos 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Carla Grenho, Cármen Palma, Noélia Campos 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 3.500,00€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Relatório do projecto x  x  x               
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto: 3.10.4 – Avaliação Externa das Aprendizagens 
 

OBJECTIVOS:  
• Fiscalizar a realização das provas de aferição e dos exames nacionais, 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 
• Preparação da acção 
• Intervenção nos estabelecimentos de educação e ensino 
• Envio das fichas de desvios e de avaliação às escolas 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Lília Fernandes, Cármen Palma, Paula Sardinha e Filipa 

Lucas 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 
 

����FINANCEIROS: 52.716,00€ 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro         x x             
Preparação da acção         x x             
Implementação da acção           x x           
Fichas de desvios e avaliação           x x           
Relatório do Projecto             x x         

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Ficha de desvios e avaliação do serviço de exames das escolas 
• Relatório do Projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto: 3.10.5 – 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:  

• Actualização do roteiro  
• Preparação da acção 
• Implementação da acção 
• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino particular e cooperativo 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Noélia Campos, Maurício Câmara 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 103.850,52€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Actualização do roteiro             x   x       
Preparação da acção                 x       
Implementação da acção                   x x   
Relatório da acção                   x x   
Relatório do projecto                       x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da acção 
• Relatório do Projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto: 3.10.6 – Funcionamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-
escolar 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar a conformidade legal da organização e dos procedimentos administrativos 

adoptados pelos estabelecimentos de educação 
• Analisar a orientação educativa no que respeita ao modo como os estabelecimentos de 

educação se propuseram desenvolver os princípos, os valores, as metas e as estratégias 
para o cumprimento da sua função educativa 

• Caracterizar a acção pedagógica no respeitante à operacionalização e avaliação da gestão 
curricular, à concretização do planeamento educativo e à realização e estruturação das 
aprendizagens 

 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Implementação do projecto 
• Relatório da acção 
• Relatório de Projecto 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos com educação pré-escolar 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Paula Sardinha, Carla Grenho 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 4 

 
����FINANCEIROS: 81.182,64€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Preparação da acção x                       
Implementação da acção   x x x x x x           
Relatório da acção   x x x x x x           
Relatório do projecto                     x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.10 – Controlo 
 

Projecto:3.10.7 – Outras Intervenções de Controlo 
 

OBJECTIVOS:  
• Verificar situações pontuais de desconformidade com os normativos e com orientações 

emanadas da tutela 
• Identificar as situações irregulares, garantindo a sua correcção 

 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Implementação do projecto 
• Relatório da acção 
• Relatório de Projecto 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino e outros organismos da tutela 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Filipa Lucas, Carla Grenho e Lília Fernandes  
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 52.716,00€ 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro x x x x x x x x x x x x 
Preparação da acção x x x x x x x x x x x x 
Implementação da acção x x x x x x x x x x x x 
Relatório da acção x x x x x x x x x x x x 
Relatório do projecto                     x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório da acção 
• Relatório do projecto 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.11 – Acção Disciplinar e Provedoria 
 

Os projectos contemplados neste programa visam, sobretudo, salvaguardar a defesa e a promoção dos 
direitos e interesses legítimos dos cidadãos, assim como a equidade e a justiça, apurando para tal, 
quando aplicável, as responsabilidades disciplinares 
 
COORDENAÇÃO:  
  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 3.11.1 – Processos Disciplinares 
Projecto 3.11.2 – Intervenções de Provedoria 
Projecto 3.11.3 – Outras Intervenções Disciplinares 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Processos disciplinares instruídos 
• Informações 
• Processos de inquérito instruídos 
• Relatório Anual 
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3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.11 – Acção Disciplinar e Provedoria 
 

Projecto: 3.11.1 – Processos Disciplinares 
 

OBJECTIVOS:  
• Instruir os processos disciplinares instaurados ao pessoal docente e não docente remetidos 

à IRE para esse efeito 
• Acompanhar juridicamente as diferentes fases do procedimento disciplinar 
• Esclarecer dúvidas suscitadas pelos estabelecimentos de educação e de ensino na área do 

procedimento disciplinar  
 
METODOLOGIA:  

