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INTRODUÇÃO 

O Plano de Atividades de uma inspeção-geral, enquanto instrumento de gestão por excelência, 

materializa, nas opções técnico-inspetivas entendidas como mais adequadas, tanto os objetivos 

estratégicos como os objetivos operacionais da carta de missão. 

Desde 2012 que se optou por manter, no âmbito da atividade planeada, a tipologia de programas 

inspetivos adotados pelas inspeções antecessoras da Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

(Acompanhamento,  Controlo, Auditoria e Avaliação). Ainda assim, enriqueceu-se cada programa com 

as atividades necessárias à cobertura integral de todas as áreas de intervenção sob a responsabilidade 

inspetiva da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), quer na esfera pública, quer na esfera 

privada das diversas redes, desde o Ensino Superior à Ciência, passando pela Educação Pré-Escolar, 

 Ensino Básico e Ensino Secundário, Escolas Europeias e Escolas Portuguesas no estrangeiro.    

No Plano de Atividades para 2015, aprofunda-se esta opção, integrando uma nova atividade do 

Programa Acompanhamento, focada na área nobre da gestão do currículo, cujo objeto de intervenção 

é o ensino experimental das ciências, desde a educação pré-escolar ao 6.º ano de escolaridade.  

Presentemente, no âmbito da sua missão e competências legais, a IGEC, quer através da atividade 

planeada, quer através da Provedoria e da Ação Disciplinar, tem capacidade de resposta técnico-

-inspetiva para as várias temáticas em presença na Educação e Ciência. De facto, a IGEC avalia 

escolas, acompanha a atividade educativa em diversas áreas (educação especial, educação 

pré-escolar, ensino experimental das ciências, etc.), desenvolve atividades de controlo ao nível da 

organização do ano letivo, do ensino profissional ou da formação especializada de docentes, audita 

instituições de ensino superior, averigua as queixas recebidas, instrui inquéritos e processos 

disciplinares e audita, na vertente administrativa e financeira, todo o sistema, incluindo os serviços do 

Ministério da Educação e Ciência (MEC).  

Esta opção por um plano de atividades tão diversificado tem a virtualidade essencial, já enunciada, de 

disponibilizar, logo na vertente preventiva, respostas técnicas, rigorosas, estruturadas e coerentes, 

para todo o tipo de solicitações, no âmbito das nossas competências, transmitindo confiança à 

sociedade em geral.  

Mas também encerra grandes desafios, em diversos planos, face à diminuição notória dos recursos 

humanos, a saber:  

 ao nível da organização interna da IGEC, tanto nas estruturas matriciais como nas 

hierarquizadas, cuja arquitetura e funcionamento tem de adotar metodologias altamente 

eficientes e eficazes, visando proporcionar as melhores  repostas às exigentes solicitações 

quotidianas; 

 no que respeita à necessidade de providenciar momentos de formação focados e outros mais 

abrangentes, procurando garantir uma rede de suporte ao nível das metodologias inspetivas 

adotadas nas várias atividades, bem como providenciar conhecimento, por exemplo, na área 

das Ciências da Educação, com prevalência na gestão do currículo e práticas pedagógicas;  

 e, finalmente, no elevado nível de exigência profissional colocado aos nossos Inspetores, 

sendo que, na sua grande maioria, são chamados a desenvolver uma panóplia de atividades, o 

que implica uma grande carga de trabalho e um enorme esforço de atualização e estudo 

permanentes, muitas vezes em condições de trabalho adversas.  
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O Plano de Atividades para 2015 assume, deste modo, um caráter muito desafiante e exigente, na sua 

execução. Estamos certos, porém, que a sua plena concretização constituirá um fator determinante 

para a melhoria das aprendizagens e do funcionamento global das nossas instituições de educação e 

ensino.  

 

Dezembro de 2014 

 

Luís Capela 

Inspetor-Geral da Educação e Ciência 
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1. MISSÃO, ATRIBUIÇÕES E ORGANIZAÇÃO INTERNA  

1.1 Missão 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, a IGEC tem por missão assegurar a 

legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos do MEC, ou sujeitos 

à tutela do respetivo membro do Governo, bem como o controlo, a auditoria e a fiscalização do 

funcionamento do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar, da educação escolar, 

compreendendo os ensinos básico, secundário e superior e integrando as modalidades especiais de 

educação, da educação extraescolar, da ciência e tecnologia e dos órgãos, serviços e organismos do 

MEC. 

1.2 Atribuições  

As atribuições da IGEC decorrem da sua missão e encontram-se estabelecidas no Decreto 

Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro: 

a) Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos órgãos, serviços e organismos 

do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo e avaliar o seu desempenho e gestão, 

através da realização de ações de inspeção e de auditoria, que podem conduzir a propostas 

de medidas corretivas, quer na gestão, quer no seu funcionamento; 

b) Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos órgãos, serviços e organismos 

da área de atuação do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo, no quadro das 

responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira 

do Estado; 

c) Contribuir para a qualidade do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar, dos 

ensinos básico e secundário e da educação extraescolar, designadamente através de ações 

de controlo, acompanhamento e avaliação, propondo medidas que visem a melhoria do 

sistema educativo e participando no processo de avaliação das escolas de ensino básico e 

secundário e das atividades com ele relacionadas; 

d) Participar no processo de avaliação das escolas de ensino básico e secundário e apoiar o 

desenvolvimento das atividades com ele relacionadas; 

e) Zelar pela equidade no sistema educativo, científico e tecnológico, salvaguardando os 

interesses legítimos de todos os que o integram e dos respetivos utentes, nomeadamente 

registando e tratando queixas e reclamações, e procedendo às necessárias averiguações; 

f) Assegurar a ação disciplinar e os procedimentos de contraordenação, previstos na lei, 

nomeadamente, através da respetiva instrução; 

g) Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos nos termos da lei 

e de acordo com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os resultados obtidos em 

função dos meios disponíveis; 

h) Conceber, planear e executar ações de inspeção e auditoria aos estabelecimentos de ensino 

superior, no respeito pela respetiva autonomia, aos serviços de ação social e aos órgãos, 

serviços e organismos tutelados pelo MEC em matéria de organização e de gestão 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/12/24900/0549805508.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
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administrativa, financeira e patrimonial, nomeadamente quando beneficiários de 

financiamentos nacionais ou europeus atribuídos pelo MEC; 

i) Avaliar a qualidade dos sistemas de informação de gestão, incluindo os indicadores de 

desempenho; 

j) Assegurar o serviço jurídico-contencioso decorrente dos processos contraordenacionais, em 

articulação com a Secretaria-Geral do MEC; 

l) Registar e analisar as reclamações inscritas nos livros de reclamações dos estabelecimentos 

particulares e cooperativos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem 

como nas instituições de ensino superior privado. 

1.3 Clientes da IGEC  

Os principais clientes dos serviços prestados pela IGEC são: 

 Membros do Governo; 

 Estabelecimentos da educação pré-escolar, dos ensinos básico, secundário e superior e 

instituições científicas; 

 Serviços e organismos do MEC; 

 Comunidade educativa (professores, alunos, pessoal não docente, pais e encarregados de 

educação); 

 Comunidade científica (investigadores e docentes); 

 Público em geral. 

1.4 Organização Interna  

A IGEC é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa. É 

dirigida por um Inspetor-Geral: 

 Luís Capela (nomeado, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 13524/2014, publicado no 

D.R., 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro de 2014); 

 coadjuvado por três Subinspetores-Gerais, estando em exercício de funções apenas dois:  

 João Ramalho (nomeado, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 13525/2014, publicado 

no D.R., 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro de 2014); 

 Augusto Lima Rocha (nomeado, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 250/2015, 

publicado no D.R., 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2015) 

A organização interna da IGEC obedece a um modelo estrutural misto que combina: 

 O modelo de estrutura hierarquizada – nas áreas de administração geral e de apoio jurídico;  

 O modelo de estrutura matricial – nas áreas da atividade inspetiva. 

 A estrutura hierarquizada compreende duas unidades orgânicas nucleares dirigidas por diretores de 

serviços: 

 Direção de Serviços Jurídicos (DSJ); 

 Direção de Serviços de Administração Geral (DSAG); 

https://dre.pt/application/file/58793023
https://dre.pt/application/file/58793024
http://www.igec.mec.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Despacho_250_2015.pdf
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E duas unidades orgânicas flexíveis dirigidas por chefes de divisão: 

 Divisão de Aprovisionamento, Contabilidade e Património (DACP);  

 Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação (DCSI). 

Por sua vez, a estrutura matricial compreende nove equipas multidisciplinares, todas elas dirigidas por 

chefes de equipa, equiparados a diretor de serviços ou a chefe de divisão: 

 Equipa Multidisciplinar do Ensino Superior e Ciência (EMESC); 

 Equipa Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário (EMEE); 

 Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro (EMAF); 

 Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Norte (EMN); 

 Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Centro (EMC); 

 Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Sul (EMS); 

 Equipa Multidisciplinar de Provedoria (EMP); 

 Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, Controlo e Avaliação – Norte (EMACA-N); 

 Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, Controlo e Avaliação – Sul (EMACA-S). 

Às equipas multidisciplinares de caráter temático (EMEE, EMESC, EMAF e EMP) cabem funções de 

conceção, de execução e de coordenação nacional das atividades inspetivas na respetiva área 

funcional. Às equipas multidisciplinares de caráter territorial (EMN, EMC, EMS, EMACA-N e 

EMACA-S) cabe essencialmente a coordenação regional e a execução das atividades inspetivas. 

Por sua vez, às direções de serviços (DSJ e DSAG) e às divisões (DACP e DCSI) cabe assegurar, na 

respetiva área funcional, o suporte instrumental à realização da atividade inspetiva. 

 

  



Plano de Atividades 2015 

12 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A IGEC assume os seguintes objetivos estratégicos, decorrentes das Cartas de Missão dos dirigentes, 

a saber: 

1. Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos 

do Ministério da Educação e Ciência; 

2. Desenvolver a eficiência e as boas práticas na gestão de recursos; 

3. Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado. 

 

2.1 Enquadramento dos programas e atividades nos objetivos 

estratégicos 

Estes objetivos estratégicos, que constituem as grandes linhas de atuação da IGEC em 2015, 

consubstanciam-se em programas e atividades, cada um deles com objetivos operacionais mais 

concretos e específicos. Apresenta-se, de seguida, de forma esquemática, o contributo de cada 

programa e respetivas atividades na concretização dos objetivos fixados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA I – ACOMPANHAMENTO  

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 

I.2 Educação Especial - Respostas Educativas  

1.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 

I.4 Jardins de Infância da Rede Privada (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social) 

 PROGRAMA II – CONTROLO  

II.1 Organização do Ano Letivo 

II.2 Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário 

II.3 Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular 
e Cooperativo 

II.4 Cursos Profissionais nos Estabelecimentos do Ensino Público, Particular e 
Cooperativo e nas Escolas Profissionais 

II.5 Sistema de Formação Contínua de Docentes 

PROGRAMA III – AUDITORIA  

III.1 Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado – 
Escolas, Instituições de Ensino Superior e Organismos do MEC 

III.2 Auditorias Temáticas 

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas 

III.5 Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições Públicas de Ensino 
Superior Politécnico 

III.6 Auditorias à Distribuição de Serviço Docente no Ensino Superior Público 

III.7 Auditorias na Universidade Católica Portuguesa 

PROGRAMA IV – AVALIAÇÃO 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas 

IV.2 Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de Escolas 

 PROGRAMA V – PROVEDORIA, AÇÃO DISCIPLINAR E CONTENCIOSO  

V.1 Provedoria 

V.2 Ação Disciplinar  

V.3 Contencioso Administrativo 

 

Assegurar a legalidade e 

regularidade dos atos 

praticados pelos órgãos, 

serviços e organismos do 

Ministério da Educação e 

Ciência 
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2.2 Estrutura operacional da IGEC  

Como referido anteriormente, a operacionalização da estratégia da IGEC para 2015 organiza-se em 

programas ou grandes domínios de intervenção, que integram um conjunto de atividades, para as 

quais concorrem os recursos afetos às várias unidades orgânicas e equipas multidisciplinares, como se 

encontra representado no Quadro seguinte. 

 

 

 

 

                  PROGRAMA V – PROVEDORIA, AÇÃO DISCIPLINAR E CONTENCIOSO  

V.1 Provedoria 

V.4 Formação das Escolas em Matérias de Ação Disciplinar e Estatuto do Aluno  

PROGRAMA VI – ATIVIDADE INTERNACIONAL  

VI.1 Conferência Internacional Permanente das Inspeções-Gerais e Nacionais de 
Educação (SICI) 

VI.2 Escolas Europeias 

VI.3 Cooperação com as Inspeções da Educação dos Países Lusófonos 

II.4 Projetos Internacionais 

PROGRAMA VIII – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

VIII.1 Gestão de Sistemas de Informação  

VIII.2 Gestão da Infraestrutura Tecnológica  

PROGRAMA IX – COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

IX.1 Publicações e Sítio Internet  

IX.2 Centro de Documentação e Informação (CDI) e Arquivo 

IX.3 Expediente 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir os padrões de 

qualidade do serviço 

prestado 

 

PROGRAMA VII – RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS  

VII.1 Formação e Qualificação dos Recursos Humanos 

VII.2 Recursos Financeiros e Patrimoniais 

VII.3 Recursos Humanos 

PROGRAMA VIII – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

VIII.1 Gestão de Sistemas de Informação  

VIII.2 Gestão da Infraestrutura Tecnológica  

PROGRAMA IX – COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

IX.1 Publicações e Sítio Internet  

IX.2 Centro de Documentação e Informação (CDI) e Arquivo 

IX.3 Expediente 

 

 

 

 

Desenvolver a eficiência e as 

boas práticas na gestão de 

recursos 
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Quadro 1 – Contributo das unidades orgânicas e equipas multidisciplinares  

para a realização das atividades inspetivas 
 

Programa/Atividade 

Equipas Multidisciplinares / Unidades Orgânicas 

E
M

E
S

C
 

E
M

E
E

 

E
M

A
F 

E
M

N
 / 

E
M

C
 

/E
M

S
 

E
M

A
C

A
-N

 

E
M

A
C

A
-S

 

E
M

P
 

D
S

J 

D
S

A
G

 

D
A

C
P

 

D
C

S
I 

I. ACOMPANHAMENTO 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa  √   √  √       

I.2 Educação Especial – Respostas Educativas    √   √  √       

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências  √   √  √       

I.4 
Jardins de Infância da Rede Privada (Instituições Particulares 
de Solidariedade Social)  √   √  √       

II. CONTROLO 

II.1 Organização do Ano Lectivo  √  √  √  √       

II.2 
Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do 
Ensino Secundário  √   √  √     

  

II.3 
Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do 
Ensino Particular e Cooperativo   √   √  √     

  

II.4 
Cursos Profissionais nos Estabelecimentos do Ensino 
Público, Particular e Cooperativo e nas Escolas Profissionais  √   √  √     

  

II.5 Sistema de Formação Contínua de Docentes √  √   √  √       

III. AUDITORIA 

III.1 
Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do 
Estado – Escolas, Instituições de Ensino Superior e Ciência e 
Organismos do MEC 

  √         

III.2 Auditorias Temáticas   √         

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado √           

III.4 
Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades 
Públicas √           

III.5 
Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições 
Públicas de Ensino Superior Politécnico √           

III.6 
Auditorias à Distribuição de Serviço Docente no Ensino 
Superior Público √           

III.7 Auditorias na Universidade Católica Portuguesa √           

IV. AVALIAÇÃO 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas  √   √  √        

IV.2 
Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação 
de Escolas  √   √  √        
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Programa/Atividade 

Equipas Multidisciplinares / Unidades Orgânicas 
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V. PROVEDORIA, AÇÃO DISCIPLINAR E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

V.1 Provedoria √    √   √       

V.2 Ação Disciplinar √   √  √    √      

V.3 Contencioso Administrativo     √  √    √      

V.4 
Formação das Escolas em Matéria de Ação 
Disciplinar e Estatuto do Aluno 

√   √  √    √      

VI. ATIVIDADE INTERNACIONAL 

VI.1 
Conferência Internacional Permanente das 
Inspeções-Gerais e Nacionais de Educação (SICI) 

   
 

      
√  

VI.2 Escolas Europeias           √  

VI.3 Escolas Portuguesas no Estrangeiro  √  √         √  

VI.4 
Cooperação com as Inspeções da Educação dos 
Países Lusófonos 

 
√  √    

     
√  

VI.5 Projetos Internacionais           √  

VII. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS  

VII.1 Formação e Qualificação dos Recursos Humanos        √  √    

VII.2 Recursos Financeiros e Patrimoniais        √  √    

VII.3 Recursos Humanos        √  √    

VIII. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

VIII.1 Gestão de Sistemas de Informação        √   √   

VIII.
2 

Gestão da Infraestrutura Tecnológica 
   

 
   

√   √  
 

IX. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

IX.1 Publicações e Sítio Internet        √   √   

IX.2 
Centro de Documentação e Informação (CDI) e 
Arquivo 

   
 

   
√   √  

 

IX.3 Expediente        √   √   
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3. AÇÃO INSPETIVA 

3.1 Universo da intervenção inspetiva  

A ação da IGEC tem como objeto os órgãos, serviços e organismos do Ministério da Educação e 

Ciência, ou sujeitos à tutela do respetivo membro do Governo, compreendendo os estabelecimentos 

da educação pré-escolar, dos ensinos básico, secundário e superior da rede pública e das redes 

privada, cooperativa e solidária. 

O universo de intervenção da IGEC encontra-se representado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Universo de intervenção inspetiva 

Entidades N.º 

ENSINO NÃO SUPERIOR 3604 / 8733 

Rede pública 865 / 5994 

Unidades orgânicas / Estabelecimentos – rede MEC 808 / 5937 

Estabelecimentos de outros ministérios ou com dupla tutela 57 

Rede privada 2616 

Ensino Particular e Cooperativo 1340 

Estabelecimentos de outros ministérios ou com dupla tutela 1276 

Escolas no estrangeiro 31 

Escolas Europeias 24 

Escolas Portuguesas do Estrangeiro 7 

Centros de formação de associação de escolas 92 

ENSINO SUPERIOR 124 / 284 

Rede pública 34 / 194 

Universidades / Unidades Orgânicas 13 / 97 

Instituto Universitário / Unidades Orgânicas 1 / 1 

Institutos Politécnicos / Unidades Orgânicas 15 / 91 

Escolas Politécnicas não integradas 5 

Rede privada 90 

SERVIÇOS E ORGANISMOS DO MEC E OUTRAS ESTRUTURAS 15 

Serviços da administração direta do Estado 8 

Organismos da administração indireta do Estado 4 

Entidades públicas empresariais 1 

Outras estruturas 2 

Total de entidades 3743 / 9032 

Nota: Os dados relativos à rede pública do ensino não superior encontram-se desagregados por n.º  
de unidades orgânicas (agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas) / n.º de estabelecimentos 
de educação e ensino englobados nessas unidades orgânicas. Os dados relativos à rede pública do  
ensino superior encontram-se desagregados por n.º de universidades, institutos universitários e  
institutos politécnicos / n.º de unidades orgânicas (faculdades, escolas, institutos) englobadas nessas  
instituições. 
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3.2 Ação inspetiva planeada 

Dos programas e das atividades, descritos com detalhe na Parte II, decorrem ações ou intervenções 

inspetivas planeadas que constam do Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Ação Inspetiva Planeada 

 
Intervenções 

Programas e Atividades
1
 

N
o

rt
e

 

C
en

tr
o

 

S
u

l 

S
ed

e
 

Totais 
(N.º) 

I Programa Acompanhamento 53 25 74 – 152 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 9 2 18 – 29 

I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 23 15 20 – 58 

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 6 3 6 –   15 

I.4 
Jardins de Infância da Rede Privada (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social) 

15 5 30 – 50 

II Programa Controlo 180 111 213 10 514 

II.1 Organização do Ano Letivo 70 50 80 – 200 

II.2 Provas Finais e Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário 70 45 90 – 205 

II.3 
Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino 
Particular e Cooperativo  

30 10 35 – 75 

II.4 
Cursos Profissionais nos Estabelecimentos de Ensino Público, 
Particular e Cooperativo e nas Escolas Profissionais 

10 6 8 – 24 

II.5 Sistema de Formação Contínua de Docentes – – – 10 10 

III Programa Auditoria 
 

–   –   90 90 

III.1. 
Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado 
– Escolas, Instituições de Ensino Superior e Ciência e Organismos do 
MEC 

– – – 53 53 

III.2 Auditorias Temáticas – – – 3 3 

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado – – – 10 10 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas – – – 5 5 

III.5 
Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições Públicas de 
Ensino Superior Politécnico 

– – – 12 12 

III.6 
Auditorias à Distribuição de Serviço Docente no Ensino Superior 
Público 

– – – 4 4 

III.7 Auditorias na Universidade Católica – – – 3 3 

IV  Programa Avaliação 51 25 52 – 128 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas 51 25 52 – 128 

IV.2 
Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de 
Escolas

2
 

– – – – – 

TOTAIS 284 161 339 100 884 886 
1 As intervenções inspetivas de auditoria e controlo financeiro e as intervenções de auditoria e controlo no âmbito do ensino superior  

são coordenadas e/ou executadas centralmente através das respetivas equipas multidisciplinares. 
2 Em conceção – Aguarda-se a publicação do respetivo Regime Jurídico. 
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4. RECURSOS 

4.1 Recursos Humanos 

A atividade inspetiva da IGEC operacionaliza-se através dos seus 240 trabalhadores, dos quais 180 são 

inspetores de terreno, estando os restantes distribuídos pelos grupos de pessoal dirigente, técnico 

superior, assistente técnico e assistente operacional (dados de 30 de novembro de 2014). Estão 

previstos 259 postos de trabalho no mapa de pessoal de 2015. 

4.2 Recursos Financeiros  

Para levar a cabo estes programas e atividades, a IGEC dispõe dos recursos financeiros que constam 

do Quadro 4. 

Quadro 4 – Recursos Financeiros 

Orçamento de funcionamento 

Despesas com pessoal 11 322 916,00 € 

Aquisição de Bens e Serviços 1 563 149,00 € 

Outras Despesas Correntes 43 091,00 € 

Despesas de Capital 74 484,00 € 

TOTAL  13 003 640,00 € 

 

5. MATRIZ DE RELATÓRIO NACIONAL POR ATIVIDADE 

A sistematização da informação decorrente da operacionalização do Plano de Atividades da IGEC, 

com base numa estrutura comum, visa facilitar a tarefa de quem elabora e também de quem lê os 

relatórios anuais dos respetivos Programas / Atividades.  

A definição dessa estrutura conta com a experiência prévia da IGEC1 nesta matéria e beneficia do 

conhecimento e trabalhos produzidos pela Inspeção-Geral da Educação2 e pela Inspeção-Geral do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior3, a que acresce o contributo das publicações das 

instituições de ensino superior4 para orientar a elaboração de trabalhos académicos (teses, 

dissertações, relatórios e artigos). 

Seguidamente apresenta-se um conjunto de tópicos destinados a agilizar a seleção e organização 

dessa informação, numa perspetiva transversal a todos os Programas / Atividades, os quais devem, 

preferencialmente, e sempre que possível estruturar a elaboração dos relatórios. 

1. Capa 

1.1. Logótipo  

1.2. Designação da Instituição 

1.3. Designação do Relatório /Atividade/ Ano 

1.4. Imagem 

 



Plano de Atividades 2015 

19 

2. Ficha técnica 

2.1. Título 

2.2.  Autoria 

2.2.1. Coordenação 

2.2.2. Elaboração 

2.3.  Fotografia / Arranjo gráfico  

2.4.  Data 

2.5.  Indicação do Despacho de homologação  

 

3. Sumário 

Muitos leitores poderão ler apenas este sumário, pelo que a sua elaboração deve ser criteriosa na 

seleção das ideias-chave que o relatório pretende evidenciar e cuidadosa na organização das 

mesmas, com recurso a uma linguagem clara.  