• Definição de orientação para aferição de critérios e análise da tipologia das intervenções 
• Nomeação do instrutor do processo 
• Acompanhamento do processo 
• Análise previa à decisão 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino, delegações escolares e DRAE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Liana Silva e Maurício Câmara 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9  

 
����FINANCEIROS: 161.838,12€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Definição de critérios e tipologia x x x x x x x x x x x x 
Instrução x x x x x x x x x x x x 
Defesa x x x x x x x x x x x x 
Relatório final x x x x x x x x x x x x 
Relatório anual x x x                   

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Processos disciplinares instruídos 
• Relatório Anual 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.11 – Acção Disciplinar e Provedoria 
 

Projecto:3.11.2 – Intervenções de Provedoria 
 

OBJECTIVOS:  
• Salvaguardar a defesa e a formação dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos, tendo 

por base a equidade e a justiça 
• Analisar as situações apresentadas à IRE pelos utentes e agentes do sistema educativo 

 
METODOLOGIA:  

• Apreciação e análise das exposições e reclamações apresentadas pelos utentes e agentes 
do sistema educativo 

• Elaboração de informação 
 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino, delegações escolares e DRAE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Liana Silva e Maurício Câmara 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 21.613,56€ 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Análise da Tipologia e Norma x x x x x x x x x x x x 
Análise da situação x x x x x x x x x x x x 
Informação x x x x x x x x x x x x 
Preparação das Decisões x x x x x x x x x x x x 
Relatório anual x x x                   

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Informações 
• Relatório Anual 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.11 – Acção Disciplinar e Provedoria 
 

Projecto:3.11.3 – Outras Intervenções Disciplinares 
 

OBJECTIVOS:  
• Analisar a origem e a tipologia das intervenções e proceder ao tratamento do processo 
• Instruir os processos de inquérito superiormente determinados 
• Apreciar os processos de inquérito com vista à preparação da tomada de decisão 

 
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 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino, delegações escolares e DRAE 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Liana Silva e Maurício Câmara 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 9 

 
����FINANCEIROS: 42.963,54€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Definição de critérios e tipologia x x x x x x x x x x x x 
Instrução x x x x x x x x x x x x 
Relatório Final x x x x x x x x x x x x 
Preparação da decisão x x x x x x x x x x x x 
Relatório anual x x x                   

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Processos de inquérito instruídos 
• Relatório Anual 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 
 

O desenvolvimento de estudos vem de encontro à necessidade do sistema educativo ter dados para 
poder decidir sobre as melhores políticas educativas a implementar  
 
COORDENAÇÃO:  
 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 3.12.1 - Estudo Acompanhado 
Projecto 3.12.2 - A Indisciplina na Escola 
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
• Relatório do estudo 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 
 

Projecto:3.12.1 – Estudo Acompanhado - O Que é 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 
• Analisar a relação entre a implementação do Estudo Acompanhado e os resultados dos 

alunos 
 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Preparação da acção 
• Implementação da acção 
• Relatório do Estudo 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Filomena Lume, Helena Afonso 
 
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS: 2  
 

����FINANCEIROS: 2.500,00€ 
 
CRONOGRAMA: 
 

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

Relatório do estudo x  x                 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Relatório do estudo 
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Eixo 3 – Gestão Financeira e Avaliação 
Programa 3.12 – Desenvolvimento e Melhoria do Sistema Educativo 
 

Projecto: 3.12.2 – A Indisciplina na Escola 
 

OBJECTIVOS:  
• Conhecer o grau de indisciplina na escola 
• Analisar os factores directa ou indirectamente relacionados com a indisciplina nas escolas 
• Verificar as medidas adoptadas pelos estabelecimentos de educação e ensino para 

combater a indisciplina 
 
METODOLOGIA:  

• Elaboração do roteiro 
• Preparação da acção 
• Implementação da acção 
• Relatório do estudo 

 

SERVIÇO (OS) RESPONSÁVEL (EIS):  
 IRE  
 
SERVIÇO(S) INTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
 
SERVIÇO(S) EXTERNO(S) ENVOLVIDO(S): 
Estabelecimentos de educação e ensino públicos 
 
COLABORAÇÃO EXTERNA: 
 
RECURSOS:  
 

����HUMANOS: 
RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO: Filomena Lume, Helena Afonso e Marina Candelária 
 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS: 5 