3.1.  Objetivos – resultado ou impacto visado 

3.2.  Dados e conclusões mais relevantes 

3.3.  Perspetivas de desenvolvimento  

4. Índice 

5. Índice de tabelas, gráficos e figuras 

6. Introdução 

6.1.  Enquadramento breve – «histórico da atividade»/ teórico (conceitos) / técnico-legal  

6.2.  Relevância da atividade e sua integração no PAA da IGEC  

7. Caracterização e objetivos da atividade 

Apresentação sumária, de acordo com os respetivos Roteiros / Guiões 

8. Metodologia da atividade 

8.1.  Fases do trabalho individual / em equipa 

8.2.  Recolha e tratamento de informação 

8.3.  Critérios para estabelecer a amostra (nos casos em que se aplique) 

8.4.  Instrumentos utilizados 

8.5.  Produtos (Relatórios / Roteiros / Informações) 

8.6.  Formas de publicitação (nos casos em que se aplique) 

9. Execução da atividade 

9.1. Duração 

9.2.  Locais  

9.3.  Intervenientes  

9.4.  Funções / tarefas realizadas 

9.5.  Recursos utilizados 

10. Resultados/Avaliação da atividade 

10.1. Gráficos, tabelas e sínteses dos resultados referentes a cada Tema / Domínio  

10.2. Gráficos e sínteses dos questionários aplicados 

10.2.1. Aos inspetores 

10.2.2. Às escolas  

10.3. Cumprimento do planeamento (prazos, amostra e recursos) 

11. Conclusões 

11.1. Indicação dos aspetos alcançados e bem-sucedidos, por referência aos objetivos traçados 
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11.2. Dificuldades assinaladas e respetivas causas 

12.  Recomendações 

As recomendações referem-se aos principais aspetos a melhorar cujos destinatários são as 

diferentes entidades objeto da intervenção (Programa / Atividade). 

13.  Propostas para a tutela 

As propostas para a tutela são as principais situações que merecem a sua intervenção quer do 

ponto de vista legal quer de gestão.  

14.  Indicadores para a melhoria 

Estes indicadores perspetivam o aperfeiçoamento do Programa / Atividade fundamentado no 

exposto, nomeadamente nas conclusões, integrando ainda os contributos de estudos nacionais e 

internacionais, bem como de personalidades de reconhecido mérito auscultadas neste âmbito. 

14.1. Aspetos a manter e a alterar na metodologia ou na execução da atividade 

14.2. Em articulação com outras atividades do PAA 

14.3. Formação / Rendibilização dos recursos humanos da IGEC 

14.4. Em relação com outras entidades / instituições /serviços do MEC 

15. Bibliografia 

15.1. Legislação 

15.2. Publicações institucionais (MEC) 

15.3. Literatura da especialidade 

                                                                 
 

1  Inspeção-Geral de Educação e Ciência (2012). Avaliação Externa das Escolas  2011-2012 – Relatório. Disponível em: http://www.ige.min-
edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00/01&auxID= 
Inspeção-Geral de Educação e Ciência (2012). Educação Especial: Respostas Educativas – Relatório 2011-2012. Disponível em: 
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00/03&auxID= 
Inspeção-Geral de Educação e Ciência (2013). Plano de Atividades 2013. Disponível em:  
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/00&treeID=&auxID=menu&newsID=247#content 
2 Inspecção-Geral da Educação (2010). Acção disciplinar – Relatório 2010. Disponível em:  
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2010). Administração Financeira das Escolas: Acção Social Escolar – Relatório 2010. Disponível em: 
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2010). Autonomia e Paralelismo Pedagógico dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo – 
Relatório 2009-2010. Disponível em: http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2010). Sistema de Controlo Interno – Escolas e Serviços da Administração Educativa 2010. Disponível em: 
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2011). Contencioso Administrativo – Relatório 2011. Disponível em:  
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2011). Organização do Ano Letivo  – Relatório 2010-2011. Disponível em:  
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2011). Provas de Aferição do Ensino Básico e Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário – Relatório 
2010-2011. Disponível em: http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2011). Provedoria 2011. Disponível em:  
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID= 
Inspecção-Geral da Educação (2010). Relatório de Atividades 2010. Disponível em:  
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/00&treeID=&auxID=menu&newsID=247#content 
3 Inspecção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2010). Relatório de Autoavaliação da IGMCTES para o ano de 
2010. Disponível em: http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/00&treeID=&auxID=menu&newsID=247#content 
4 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (2012). Normas para elaboração do Relatório de Mestrado 
em Ciências da Educação. Disponível em: http://sigarra.up.pt/fpceup/pt/LEGISLACAO_GERAL.ver_legislacao?p_nr=209 
Deakin University Australia (2013). Report writing. Disponível em:  
http://www.deakin.edu.au/current-students/study-support/study-skills/handouts/report.php 

http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00/01&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00/01&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00/03&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/00&treeID=&auxID=menu&newsID=247#content
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/02&treeID=03/02/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/00&treeID=&auxID=menu&newsID=247#content
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/00&treeID=&auxID=menu&newsID=247#content
http://sigarra.up.pt/fpceup/pt/LEGISLACAO_GERAL.ver_legislacao?p_nr=209
http://www.deakin.edu.au/current-students/study-support/study-skills/handouts/report.php
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16. xos 

16.1. stionárioscias alusivas à ação da IGEC no âmbito do Programa / Atividade em análise 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parte II –  

Programas e Atividades 
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PROGRAMA I – ACOMPANHAMENTO 

Definição e objetivos  

As atividades deste programa visam observar e acompanhar a ação educativa desenvolvida pelas 

escolas e agrupamentos de escolas, de modo a obter um melhor conhecimento dos processos de 

implementação das medidas de política educativa.  

Pretende-se efetuar um acompanhamento regular e contínuo do trabalho dos jardins de infância e das 

escolas dos ensinos básico e secundário, desencadeando uma constante reflexão sobre as práticas, 

com vista a uma efetiva melhoria da qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares dos 

alunos. 

Atividades 

 I.1 Acompanhamento da Ação Educativa  

 I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 

 I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 

 I.4 Jardins de Infância da Rede Privada (Instituições Particulares de Solidariedade Social) 
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ATIVIDADE I.1 – ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

Enquadramento 

O sistema educativo português tem vivido, nos últimos anos, sob o signo da importância da 

autonomia das escolas enquanto instrumento de regulação, responsabilização e melhoria do seu 

trabalho. 

A autonomia das escolas surge igualmente como reação e crítica ao modo de regulação burocrática e 

centralizadora que caracterizou o designado Estado Educador. Neste sentido, e por oposição, a 

autonomia valoriza a diversidade de caminhos, onde o Projeto Educativo se assume como exemplo de 

abertura a diferentes soluções, tendo em conta os contextos particulares de cada escola. 

Por seu lado, a IGEC tem vindo a implementar metodologias de trabalho que fomentam a intervenção 

dos elementos da comunidade educativa como principais autores e intérpretes de medidas educativas 

e organizacionais que visem a melhoria do desempenho da escola. 

A atividade Acompanhamento da Ação Educativa insere-se neste continuum de trabalho e pretende, de 

algum modo, implementar uma metodologia diferente no trabalho com as escolas, privilegiando um 

caminho de acompanhamento próximo das estratégias implementadas por cada organização 

educativa, com especial enfoque nos mecanismos internos de coordenação e supervisão pedagógica 

do trabalho docente, fomentando e respeitando o espaço de autonomia da escola.   

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Conhecer as áreas de intervenção que a escola priorizou para a sua ação; 

 Identificar as ações de melhoria que a escola se propõe implementar para cada uma das áreas 

de intervenção; 

 Induzir uma reflexão sobre o rigor – objetividade, pertinência, adequação, credibilidade, 

exequibilidade – e a eficácia das ações de melhoria por si delineadas; 

 Induzir a monitorização da execução e dos resultados das ações de melhoria implementadas 

na escola; 

 Conhecer e questionar as práticas de supervisão e coordenação pedagógica implementadas 

pelos departamentos curriculares das escolas; 

 Induzir a implementação de estratégias focadas na regular supervisão do trabalho dos 

docentes por parte dos coordenadores de departamento das escolas. 

Metodologia  

 A atividade privilegia o uso de metodologias qualitativas e o recurso à triangulação de dados 

provenientes de diferentes fontes: 

 Análise documental: Projeto Educativo; Plano Anual de Atividades; Relatório de 

Autoavaliação ou Avaliação Interna; Plano de Melhoria; análise dos resultados 

escolares; documentos de planeamento, realização e avaliação do ensino e das 

aprendizagens; relatórios de intervenções da IGEC no agrupamento/escola não 

agrupada; outros documentos que a equipa inspetiva considere necessários. 
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 Reuniões de trabalho com: diretor do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada; coordenadores de departamento; outros atores que as equipas inspetivas e 

cada escola considerem necessários. 

 Observação direta: práticas letivas em contexto de sala de aula; reuniões ou espaços 

que as equipas inspetivas considerem necessário observar.  

Produtos 

 Programa de Acompanhamento da escola 

 Relatório de cada intervenção na escola 

 Relatório final por escola 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

 Direção-Geral de Educação (DGE) 

Coordenação 

 Jorge Morais 

 Maria Margarida Paulo 

 

ATIVIDADE I.2 – EDUCAÇÃO ESPECIAL – RESPOSTAS 

EDUCATIVAS 

Enquadramento 

A Educação Especial é o conjunto das respostas educativas a disponibilizar às crianças e alunos com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente, em função do seu grau de funcionalidade. 

O sistema educativo tem investido, nos últimos anos, no número e qualificação dos seus docentes e 

na criação de escolas de referência e unidades especializadas, visando um melhor acompanhamento 

destas crianças e alunos. 

Na sua atividade, a IGEC procura acompanhar e avaliar o modo como os jardins de infância e as 

escolas dos ensinos básico e secundário têm implementado os apoios especializados às crianças e 

alunos e qual a qualidade do trabalho efetuado em cada organização escolar. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Acompanhar a organização e o funcionamento da Educação Especial na escola, tendo em 

conta:  

- o planeamento da Educação Especial; 

- os procedimentos de referenciação e avaliação;  

- a elaboração e execução dos programas educativos individuais;  
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- a articulação entre os diversos intervenientes, incluindo famílias, serviços e entidades;  

- a gestão dos recursos humanos e materiais quanto à sua adequação, eficácia e 

racionalidade; 

- a articulação com o sistema de Intervenção Precoce na Infância; 

- o desenvolvimento dos processos de integração na vida pós-escolar; 

 Apreciar a qualidade das respostas educativas proporcionadas às crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente e os resultados alcançados, 

contribuindo para o aperfeiçoamento e a melhoria das práticas das escolas; 

 Contribuir para a regulação da organização e do funcionamento da Educação Especial. 

Metodologia 

 Análise documental  

 Realização de entrevistas  

 Observação dos espaços e dos contextos educativos 

 Reunião com o diretor para apresentação das conclusões da intervenção 

 Aplicação do questionário de avaliação da atividade à escola 

  Produtos 

 Roteiro-Guião 

 Relatório por escola 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

Coordenação 

 Pedro Valadares 

 

ATIVIDADE I.3 – GESTÃO DO CURRÍCULO: ENSINO 

EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS 

Enquadramento 

As orientações curriculares para a educação pré-escolar e os currículos nos 1.º e 2.º ciclos do ensino 

básico integram uma componente de educação em ciências, tendo em vista a aquisição por todas as 

crianças e jovens, futuros cidadãos, de uma boa literacia científica. 

O recurso a metodologias ativas, investigativas e experimentais é um fator fundamental no interesse 

e motivação dos alunos para o conhecimento científico pelo que é expectável estarem presentes nas 

práticas pedagógicas desde os primeiros anos e ao longo de toda a escolaridade básica, adequando-se 

a sua abordagem a cada uma das faixas etárias. 
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O reconhecimento da importância da iniciação precoce do ensino das ciências de base experimental 

está patente no investimento que tem vindo a ser realizado, ao nível da formação dos docentes, em 

especial no 1.º ciclo do ensino básico.  

Com esta atividade a IGEC procura conhecer e acompanhar o desenvolvimento do ensino das ciências 

de base experimental, em contexto de sala de atividades/aula, promovendo a melhoria das práticas 

educativas e, consequentemente, os níveis de literacia. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Conhecer as práticas de ensino de base experimental existentes na educação pré-escolar e no 

ensino básico. 

 Analisar e refletir sobre o planeamento, a implementação e avaliação de atividades práticas, 

laboratoriais e experimentais no ensino das ciências. 

 Fomentar metodologias ativas, investigativas e experimentais.  

 Contribuir para uma gestão do currículo mais eficaz ao nível do ensino das ciências, com 

impacto positivo nos resultados dos alunos. 

Metodologia 

 Análise documental. 

 Entrevista 

 Observação 

Produtos 

 Roteiro - Relatório 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

Coordenação 

 António Frade 

 Maria Teresa de Jesus  

 Silvina Pimentel 
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ATIVIDADE I.4 – JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PRIVADA 

(INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL)  

Enquadramento 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar – Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro – consagra este nível de 

educação como a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, 

definindo o papel participativo das famílias, bem como o papel estratégico do Estado, das autarquias 

e da iniciativa particular, cooperativa e social.  

O Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, lançado no final da década de 

90, permitiu que um maior número de crianças entre os três anos e a idade de ingresso no ensino 

básico frequentasse jardins de infância das rede pública e privada. Com esta atividade, a IGEC 

pretende acompanhar o funcionamento pedagógico dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

que funcionam em instituições particulares de solidariedade social, misericórdias e mutualidades que 

integram a rede privada. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Acompanhar a ação educativa dos jardins de infância nas vertentes – planeamento, gestão do 

currículo e avaliação dos processos e das aprendizagens das crianças; 

 Analisar o grau de participação dos pais e encarregados de educação no trabalho educativo; 

 Apreciar a organização da componente de apoio à família, enquanto tempo de ação lúdica e 

criativa, no que se refere ao planeamento, desenvolvimento e avaliação; 

 Analisar a qualidade das interações estabelecidas entre o jardim de infância, as famílias e a 

comunidade; 

 Garantir as condições necessárias que assegurem a qualidade do funcionamento dos jardins 

de infância. 

Metodologia 

A atividade é desenvolvida com recurso a metodologias qualitativas com vista à triangulação da 

informação recolhida em diversas fontes 

 Análise documental; 

 Observação dos contextos de aprendizagem e da prática educativa/letiva; 

 Realização de entrevistas; 

 Reuniões inicial e final com o representante da instituição e o diretor pedagógico, 

respetivamente para apresentação da atividade e das conclusões da intervenção. 

Produtos 

 Relatório por jardim de infância  

 Relatório global da atividade 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/1997/02/034a00/06700673.PDF
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Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) 

Coordenação 

 Maria Adelina Pinto 

 Maria Margarida Paulo 
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PROGRAMA II – CONTROLO 

Definição e objetivos  

As atividades de Controlo têm por finalidade verificar a conformidade legal do funcionamento das 

unidades organizacionais ou de segmentos do sistema educativo e identificar fatores condicionantes 

da sua eficiência e eficácia, considerando os meios disponíveis e os serviços prestados.  

As atividades de controlo sistemático, bem como outras de intervenção seletiva e estratégica, 

conjugadas com ações de acompanhamento de execução das recomendações, integram os 

dispositivos de regulação do sistema educativo da responsabilidade da IGEC. 

Os relatórios, elaborados por atividade, visam produzir informação sobre o sistema educativo, 

introduzir as correções necessárias e propor à tutela as medidas adequadas de regulação.    

Atividades 

 II.1 Organização do Ano Letivo 

 II.2 Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário 

 II.3 Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo 

 II.4 Cursos Profissionais nos Estabelecimentos do Ensino Público, Particular e Cooperativo e nas 

Escolas Profissionais  

 II.5 Sistema de Formação Contínua dos Docentes 
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ATIVIDADE II.1 – ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

Enquadramento 

A autonomia pedagógica e organizativa dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário requerem da IGEC uma atuação no âmbito da regulação dos 

procedimentos adotados, visando-se, igualmente, garantir a equidade na distribuição dos recursos a 

nível nacional. 

A atividade de controlo Organização do Ano Letivo assegura a conformidade legal do funcionamento 

das unidades orgânicas, identifica fatores condicionantes da sua eficiência e eficácia, considerando os 

meios disponíveis e os serviços prestados, e promove a melhoria das práticas de gestão. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar o controlo da legalidade no âmbito da organização e gestão do sistema educativo;  

 Analisar as condições de aprendizagem das crianças e dos alunos, como garantia da qualidade 

da educação e do ensino; 

 Garantir a racionalidade e a eficácia na organização e na gestão dos recursos humanos;  

 Aferir da adequação do quadro normativo à realidade e identificar eventuais 

constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de alteração. 

Metodologia  

 Seleção das unidades orgânicas;  

 Intervenção nas unidades orgânicas, em diferentes períodos do ano escolar: janeiro a abril 

(Fase III); julho e agosto (Fase I); outubro e novembro (Fase II);  

 Análise documental; 

 Realização de entrevistas; 

 Preenchimento dos instrumentos de trabalho. 

Produtos  

 Roteiro-Guiões 

 Fichas da Atividade 

 Pareceres e Informações 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 
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Coordenação  

 Lurdes Navarro  

 Paulo Valada 

 

ATIVIDADE II.2 – PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E 

EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Enquadramento  

As provas finais do ensino básico e os exames nacionais do ensino secundário são instrumentos de 

regulação do sistema educativo na dimensão de avaliação externa das aprendizagens dos alunos, cuja 

aplicação foi, nos últimos anos, alargada a todos os níveis e ciclos de ensino. 

O facto de os resultados obtidos nas provas finais e nos exames nacionais influenciarem o 

aproveitamento global dos alunos, bem como as suas opções futuras, incluindo, no caso dos exames 

nacionais, o acesso ao ensino superior, impõe que sejam asseguradas as condições de sigilo e de 

equidade na sua prestação, essenciais à manutenção da confiança social no sistema. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Controlar a aplicação das provas finais de ciclo nos 4.º, 6.º e 9.º anos do ensino básico e dos 

exames finais nacionais do ensino secundário, de modo a garantir a sua realização em 

condições de confidencialidade e de equidade; 

 Verificar a adequação das medidas e dos procedimentos adotados pelos agrupamentos de 

escolas, escolas não agrupadas, escolas profissionais, estabelecimentos de ensino 

dependentes de outros ministérios e estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, 

face aos normativos e aos contextos específicos em que as provas finais e os exames 

decorrem; 

 Contribuir para a melhoria da organização dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas e dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, no que respeita ao 

serviço inerente à realização das provas finais e dos exames nacionais.  

Metodologia 

 Seleção das escolas 

 Observação dos espaços e da aplicação das provas finais e dos exames   

 Análise documental 

 Realização de entrevistas 

 Preenchimento dos instrumentos de trabalho 
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Produtos 

 Roteiros 

 Pareceres e Informações 

 Relatórios regionais da atividade 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.) 

 Direção-Geral da Educação (DGE) / Júri Nacional de Exames (JNE) 

Coordenação 

 Pedro Valadares 

 

ATIVIDADE II.3 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

Enquadramento 

Ao Estado compete homologar a criação dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e 

autorizar o seu funcionamento, tendo em conta a verificação das necessárias condições pedagógicas 

e materiais. 

Importa, por isso, que a IGEC conheça e promova a regulação do funcionamento destes 

estabelecimentos, garantindo aos jardins de infância, às escolas dos ensinos básico e secundário, às 

famílias, à tutela e à sociedade a necessária informação sobre o seu funcionamento no cumprimento 

de todas as condições legalmente estabelecidas. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Verificar a existência e o funcionamento das estruturas de gestão pedagógica;  

 Assegurar o cumprimento das matrizes curriculares; 

 Apreciar a fiabilidade dos registos de avaliação e de certificação e analisar a organização dos 

procedimentos administrativos; 

 Verificar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo quanto ao 

cumprimento dos requisitos aplicáveis ao nível dos recursos humanos e materiais; 

 Verificar a correção dos procedimentos de execução dos contratos de apoio à família. 

Metodologia 

 Seleção dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo 

 Análise documental 
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 Realização de entrevistas  

 Visita a instalações e observação dos equipamentos 

 Preenchimento dos instrumentos de trabalho 

 Contraditório e respetiva análise 

 Remessa do relatório a outras entidades, no âmbito da respetiva competência 

 Intervenção sequencial 

Produtos 

 Roteiro 

 Relatório por estabelecimento do ensino particular e cooperativo 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE)  

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

Coordenação 

 Ana Costa Pinto 

 Maria Luísa Ferreira 

 

ATIVIDADE II.4 – CURSOS PROFISSIONAIS NOS 

ESTABELECIMENTOS DO ENSINO PÚBLICO, PARTICULAR E 

COOPERATIVO E NAS ESCOLAS PROFISSIONAIS 

Enquadramento  

A implementação e a crescente consolidação nos últimos anos dos cursos profissionais nos 

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo e nas escolas profissionais, numa lógica 

de dupla certificação, escolar e profissional, passaram a ser um dos referenciais das políticas de 

educação e formação de natureza qualificante. 

Importa, por isso, proceder a uma análise globalizante das opções educativas e das modalidades 

deste tipo de ensino.   

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar o controlo da legalidade no âmbito da organização dos cursos profissionais; 

 Analisar os critérios de racionalização e integração da rede de oferta formativa;  

 Verificar a adequação da realidade ao quadro normativo, identificando eventuais 

constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de alteração.   
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Metodologia  

 Análise documental 

 Realização de entrevistas 

 Observação dos contextos educativos 

Produtos  

 Roteiro-Guião 

 Relatório por escola 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

Coordenação  

 Madalena Moreira 

 Paulo Cruz 

 

ATIVIDADE II.5 – SISTEMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 

DOCENTES  

Enquadramento  

A implementação de instrumentos que promovam a qualidade da educação, do sistema educativo e 

dos resultados dos alunos fazem parte das agendas políticas nacionais e internacionais. No mesmo 

sentido, a melhoria da qualidade do ensino constitui um dos desafios centrais das políticas nacionais.  

A valorização profissional dos docentes e a melhoria das suas qualificações, através de um 

investimento na formação contínua é, neste âmbito, uma das medidas prioritárias.  

Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, cabe à IGEC o controlo e a 

inspeção das atividades de formação contínua de docentes. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Verificar a conformidade das ações de formação contínua de docentes face à acreditação das 

mesmas e ao enquadramento legal aplicável; 

 Assegurar a conformidade legal da certificação da formação ministrada. 

Metodologia  

 Seleção das entidades formadoras e do curso de formação acreditado;   
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 Intervenção nas instituições e aplicação dos procedimentos previstos nas Orientações 

Metodológicas. 

Produtos  

 Guião 

 Relatório por cada intervenção 

 Relatório da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

• Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) 

• Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 

• Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC)  

• Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)  

• Direção-Geral da Educação (DGE) 

• Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.) 

Coordenação 

 Ana Costa Pinto 

 Maria Isabel Negrão Sequeira 
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PROGRAMA III – AUDITORIA  

Definição e objetivos  

O programa de Auditoria consubstancia-se na análise do funcionamento das entidades auditadas. 

Centra-se em várias dimensões que vão da estrutura orgânica à constituição dos órgãos de gestão e 

exercício das suas competências, passando pelo funcionamento dos serviços de apoio e pela análise 

dos sistemas de informação ou dos diversos procedimentos instituídos, tendo por referência o quadro 

legal aplicável, em cada um dos casos, e as obrigações daí decorrentes. 