 
����FINANCEIROS: 121.706,50€ 

 
CRONOGRAMA: 
 

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

Elaboração do roteiro           x x   x       
Preparação da acção                 x x     
Implementação da acção                      x x 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  

• Inquéritos e outros elementos de recolha de dados preenchidos para a elaboração do 
estudo  
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4. RECURSOS 

4.1 Recursos Humanos 

O GSREC, tendo por atribuição coadjuvar o Secretário Regional no exercício das suas funções, 

compreende o Pessoal de Gabinete e uma estrutura hierarquizada, constituída por seis serviços, onde 

exercem, actualmente, funções: 

 Tabela 1 

Pessoal de 
Gabinete 

GGF IRE DSSI OSECRAM DGOJ GIIP Total 

19 33 29 26 6 34 3 150 

Gráfico 1 

GSREC por Serviços
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 O GSREC, no âmbito da sua estrutura, regista a afectação de 150 efectivos no 

exercício de funções, organizados por Grupos de Pessoal, do seguinte modo: 

Tabela 2 

Gabinete Dirigentes Técnico Superior 
de Inspecção 

Técnico 
Superior 

Técnico de 
Informática 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

19 19 18 17 16 37 24 

Gráfico 2 

GSREC por Grupos de Pessoal
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4.2 Recursos Materiais e Tecnológicos 

Para 2009, não estão perspectivadas alterações significativas, quer no que respeita às 

instalações, quer no que respeita aos equipamentos, sendo que as condições de trabalho 

estão, neste momento, em termos gerais, ajustadas aos grupos de pessoal em exercício de 

funções e adequadas ao funcionamento dos Serviços. 

 

4.3 Recursos Financeiros 

4.3.1 Funcionamento Normal 

Orçamento do GSREC, para o ano de 2009, é o seguinte: 

Tabela 3 

Natureza da despesa Gabinete1 GGF IRE DSSI Total 

Despesas com Pessoal 1.624.700 € 832.400 € 1.290.000 € 1.068.800 € 4.815.900 € 

Outras Despesas 
Correntes a) b) c) 

127.338 € 10.000 € 18.200 € 27.400 € 182.938 € 

Despesas de Capital d) 14.500 € 2.500 € 6.000 € - € 23.000 € 

Total 1.766.538 € 844.900 € 1.314.200 € 1.096.200 € 5.021.838 € 

1) No orçamento do Gabinete estão incluídas as verbas inerentes ao OSECRAM, à DGOJ e ao GIIP. 

a) No orçamento de Outras Despesas Correntes do GSREC, estão ainda inscritos os seguintes 

montantes, num total de 16.833.262€: 

Tabela 4 

Transferências para os Serviços e Fundos Autónomos – Despesas com Pessoal          9.371.281 € 

Transferências para os Serviços e Fundos Autónomos – Outras Despesas Correntes 2.377.446 € 

Contrato Programa – Fundação Madeira Classic                                                              937.740 € 

Quota anual CITMA 10.000 € 

Contratos Prestação de Serviços – Madeira Tecnopólo 271.755 € 

Contratos Prestação de Serviços – Sociedades de Desenvolvimento  210.000 € 

Contrato de arrendamento celebrado com a PATRIRAM (montante a reforçar) 2.564.220 € 

Comunicações – serviços simples 1.090.820 € 

b) No orçamento de Outras Despesas Correntes do GGF, estão ainda: Transferências para os 

Estabelecimentos de Ensino Particulares e Instituições Particulares de Solidariedade Social                        

34.066.100€ 
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c) No orçamento de Outras Despesas Correntes da Direcção de Serviços do Sistema de Informação, 

estão ainda inscritos os seguintes montantes: Contratos de Assistência Técnica 60.000€ 

d) No orçamento de Despesas de Capital do GSREC, estão ainda inscritos os seguintes montantes, 

num total de 136.000€: Transferências para os Serviços e Fundos Autónomos – Despesas de Capital 

86.000€, Acordo no âmbito do projecto "Um professor, um computador" 50.000€ 

 

Gráfico 3 

Orçamento Inicial de 2009 / Funcionamento Normal
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3.2 – PIDDAR 

Orçamento para o ano de 2009 relativo aos Projectos do PIDDAR: 

 