Esta análise tem como objetivos verificar a conformidade legal dos atos de gestão e de 

funcionamento interno das instituições, assim como emitir opiniões fundamentadas que visem avaliar 

a adequação das matérias observadas às normas regulamentares, designadamente aos diversos 

regimes legais a que estão sujeitas. Visa-se, ainda, a formulação de recomendações que, para além de 

poderem contribuir para a melhoria dos resultados da atividade desenvolvida, permitam suprir 

eventuais fragilidades, irregularidades ou ilegalidades detetadas. 

O procedimento de auditoria assenta nos princípios da administração moderna – rigor, independência 

técnica, transparência e equidade – e em metodologias de auditoria financeira, operacional ou de 

resultados, conforme aplicável. 

Assumem especial destaque, neste programa, as auditorias e a respetiva metodologia desenvolvida 

no âmbito do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI-AF), com as 

adaptações necessárias às realidades institucionais e organizacionais em presença no sistema de 

ensino, tecnológico e científico, objeto da intervenção da IGEC. 

É, ainda, de salientar que a seleção das entidades a auditar incide, essencialmente, em agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupadas, instituições do ensino superior e da ciência e organismos do 

Ministério da Educação e Ciência (MEC).  

Para além destas, integrar-se-ão, também, as auditorias que se revistam de obrigatoriedade legal ou 

por determinação tutelar, e ainda, se considerado necessário, auditorias de controlo em resultado de 

intervenções anteriores. Os critérios a aplicar, no todo ou em parte, integram a relevância, a 

materialidade, a conformidade, a eficácia, a eficiência e a pertinência.  

Atividades 

 III.1 Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado 

III.1.1 – Organismos do Ministério da Educação e Ciência (MEC) 

III.1.2 – Escolas e Agrupamentos de Escolas dos Ensinos Básico e Secundário 

 III.2 Auditorias Temáticas  

 III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado 

 III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas (Ações sequenciais) 

 III.5 Auditorias aos Serviços Académicos das instituições públicas de ensino superior politécnico 

(Institutos Politécnicos e Escolas Superiores não Integradas) 

 III.6 Auditorias à Gestão dos Recursos Docentes no Ensino Superior Público 

 III.7 Auditorias na Universidade Católica Portuguesa (UCP)  
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ATIVIDADE III.1 – SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 

 III.1.1 – Organismos do Ministério da Educação e Ciência (MEC) 

 III.1.2 – Escolas e Agrupamentos de Escolas dos Ensinos Básico e Secundário 

Enquadramento 

A atividade tem enquadramento nos termos do diploma que procedeu à criação da atual 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, em 

particular no seu artigo 2.º, n.º 1, n.º 2, als. a), b), f), g), h), i) e n.º 3), bem como no quadro da 

participação da IGEC no Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCIAF), 

em particular no cumprimento do esforço de realização de auditorias ao abrigo do artigo 62.º da Lei 

de Enquadramento Orçamental, o qual está corporizado num Plano Anual de Atividades do Conselho 

Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI-AF), que 

merece, nos termos legais, aprovação pela Senhora Ministra de Estado e das Finanças.  

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivo operacional: 

 Assegurar, de forma sistemática, mediante a realização de auditorias administrativas e 

financeiras, o controlo do sistema e dos procedimentos de controlo interno das escolas, 

instituições de ensino superior e ciência, e organismos do MEC, em particular identificando e 

intervindo em áreas de risco ou rubricas/agregados orçamentais relevantes do orçamento do 

MEC, de modo a garantir o cumprimento dos princípios da legalidade, da regularidade e da 

boa gestão ao nível dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais. 

Metodologia 

 Aplicação dos guiões/termos de referência de caráter modular, aprovados em sede do SCI-AF, 

com as necessárias adaptações e complementaridades em virtude da especificidade das 

instituições (da educação, do ensino e da ciência) e dos organismos sob tutela do MEC.  

Produtos 

 Relatório por intervenção 

 Relatório final global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF) do MEC 

 Inspeção-Geral de Finanças (IGF) 

Coordenação 

 António Neves 

 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.dgo.pt/legislacao/Documents/LeiEnquadramentoOrcamental_6Alteracao_Lei_52_2011.pdf
http://www.dgo.pt/legislacao/Documents/LeiEnquadramentoOrcamental_6Alteracao_Lei_52_2011.pdf
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ATIVIDADE III.2 – AUDITORIAS TEMÁTICAS  

Enquadramento 

A atividade tem enquadramento nos termos do diploma que procedeu à criação da atual Inspeção- 

-Geral da Educação e Ciência (Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, em particular no 

seu artigo 2.º, n.º 1, als. a), b), f), g), h), i) do n.º 2 e n.º 3).  

Em 2015 prevê-se a realização de três trabalhos: 

Ensino Superior: 

1. Auditoria aos sistemas de supervisão, gestão e controlo associados às modalidades de 

autofinanciamento das Instituições de Ensino Superior Públicas – (em continuação, iniciado 

em 2014); 

2. Auditoria às estruturas orgânicas de Governo e Administração das Instituições de Ensino 

Superior Públicas (análise da conformidade legal e regularidade financeira associada à criação, 

modificação e evolução destas estruturas) – (em continuação, iniciado em 2014); 

Ensino não Superior: 

3. Auditoria aos sistemas de gestão, acompanhamento e controlo da Ação Social Escolar no 

Ensino não Superior ao nível das estruturas centrais do MEC – DGEstE, DGPGF e DGEEC. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

Para o ensino superior: 

 Auditar de forma integrada e numa perspetiva sistémica de âmbito vertical um conjunto de 

temas relevantes no âmbito das funções das Instituições de Ensino Superior Públicas (i.e. 

seguindo a cadeia de decisões, procedimentos/normas em uso e eventos ocorridos junto das 

Instituições de Ensino Superior, com impacto relevante na sua atividade financeira e 

organizacional). 

Para o ensino não superior: 

 Auditar de forma integrada e numa perspetiva sistémica as estruturas centrais do MEC que no 

âmbito das suas funções e atribuições são parte integrante dos sistemas de gestão, 

acompanhamento e controlo das diversas valências da Ação Social Escolar que são 

proporcionadas às crianças e aos alunos (ensino básico e secundário). 

Metodologia 

Aplicam-se metodologias, sempre que necessário e de forma singular ou em conjunto, normalmente 

associadas a auditorias de cariz financeiro, operacional e/ou de resultados, mediante termos de 

referência/guião de atividade específicos. 

Produtos 

 Relatório por intervenção 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
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Colaboração e articulação com outros serviços  

 Instituições de ensino superior público, DGEstE, DGPGF, DGEEC. 

Coordenação 

 António Neves 

 

ATIVIDADE III.3 – AUDITORIAS AOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

Enquadramento  

As auditorias aos estabelecimentos de ensino superior privados, desenvolvidas desde 2002 e com três 

ciclos completos em 2014, visam conhecer o funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior 

privado e verificar a conformidade legal e regulamentar dos atos praticados nestes, tendo em 

consideração as seguintes vertentes ou áreas de risco: 

 Organização e funcionamento dos órgãos das instituições; 

 Existência de normas reguladoras; 

 Condições de preservação do arquivo relativo ao percurso académico dos estudantes; 

 Fiabilidade e preservação dos suportes informáticos associados à gestão da informação 

relativa ao percurso académico dos estudantes; 

 Fiabilidade e preservação dos suportes materiais da certificação – pautas e/ou termos e 

programas das unidades curriculares; 

 Procedimentos de creditação; 

 Procedimentos e documentos de certificação; 

 Acesso e ingresso dos estudantes aos cursos de 1.º e 2.º ciclos. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Auditar num período de três anos civis todos os estabelecimentos de ensino superior privados 

(EESP); 

 Verificar a manutenção dos requisitos de funcionamento dos EESP definidos nos artigos 39.º a 

45.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior; 

 Verificar a existência dos processos de autoavaliação das instituições e dos mecanismos 

internos de garantia da qualidade; 

 Apreciar o grau de cumprimento das recomendações efetuadas em anteriores auditorias e 

acompanhar a implementação de medidas corretivas face a desvios detetados na aplicação da 

legislação; 

 Contribuir para a manutenção da legalidade e qualidade dos serviços prestados pelos EESP; 

 Prevenir situações de degradação do funcionamento dos EESP. 
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Metodologia  

 Realização das ações sequenciais decorrentes das auditorias realizadas em 2014; 

 Adaptação do guião de auditoria e conceção de uma nova aplicação informática, sustentada 

numa base de dados; 

 Realização das auditorias. 

Produtos 

 Relatórios de auditoria 

 Relatórios das ações sequenciais 

 Relatório global do 3.º ciclo da atividade 

Colaboração e articulação com out ros serviços 

 Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 

 Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) 

Coordenação 

 Virgílio Alves 

 Margarida Pereira 

 

ATIVIDADE III.4 – AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS 

DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (AÇÕES SEQUENCIAIS) 

Enquadramento 

As auditorias aos Serviços Académicos das universidades públicas, iniciadas em 2009, foram 

desenvolvidas nos Serviços das diversas universidades e respetivas unidades orgânicas, até 2013, 

tendo-se já realizado, ainda em 2013 e em 2014, ações de follow-up em diversos Serviços, 

anteriormente, auditados. 

Julga-se, tendo em conta os resultados das ações sequencias já realizadas, reforçada a pertinência de 

continuar com as ações de follow-up nos Serviços Académicos das Universidades, de modo a aferir do 

grau de cumprimento das recomendações efetuadas nos relatórios iniciais e, eventualmente, detetar 

áreas de dificuldade transversal de implementação das recomendações efetuadas nas auditorias 

originais. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Verificar o grau de cumprimento das recomendações efetuadas às universidades, em sede de 

relatório de auditoria aos respetivos Serviços Académicos; 

 Recolher informação que permita a verificação do grau de cumprimento dos normativos em 

vigor; 
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 Aferir da adequação do quadro normativo à realidade e identificar eventuais 

constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de alteração. 

Metodologia 

 Intervenção nos Serviços Académicos das Universidades para verificar o cumprimento das 

recomendações, anteriormente, efetuadas em sede de relatório de auditoria. 

Produtos 

 Relatórios das ações sequenciais – follow-up 

Coordenação 

 Miguel Monteiro 

 

ATIVIDADE III.5 – AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS 

DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR 

POLITÉCNICO (INSTITUTOS POLITÉCNICOS E ESCOLAS 

SUPERIORES NÃO INTEGRADAS) 

Enquadramento 

Com o conhecimento que a IGEC, agora, detém, quer da realidade global dos serviços académicos 

quer das áreas de risco que lhes estão associadas, irá dar-se início a um novo ciclo de auditoria aos 

Serviços Académicos das instituições públicas de ensino superior politécnico, reorientando-se as 

intervenções, nos Institutos Politécnicos, para auditorias autonomizadas a cada serviço, com relatórios 

independentes, isto é, não agregadas num único relatório por Instituto Politécnico. 

Por imperativos de eficiência e de relevância, este novo programa de auditoria aos Serviços 

Académicos dos Institutos Politécnicos Públicos irá centrar-se nas seguintes vertentes ou áreas de 

risco: 

 Existência de normas reguladoras das matérias cuja gestão da informação/documentação é da 

competência dos serviços; 

 Existência de documentos organizadores dos serviços; 

 Condições de preservação do arquivo relativo ao percurso académico dos estudantes; 

 Fiabilidade e preservação dos suportes informáticos associados à gestão da informação 

relativa ao percurso académico dos estudantes; 

 Fiabilidade e preservação dos suportes materiais da certificação – pautas e/ou termos e 

programas das unidades curriculares; 

 Procedimentos de creditação; 

 Procedimentos e documentos de certificação; 

 Controlo da cobrança de propinas e emolumentos; 

 Acesso e ingresso dos estudantes aos cursos de 1.º e 2.º ciclos por concursos/regimes da 

responsabilidade das instituições. 
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Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Conhecer a realidade dos serviços com responsabilidade na gestão dos aspetos académicos 

das instituições, visando contribuir para a melhoria do funcionamento do sistema de ensino 

superior;  

 Identificar os pontos fortes e fracos do funcionamento dos serviços, proporcionando-lhes o 

resultado da apreciação, produto das intervenções efetuadas, com vista à progressiva 

melhoria dos serviços prestados; 

 Recolher informação que permita a verificação do grau de cumprimento dos normativos em 

vigor; 

 Aferir da adequação do quadro normativo à realidade e identificar eventuais 

constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de alteração. 

Metodologia 

 Consolidação da reestruturação metodológica da atividade, nomeadamente através da 

aquisição da aplicação informática que permita a informatização dos instrumentos de 

auditoria para recolha, registo de dados e produção de relatórios autonomizados por Serviço; 

 Realização das auditorias no terreno. 

Produtos 

 Relatórios homologados a enviar às instituições de ensino superior auditadas; 

 Relatório global da atividade no fim do ciclo. 

Coordenação 

 Miguel Monteiro 

 

ATIVIDADE III.6 – AUDITORIAS À DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

Enquadramento 

Face à importância dos recursos docentes na prossecução dos objetivos das instituições de ensino 

superior públicas e à necessidade de racionalização dos mesmos, foi considerada a pertinência desta 

atividade de auditoria, centrada na análise da distribuição de serviço docente nas instituições de 

ensino superior público.  
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Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Analisar o quadro normativo da instituição face ao quadro legal vigente, designadamente os 

estatutos da instituição e os regulamentos de prestação de serviço docente e de contratação 

de docentes;  

 Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos no que se refere à distribuição do 

serviço docente, tendo em conta a autonomia da instituição e o cumprimento do limite 

mínimo legal obrigatório de 6h letivas, ainda que numa base de equilíbrio plurianual; 

 Identificar as opções das instituições quanto à distribuição de serviço docente no intervalo 

compreendido entre as 6 horas de aulas semanais e as 9 ou as 12 horas, consoante se esteja 

perante o subsistema de ensino universitário ou politécnico. 

Metodologia 

 Revisão do guião de auditoria; 

 Solicitação prévia de informação às entidades a auditar; 

 Realização da auditoria. 

Produtos 

 Guião de auditoria 

 Relatório homologado a enviar ao estabelecimento de ensino superior auditado 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), no que se refere ao acesso a 

informação relativa a docentes (REBIDES – Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior) e a 

alunos inscritos no estabelecimento de ensino superior auditado (RAIDES – Registo de Alunos 

Inscritos e Diplomados do Ensino Superior) 

Coordenação 

 Ilda Lopes 

 

ATIVIDADE III.7 – AUDITORIAS NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

PORTUGUESA (UCP) 

Enquadramento 

Apesar de se tratar de uma instituição singular no seio do sistema educativo português, e no respeito 

pela autonomia, conferida pela Constituição da República Portuguesa, pela lei, e concretizada nos 

seus Estatutos, considerou-se pertinente a realização de uma intervenção na Universidade Católica 

Portuguesa (UCP). 
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Objetivos 

 Caracterizar a organização interna e o funcionamento da UCP; 

 Identificar as especificidades, efetivamente, decorrentes da Concordata entre Portugal e a 

Santa Sé que hão de mediar a aplicação à UCP dos normativos legais em vigor; 

 Aferir da adequação da organização e funcionamento da UCP aos normativos legais em vigor 

no que respeita ao ensino superior, atendendo às suas especificidades; 

 Conhecer a realidade dos serviços com responsabilidade na gestão dos aspetos académicos 

das instituições; 

 Identificar os pontos fortes e fracos do funcionamento dos serviços, proporcionando-lhes o 

resultado da apreciação, produto das intervenções efetuadas, com vista à progressiva 

melhoria dos serviços prestados; 

 Identificar eventuais constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de 

alteração. 

Metodologia 

 Conclusão da auditoria à sede da UCP e aos seus três centros regionais, em interação 

constante entre as equipas de auditores e os responsáveis pela instituição; 

 Reunião com o responsável máximo da Universidade ou com quem venha a ser indicado para 

devolução de informação/apresentação das principais conclusões que, embora provisórias, 

seja possível prever que venham a integrar o conteúdo do relatório global de auditoria; 

 Consolidação, após contraditório, do relatório global de auditoria e envio para homologação 

pelo Secretário de Estado do Ensino Superior; 

 Comunicação do relatório homologado aos responsáveis pela UCP. 

Produtos 

 Relatório de auditoria (homologado pelo Secretário de Estado do Ensino Superior) 

Coordenação 

 Miguel Monteiro 
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PROGRAMA IV – AVALIAÇÃO 

Definição e objetivos  

Este programa enquadra-se no âmbito da avaliação organizacional e pretende assumir-se como um 

contributo relevante para o desenvolvimento das escolas. Sendo a avaliação um instrumento para 

melhorar o ensino e a aprendizagem e os resultados dos alunos, procura-se incentivar práticas de 

autoavaliação, promover uma ética profissional marcada pela responsabilidade, fomentar a 

participação social na vida da escola e oferecer um melhor conhecimento público do trabalho das 

escolas.  

O desenvolvimento profissional dos docentes tem um papel fundamental para a melhoria da 

qualidade do ensino e dos resultados do sistema educativo, pelo que a avaliação externa dos Centros 

de Formação de Associação de Escolas (CFAE) se reveste de especial importância para a adequação 

da formação contínua às necessidades e prioridades das escolas e dos docentes, contribuindo para a 

melhoria da qualidade do sistema de formação e da oferta formativa.  

 

Atividades 

 IV.1 Avaliação Externa das Escolas  

 IV.2 Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de Escolas 
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ATIVIDADE IV.1 – AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

Enquadramento 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não 

superior, estabelece que o controlo de qualidade se deve aplicar a todo o sistema educativo com vista 

à promoção da melhoria, da eficiência e da eficácia, da responsabilização e da prestação de contas, da 

participação e da exigência, e de uma informação qualificada de apoio à tomada de decisão. Nos 

termos da lei, a avaliação estrutura-se com base na autoavaliação, a realizar em cada escola não 

agrupada ou agrupamento de escolas, e na avaliação externa.  

Considerando que os processos de avaliação devem ser orientados por princípios de continuidade e 

estabilidade e que estes requerem também uma atitude de permanente reflexão acerca da sua 

eficácia e dos modos de aperfeiçoamento, após ter concluído, em 2011, o primeiro ciclo de avaliação 

externa das escolas, a IGEC está a levar a cabo o segundo ciclo desta atividade, procurando apoiar a 

capacitação das escolas, as práticas de autoavaliação e a participação da comunidade educativa e da 

sociedade local.   

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Promover o progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando pontos 

fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho das escolas; 

 Incrementar, a todos os níveis, a responsabilização, validando as práticas de autoavaliação das 

escolas; 

 Fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da sociedade local, oferecendo 

um melhor conhecimento público do trabalho das escolas;  

 Contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas educativas e 

pela administração das escolas de informação pertinente.  

Metodologia 

 Seleção das escolas 

 Aplicação de questionários de satisfação (alunos, pais/encarregados de educação e 

trabalhadores docentes e não docentes) 

 Análise documental 

 Análise de informação estatística 

 Observação de instalações, ambientes educativos e contactos com diferentes intervenientes 

do processo educativo 

 Realização de entrevistas de painel 

 Aplicação do questionário de avaliação da atividade à escola e aos avaliadores 

Produtos 

 Relatório por escola ou agrupamento de escolas 

 Relatório global da atividade 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
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Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.) 

Coordenação 

 Helder Guerreiro 

 Maria Leonor Duarte 

 

ATIVIDADE IV.2 – AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CENTROS DE 

FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS (CFAE) 

Enquadramento 

Os diplomas legais que aprovam o regime jurídico da formação contínua de professores, o respetivo 

sistema de coordenação, administração e apoio, bem como o estatuto, as competências, a 

constituição e as regras de funcionamento dos Centros de Formação de Associação de Escolas 

(CFAE), estabelecem que a avaliação externa destas entidades formadoras compete à Inspeção-Geral 

da Educação e Ciência segundo modelo de avaliação próprio, à semelhança do utilizado na avaliação 

externa das escolas. 

A melhoria da qualidade do ensino está associada à melhoria da qualidade de desempenho dos 

professores. Nesta perspetiva, o sistema de formação contínua, centrado nas prioridades de formação 

identificadas nas escolas, e os CFAE, como uma das entidades formadoras, têm particular relevância 

para o desenvolvimento profissional dos docentes. A avaliação externa dos CFAE, como instrumento 

de regulação baseado no conhecimento, pretende contribuir para melhorar a qualidade dessa 

formação. 

A avaliação externa é uma componente básica dos sistemas educativos, permitindo o diagnóstico, a 

identificação de problemas e a fundamentação dos processos de decisão, de forma a garantir a 

qualidade.  

A apresentação dos resultados alcançados pelos CFAE vai permitir a prestação de contas à tutela e à 

comunidade, desenvolvendo-se a prática da accountability. Neste sentido, será expectável dotar de 

autonomia acrescida os CFAE, como entidades formadoras, e as escolas, tanto no domínio 

pedagógico, como no da organização da formação considerada prioritária para a melhoria dos 

resultados no âmbito da concretização dos seus projetos educativos. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Promover a qualidade da formação contínua, identificando pontos fortes e áreas prioritárias 

para a melhoria do trabalho dos CFAE; 



Plano de Atividades 2015 

52 

 Fomentar a articulação da formação contínua com os objetivos de política educativa local e 

nacional, possibilitando o desenvolvimento profissional dos docentes e a melhoria da 

qualidade do ensino; 

 Potenciar os recursos endógenos dos CFAE e das escolas na produção de respostas formativas 

de qualidade, com base nas prioridades identificadas; 

 Contribuir para a regulação da formação contínua, dotando os responsáveis pelas políticas 

públicas da educação e pela administração dos CFAE de informação pertinente.  

Metodologia 

• Elaboração das listas de CFAE; 

• Análise documental; 

• Análise de informação estatística; 

• Aplicação de questionários de satisfação; 

• Observação de instalações e contactos com diferentes intervenientes do processo formativo; 

• Realização de entrevistas de painel; 

• Aplicação do questionário de avaliação da atividade ao CFAE e aos avaliadores. 

Produtos 

• Relatório por CFAE; 

• Relatório global da atividade.  

Colaboração e articulação com outros serviços 

• Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) 

• Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 

• Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC)  

• Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)  

• Direção-Geral da Educação (DGE) 

• Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.) 

Coordenação 

 Rosa Micaelo 
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PROGRAMA V – PROVEDORIA, AÇÃO DISCIPLINAR E 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

Definição e objetivos  

A Provedoria consiste no atendimento, análise e resposta às queixas apresentadas pelos utentes e 

agentes do sistema educativo. Pretende contribuir para a prevenção e eliminação de problemas e 

conflitos surgidos em meio escolar e nos serviços do Ministério da Educação e da Ciência. 

A Ação Disciplinar é o conjunto de procedimentos de natureza disciplinar desencadeados com vista ao 

esclarecimento de factos que perturbem o normal funcionamento do sistema educativo e à reposição 

da sua normalidade. 

O Contencioso Administrativo consiste na representação do Ministério da Educação e da Ciência (MEC) 

junto dos Tribunais Administrativos, em processos em que a IGEC tenha tido intervenção em instância 

administrativa ou em que seja requerida a sua intervenção na defesa em juízo dos direitos e interesses 

do MEC. 

A Formação das Escolas em Matéria de Ação Disciplinar dos trabalhadores em funções públicas e do 

Estatuto do Aluno pretende superar as dificuldades e os constrangimentos sentidos pelas escolas na 

tramitação desses procedimentos, assegurando deste modo o interesse público e o interesse dos 

visados e arguidos num procedimento disciplinar formal e materialmente despido de vícios e justo.  

 

Atividades 

 V.1 Provedoria 

 V.2 Ação Disciplinar 

 V.3 Contencioso Administrativo 

 V.4 Formação das Escolas em Matéria de Ação Disciplinar e Estatuto do Aluno 
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ATIVIDADE V.1 – PROVEDORIA 

Enquadramento 

A Provedoria assume um especial papel na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos utentes 

e agentes do sistema educativo, o que contribui para a resolução de conflitos em tempo útil, permite a 

identificação de disfuncionalidades, a sua correção e a adoção de medidas que visam a melhoria do 

sistema educativo. 