Tabela 5 

Projectos do PIDDAR Serviços Valor 

Avaliação externa das escolas da RAM 10.000,00 € 

Acervo documental e bibliográfico 5.000.00€ 

Formação para a qualidade na educação 

IRE 

15.000,00 € 

Infra-estrutura Tecnológica da Educação 700.000,00 € 

Info-Escola Conectiva 180.000,00 € 

Serviços Electrónicos Integrados para a Educação 

DSSI 

650.000,00 € 

TOTAL 1.560.000,00 € 
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4.3.3 - Funcionamento Normal e Investimentos 

Tabela 6 

Capítulos GSREC GGF IRE DSSI Total 

Funcionamento Normal (01) 1.766.538 € 844.900 € 1.314.200 € 1.096.200 € 5.021.838 € 

PIDDAR (50) -   € -   € 30.000 € 1.530.000 € 1.560.000 € 

TOTAL 1.766.538 € 844.900 € 1.344.200 € 2.626.200 € 6.581.838 € 
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GLOSSÁRIO 

ANQ - Agência Nacional para a Qualificação 

CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training CELFF  Centro de Estudos, 

Línguas e Formação do Funchal 

CEPAM – Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira 

CELF – Centro de Estudos de Línguas e Formação 

CEHA – Centro de Estudos de História do Atlântico 

CNO – Centro de Novas Oportunidades 

DGERT – Direcção – Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

DGOJ – Divisão de Gestão Organizacional e Jurídica 

DRAC- Direcção Regional dos Assuntos Culturais 

DRAE – Direcção Regional de Administração Educativa 

DRE – Direcção Regional de Educação 

DREER – Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação 

DRPA – Direcção Regional do Património 

DRPRE – Direcção Regional do Planeamento e Recursos Educativos 

DRQP – Direcção Regional de Qualificação Profissional 

DSSI – Direcção de Serviços do Sistema de Informação 

DTIM – Associação de Desenvolvimento das Tecnologias de Informação da Madeira 

DVD – Digital Versatile Disk 

DR’S – Direcções Regionais 

EEP – Estabelecimentos de Ensino Públicos 

EPCL – Escola Profissional Cristóvão Colombo 

EPHTM – Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira 

EPP – Escolas Profissionais Públicas 

ETI’S – Escolas a Tempo Inteiro 

EUROSTAT – Serviço de Estatística das Comunidades Europeias 

EURYDICE – Rede de Informação sobre a Educação na Europa GCDE  

GCEA – Gabinete Coordenador de Educação Artística 

GES – Gabinete do Ensino Superior 

GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento  



 

                          GGaabbiinneettee  ddoo  SSeeccrreettáárriioo  RReeggiioonnaall  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa                                                                  PPllaannoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  --  22000099  
 

162

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

GGF – Gabinete de Gestão Financeira 

GIIP – Gabinete de Informação, Imagem e Protocolo 

GSREC – Gabinete do Secretário Regional de Educação e Cultura 

IDRAM – Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira 

INA – Instituto Nacional de Administração 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INES – International Education Indicators 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

IRE – Inspecção Regional de Educação 

IRC – Imposto sobre o Rendimento Colectivo 

IRS – Imposto sobre o Rendimento Singular 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

JNE – Júri Nacional de Exames  

LMP – Labour Market Policy  

MISEP – Sistema mútuo de informação sobre as políticas de emprego MTSS – Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade Social  

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

ODC – Outras Despesas Correntes  

OSECRAM – Observatório do Sistema Educativo e Cultural da Região Autónoma da Madeira 

PIDDAR – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da 

Região Autónoma da Madeira 

POC – E – Plano Oficial de Contabilidade - Educação 

PRIO – Plano Regional para a Igualdade de Oportunidades 

RAM – Região Autónoma da Madeira 

ReferNet – Rede Europeia de Referência e Especialização no domínio do Ensino e Formação 

Profissional  

RJM – Rádio Jornal da Madeira 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIAG – AP – Sistema Integrado de Apoio à Gestão – Administração Pública 

SPM – Sindicato dos Professores da Madeira     

SREC – Secretaria Regional de Educação e Cultura 
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SRPF – Secretaria Regional do Plano e Finanças 

TI – Tecnologias de Informação 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

UOE – U de Unesco; O de OCDE e E de Eurostat 

 

          