Na Provedoria, são ainda analisadas as reclamações lavradas no Livro de Reclamações dos 

estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, sendo efetuados os respetivos registos na Rede 

Telemática de Informação Comum (RTIC), o que permite aos reclamantes e operadores económicos o 

acesso à informação relevante sobre o estado das mesmas. 

Redunda, em síntese, na análise preliminar das queixas, seu eventual encaminhamento, contacto com 

os queixosos, pessoas envolvidas e visadas, o que poderá resultar no seu arquivamento ou no 

desencadeamento de uma intervenção inspetiva, para melhor contextualizar os factos e determinar 

eventuais responsabilidades, ou, se as condições o exigirem, na instauração de processo de inquérito 

ou disciplinar. 

Objetivo 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Proceder ao tratamento das exposições/queixas rececionadas, procurando as soluções mais 

adequadas para a sua resolução; 

 Encaminhar as exposições/queixas para as entidades competentes, dando conhecimento aos 

seus subscritores; 

 Promover a recolha e o tratamento sistemáticos da informação pertinente contida nas queixas 

apresentadas;  

 Aproximar as escolas e os utentes, tendo em vista obter uma resolução consensual dos litígios; 

 Elaborar normas orientadoras de modo a assegurar a equidade, a harmonia e a coerência dos 

procedimentos de provedoria; 

 Salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos utentes e agentes do sistema educativo, 

contribuindo para a prevenção de disfuncionalidades e de situações de conflito surgidas em 

meio escolar e nos serviços do MEC. 

Metodologia 

 Análise e tratamento das queixas recebidas; 

 Implementação de procedimentos de uniformização; 

 Elaboração do relatório global da atividade. 

Produtos 

 Respostas 

 Informações, memorandos e normas orientadoras 

 Relatório global da atividade  



Plano de Atividades 2015 

55 

Coordenação 

 Nídia d’Ascenção Rocha 

 

ATIVIDADE V.2 – AÇÃO DISCIPLINAR 

Enquadramento 

A ação disciplinar desenvolve-se na vertente inspetiva, com a instauração e instrução de 

procedimentos disciplinares por parte da IGEC, e no apoio jurídico prestado às escolas que, com a 

desconcentração do exercício da ação disciplinar, instauram e procedem à instrução dos respetivos 

procedimentos.  

Na verdade, quer na vertente da instrução de procedimentos quer no apoio inspetivo às escolas, a 

ação disciplinar envolve um conjunto significativo de recursos, meios e tempo.  

Tem-se constatado que a ação disciplinar desenvolvida nas escolas apresenta constrangimentos quer 

no que respeita à qualificação técnica dos seus recursos, quer no que se refere ao distanciamento 

inerente ao facto de se desenvolver no local e junto dos visados nos procedimentos, situações que a 

IGEC tem procurado minimizar, através do apoio técnico-jurídico no âmbito da instrução de 

procedimentos disciplinares. 

A ação disciplinar contribui para que se possa mitigar e apurar disciplinarmente os comportamentos 

incorretos e desadequados detetados na atuação dos trabalhadores afetos ou sob a tutela do 

Ministério da Educação e Ciência. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Prosseguir o apuramento dos factos que perturbem o normal funcionamento das escolas e dos 

serviços do Ministério da Educação e Ciência, responsabilizando, quando se justifique, 

disciplinarmente os seus autores; 

 Assegurar os procedimentos atinentes à harmonização da intervenção da IGEC em matéria 

disciplinar, designadamente através de normas orientadoras de modo a garantir a equidade e 

a regularidade dos procedimentos disciplinares; 

 Garantir a resposta aos recursos hierárquicos e preparar as decisões relativas às penas 

expulsivas em processos disciplinares, no âmbito das competências do Ministério da Educação 

e Ciência, quer sejam instruídos pela IGEC ou pelas escolas. 

Metodologia 

 Reuniões de coordenação; 

 Elaboração de normas orientadoras; 

 Elaboração do relatório global da atividade. 
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Produtos 

 Relatórios 

 Fichas de atividade 

 Informações 

 Pareceres técnico-jurídicos 

 Processos de inquérito 

 Processos disciplinares 

 Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

Coordenação 

 João Ferreira 

 

ATIVIDADE V.3 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Enquadramento  

Cabe à IGEC a representação do Ministério da Educação e Ciência junto das várias instâncias judiciais 

administrativas em ações decorrentes da prossecução da sua missão.  

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar a representação do Ministério da Educação e Ciência nas ações decorrentes da 

missão da IGEC propostas nas várias instâncias judiciais administrativas; 

 Executar as sentenças/acórdãos proferidos nas várias instâncias judiciais administrativas, nas 

ações em que a IGEC interveio; 

 Assegurar os procedimentos de apoio necessários à prossecução da atividade contenciosa. 

Metodologia 

 Reuniões de coordenação; 

 Elaboração de normas orientadoras; 

 Elaboração do relatório global da atividade. 

Produtos  

 Peças processuais 

 Atas das reuniões de coordenação 

 Normas orientadoras  

 Relatório global da atividade 
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Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 Secretaria-Geral do MEC (SG-MEC) 

Coordenação 

 Rui Hermida 

 

ATIVIDADE V.4 – FORMAÇÃO DAS ESCOLAS EM MATÉRIA DE 

AÇÃO DISCIPLINAR E ESTATUTO DO ALUNO 

Enquadramento 

Por força de imposições legais – Estatuto da Carreira Docente (ECD) e Estatuto do Pessoal Não Docente 

(EPND) – as escolas têm sido confrontadas com a necessidade de instruir os processos disciplinares 

que instauram.  

A perceção colhida do apoio técnico-jurídico prestado às escolas e da análise dos autos instruídos nas 

escolas, seja para informação preliminar em processos com propostas de sanções expulsivas a 

submeter à tutela, seja em sede de impugnação, quer hierárquica, quer contenciosa, tem permitido 

consolidar a ideia da existência frequente de debilidades instrutórias e constrangimentos à ação 

disciplinar.  

Esta situação tem origem na falta ou insuficiência de formação/informação específicas dos 

instrutores, em matéria de procedimento disciplinar, a que o apoio técnico-jurídico, por si só, não 

consegue responder, até porque, sendo facultativa a sua solicitação, esta acontece, muitas vezes, 

numa fase tardia do processo, conduzindo a situações de sistemática reformulação de peças 

processuais e à prática de invalidades ou nulidades que, só por si, levam à falência do processo. 

Para superar estas dificuldades e constrangimentos, a IGEC propõe-se, na sequência da formação 

iniciada em 2012, levar a cabo este ano ações de formação com o nível de aprofundamento, em áreas 

temáticas do procedimento disciplinar, incluindo a formação específica para Diretores de 

agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas. 

A alteração legislativa ocorrida nesta área disciplinar, com a entrada em vigor da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, será objeto de particular atenção no planeamento e execução destas 

ações. 

A formação sobre o Estatuto do Aluno pretende ir ao encontro de insistentes solicitações das escolas, 

por se depararem com a necessidade da sua aplicação quotidiana. 

Este Estatuto, tendo uma vertente educativa, tem também uma vertente disciplinar, dotada de um 

processo próprio, pelo que será útil esta formação. Importa, neste caso, aproveitar a experiência que a 

DGEstE possui no apoio dado às escolas na aplicação desse Estatuto, para que, em parceria com a 

IGEC, se ministrem as ações de formação que o abordem. 



Plano de Atividades 2015 

58 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

• Formar profissionais das escolas em matéria de ação disciplinar, no domínio da técnica 

processual a ela inerente, conducente a um procedimento disciplinar formal e materialmente 

despido de vícios e justo. 

• Incutir a noção que a ação disciplinar pode contender com direitos, liberdades e garantias dos 

trabalhadores visados. 

• Saber decidir um procedimento disciplinar ou saber encaminhá-lo corretamente para o decisor 

competente. 

• Distinguir bem as vertentes disciplinar (punitiva) e educativa (corretiva) no Estatuto do Aluno, 

no modo de assegurar o regular funcionamento das escolas. 

Metodologia 

• Planificação das ações de formação;  

• Realização das ações de formação, com nível de aprofundamento em temas específicos, 

tendo como destinatários os docentes indicados pelas escolas como potenciais instrutores dos 

procedimentos disciplinares e os seus próprios diretores; 

• Elaboração do relatório global da atividade.  

Produtos 

• Ações de formação em matéria de ação disciplinar  

• Materiais de apoio aos formandos  

• Certificados das ações de formação  

• Relatório global da atividade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

 Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

Coordenação 

 Rui Hermida 

 Manuel Garrinhas 
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PROGRAMA VI – ATIVIDADE INTERNACIONAL 

Definição e objetivos  

Incumbem à IGEC responsabilidades em atividades internacionais, no âmbito das Escolas Europeias, 

das Escolas Portuguesas no Estrangeiro, e em projetos de cooperação institucional internacional, 

designadamente, com a Conferência Internacional Permanente das Inspeções Gerais e Nacionais de 

Educação (SICI), com as inspeções nacionais dos países de expressão oficial portuguesa e com outras 

Inspeções-Gerais de Educação. Ainda neste âmbito, a IGEC organiza e participa em projetos 

internacionais de cooperação institucional e de formação de quadros.  

 

Atividades 

 VI.1 Conferência Internacional Permanente das Inspeções-Gerais e Nacionais de Educação (SICI)  

 VI.2 Escolas Europeias  

 VI.3 Escolas Portuguesas no Estrangeiro  

 VI.4 Cooperação com as Inspeções da Educação dos Países Lusófonos  

 VI.5 Projetos Internacionais 
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ATIVIDADE VI.1 – CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PERMANENTE 

DAS INSPEÇÕES-GERAIS E NACIONAIS DE EDUCAÇÃO (SICI) 

Enquadramento 

A Conferência Internacional Permanente das Inspeções-Gerais e Nacionais de Educação (SICI) é uma 

associação de Inspeções de Educação Europeias que presta serviços aos seus membros e que contribui 

para a melhoria dos sistemas educativos através da disponibilização de informação resultante de estudos e 

análises.  

A IGEC foi um dos primeiros membros a integrar a SICI. Desde a sua origem, assumiu a presidência 

durante três anos e integrou, por diversas vezes, o Comité Executivo da organização, o que acontece 

também no triénio 2011-2014. A IGEC já acolheu e organizou uma Assembleia Geral e quatro workshops. A 

sua participação tem sido ainda bastante ativa a nível de projetos de cooperação e de produção de 

materiais. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Participar nas atividades promovidas pela SICI, com vista à troca de informações, modelos e 

perspetivas que possam beneficiar a configuração e o desempenho da IGEC; 

 Promover a partilha de experiências e de abordagens no âmbito das temáticas-chave da SICI; 

 Considerar a SICI como uma plataforma para desenvolver parcerias com organizações 

congéneres, potenciando a realização de projetos de cooperação. 

Metodologia 

 Participação e apresentação de comunicações em workshops e conferências; 

 Produção de materiais para divulgação. 

Produtos 

 Notícias e outros textos de divulgação das ações desenvolvidas pela SICI e de atividades da 

IGEC  

 Atividades internas de disseminação; 

 Tradução do Memorando de Bratislava; 

 Perfil da Inspeção Geral da Educação e Ciência. 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Conferência Internacional Permanente das Inspeções-Gerais e Nacionais de Educação (SICI) 

Coordenação 

 Helder Guerreiro 
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ATIVIDADE VI.2 – ESCOLAS EUROPEIAS 

Enquadramento 

Cabe à IGEC, em nome do Ministério da Educação e Ciência, representar Portugal nas estruturas de 

gestão e inspeção das Escolas Europeias (EE). 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Participar nas reuniões do Conselho Superior, do Comité Orçamental, dos Conselhos de 

Inspeção e do Comité Pedagógico Misto, desenvolvendo a atividade inspetiva prevista nos 

regulamentos ou decorrente de mandatos específicos do Conselho Superior, dos Conselhos de 

Inspeção e do Comité Orçamental; 

 Proceder às inspeções às Escolas Europeias (EE) analisando os resultados obtidos quanto ao 

nível atingido e quanto à qualidade dos métodos de ensino, apresentando aos diretores das 

escolas e ao corpo docente o produto das ações realizadas;  

 Assegurar a tutela pedagógica dos professores dependentes da administração nacional; 

 Participar, juntamente com os Estados-Membros da União Europeia, na gestão das Escolas 

Europeias através da realização de avaliações externas às EE em conjunto com inspetores de 

outras nacionalidades (Whole School Inspection);  

 Participar em grupos de trabalho para elaboração de normativos/regulamentos/orientações 

definidores do funcionamento das EE, nomeadamente no Educational Support Policy Group e 

de programas curriculares; 

 Participar em Comités de Seleção de diretores e de diretores adjuntos das EE. 

Metodologia 

 Reuniões do Conselho Superior, do Comité Orçamental, dos Conselhos de Inspeção e do 

Comité Pedagógico Misto; 

 Reunião de grupos de trabalho para elaboração de normativos/regulamentos/orientações 

definidores do funcionamento das EE; 

 Reunião de grupos de trabalho para elaboração/redefinição de programas curriculares; 

 Atividades inspetivas em equipa para avaliação externa das EE e atividades inspetivas 

individuais; 

 Reuniões para elaboração das provas do Baccalauréat Europeu (História, nas línguas 

veiculares, e Português); 

 Participação em comités para seleção de diretores e de diretores-adjuntos para as EE e em 

equipas inspetivas para avaliação dos diretores e dos diretores-adjuntos; 

 Organização e coordenação das ações de formação de professores de Português, de História e 

de Ciências Humanas (de outras nacionalidades no ensino secundário); 

 Seleção dos professores portugueses a destacar para as EE e organização dos respetivos 

processos de destacamento; 

 Avaliações estatutárias dos docentes portugueses destacados nas EE. 
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Produtos 

 Relatórios por intervenção 

 Pareceres  

 Documentos normativos/regulamentos/orientações 

 Programas Curriculares  

 Fichas de Trabalho   

 Propostas de seleção de docentes para as EE 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) 

Coordenação 

 Helena Teixeira Coelho 

 

ATIVIDADE VI.3 – ESCOLAS PORTUGUESAS NO ESTRANGEIRO 

Enquadramento 

A IGEC tem como atribuições desenvolver ações inspetivas, de auditoria e de avaliação nos 

organismos da área de atuação do MEC, propondo medidas que visem a melhoria do funcionamento 

dos estabelecimentos de ensino, quer ao nível do processo de ensino e aprendizagem, quer em 

relação à organização e gestão desses mesmos estabelecimentos. 

A Escola Portuguesa de Díli, estabelecimento de educação e ensino situado fora do território nacional, 

enquadra-se no universo dos organismos em que a IGEC desenvolve a sua atividade. Prevê-se, em 

2015, a realização de uma intervenção que contemple a avaliação externa e a auditoria ao sistema de 

controlo interno desta escola.   

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais:  

 Promover o progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando pontos 

fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho da escola; 

 Incrementar, a todos os níveis, a responsabilização, validando as práticas de autoavaliação da 

escola; 

 Fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da sociedade local, oferecendo 

um melhor conhecimento público do trabalho da escola;  

 Contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas educativas e 

pela administração das escolas de informação pertinente;  

 Garantir o cumprimento dos princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão ao nível 

dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais. 
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Produtos 

 Relatórios das intervenções 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciências (DGEEC) 

 Direção-Geral da Educação (DGE) 

 Direção-Geral de Administração Escolar (DGAE) 

Metodologia 

 Abordagens utilizadas no desenvolvimento da avaliação externa (Atividade IV.1) e da auditoria 

ao sistema de controlo interno das escolas (Atividade III.1). 

Coordenação 

 João Ramalho 

 

ATIVIDADE VI.4 – COOPERAÇÃO COM AS INSPEÇÕES DA 

EDUCAÇÃO DOS PAÍSES LUSÓFONOS 

Enquadramento 

A IGEC procura assegurar canais de comunicação e informação e a disponibilidade para cooperar nas 

áreas da qualificação e do reforço das competências dos inspetores das Inspeções da Educação dos 

Países Lusófonos, através da promoção de estágios e ações de formação, bem como da divulgação de 

documentação informativa e formativa. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais:  

 Estabelecer mecanismos que permitam o contacto regular com as Inspeções da Educação dos 

Países Lusófonos; 

 Divulgar material informativo e formativo; 

 Promover a realização de projetos de cooperação, designadamente no âmbito da formação. 

Produtos 

 Documento estratégico de cooperação, a médio prazo, com organizações congéneres em 

países lusófonos; 

 Documentação informativa e formativa destinada a inspetores das Inspeções da Educação dos 

Países Lusófonos. 

Colaboração e articulação com outros serviços 

 Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. 
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 Inspeções da Educação dos Países Lusófonos 

Metodologia 

 Participação em reuniões; 

 Materiais para divulgação; 

 Outras, a definir caso a caso dada a diferente natureza das tarefas. 

Coordenação 

 João Ramalho 

 

ATIVIDADE VI.5 – PROJETOS INTERNACIONAIS 

Enquadramento 

A IGEC tem participado regularmente em projetos de cooperação institucional e de formação de 

quadros, bem como em reuniões e projetos de organizações internacionais, como sejam a OCDE, a 

União Europeia e outras.  

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais:  

 Divulgar os programas e atividades da IGEC a nível internacional, numa perspetiva de 

cooperação e troca de conhecimentos, em resposta a solicitações ou por iniciativa própria nos 

contextos adequados; 

 Utilizar as oportunidades de cooperação internacional como uma estratégia para a formação 

de quadros da IGEC. 

Metodologia 

 Analisar o novo quadro de programas oferecido pelo Programa Erasmus+; 

 Iniciar processo de construção de parcerias; 

 Colaborar com a Direção de Serviços de Coordenação da Cooperação e Relações 

Internacionais da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, quando solicitada para 

o efeito. 

Produtos 

 Textos com informação solicitada pela Rede Eurydice e por outras organizações 

internacionais; 

 Comunicações em workshops e conferências; 

 Notícias e textos de divulgação; 

 Produtos decorrentes de outras colaborações como, por exemplo, relatórios e pareceres. 
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Colaboração e articulação com outros serviços  

 Inspeções-Gerais de Educação; 

 Unidade Eurydice – Portugal; 

 Direção de Serviços de Coordenação da Cooperação e Relações Internacionais da 

Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência; 

 Outras colaborações internacionais solicitadas. 

Coordenação 

 Helder Guerreiro 
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PROGRAMA VII – RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E 

PATRIMONIAIS 

Definição e objetivos  

A gestão e a administração dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais e logísticos da IGEC 

contribuem para o bom desenvolvimento da atividade da IGEC, aumentam a eficácia e eficiência na 

prestação do serviço e garantem a boa aplicação dos recursos que são colocados à sua disposição. 

 

Atividades 

 VII.1 Formação e Qualificação dos Recursos Humanos 

 VII.2 Recursos Financeiros e Patrimoniais 

 VII.3  Recursos Humanos 
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ATIVIDADE VII.1 – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

HUMANOS 

Enquadramento 

Ao contribuir para o desenvolvimento e a atualização das competências profissionais dos 

trabalhadores inspetivos e não inspetivos, a formação assume um papel crucial no aumento da 

eficácia e da eficiência da prestação do serviço da IGEC. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Desenvolver competências correspondentes às áreas de intervenção da IGEC; 

 Promover a formação de todos os trabalhadores em áreas funcionais específicas. 

Produtos 

 Plano anual de formação 

 Relatório de formação 

 Ações de formação para aprofundamento de competências técnico-pedagógicas, jurídicas e 

administrativo-financeiras 

 Ações de formação para projetos de intervenção inspetiva 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA)  

 Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência 

Coordenação 

 Sílvia Alves 

 

ATIVIDADE VII.2 – RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS 

Enquadramento 

A gestão e administração dos recursos financeiros, patrimoniais e logísticos da IGEC contribuem para 

o adequado funcionamento da atividade inspetiva e garantem a boa aplicação dos recursos que são 

colocados à sua disposição. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar a boa gestão orçamental, executando as tarefas inerentes à contabilização e aos 

pagamentos dos encargos, 
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 Elaborar o projeto de orçamento de funcionamento e de investimento da IGEC para o ano 

económico de 2016 e respetiva submissão no SOE; 

 Efetuar a gestão do Fundo de Maneio da IGEC; 

 Preparar, elaborar e remeter ao Tribunal de Contas a Conta de Gerência; 

 Promover a aquisição dos bens e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da 

IGEC; 

 Participar nas agregações de processos aquisitivos lançados pela Secretaria-Geral do 

Ministério da Educação e Ciência; 

 Assegurar o cumprimento dos contratos de prestação de serviços e controlar a qualidade do 

desempenho das empresas; 

 Zelar pelo bom estado de conservação dos equipamentos e edifícios afetos à IGEC e assegurar 

a gestão da respetiva frota automóvel; 

 Inventariar e controlar os bens móveis da IGEC; 

 Assegurar a atualização dos sistemas e bases de dados na área da gestão dos recursos 

financeiros e patrimoniais. 

Produtos 

 Conta de gerência de 2014 

 Proposta de orçamento para 2016 

 Mapas mensais de suporte aos reports institucionais 

 Mapas mensais de acompanhamento do grau de execução orçamental 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral do Orçamento – 6.ª Delegação (DGO) 

 Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF) do Ministério da Educação e 

Ciência 

 Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP) 

 Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência (SG-MEC) 

 Tribunal de Contas (TC) 

 Unidade Ministerial de Compras do Ministério da Educação e Ciência 

Coordenação 

 Maria Fernanda Lopes 

 Sílvia Alves 

 

ATIVIDADE VII.3 – RECURSOS HUMANOS 

Enquadramento 

A correção dos procedimentos inerentes à gestão e administração dos recursos humanos da IGEC 

contribui para a estabilidade organizacional e assegura uma adequada aplicação dos recursos 

públicos. 
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Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar os procedimentos de administração e gestão dos recursos humanos; 

 Assegurar os procedimentos de recrutamento e seleção de dirigentes, inspetores e demais 

trabalhadores; 

 Assegurar o processo avaliativo anual/bienal/duração da comissão de serviço no âmbito do 

SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública); 

 Controlar a assiduidade; 

 Assegurar o processamento de vencimentos; 

 Elaborar o Balanço Social da IGEC; 

 Elaborar o Mapa Anual de Pessoal da IGEC; 

 Efetuar o carregamento no SIOE dos dados respeitantes aos recursos humanos da IGEC; 

Produtos 

 Mapa de Pessoal para 2016 

 Balanço Social de 2014 

 Estatísticas de Pessoal  

 Mapas de Assiduidade 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) 

 Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

 Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência (SG-MEC) 

Coordenação 

 Águeda Polonio 

 Sílvia Alves 
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PROGRAMA VIII – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Definição e objetivos  

Este programa visa disponibilizar sistemas de informação que constituam, por um lado, o suporte 

instrumental da atividade inspetiva e um repositório eletrónico de informação, e por outro, um 

sistema de gestão e controlo interno e de apoio na prestação de contas. 

Visa-se ainda assegurar a gestão das infraestruturas tecnológicas, garantindo o seu desenvolvimento 

sustentado e a sua adaptação às necessidades da IGEC. 

Atividades 

 VIII.1 Gestão de Sistemas de Informação 

 VIII.2 Gestão da Infraestrutura Tecnológica 
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ATIVIDADE VIII.1 – GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Enquadramento 

O sistema de informação responsável pela gestão operacional da IGEC (GestIGEC), encontra-se em 

produção desde 2005. Nos quase dez anos de vida, o GestIGEC foi alvo de algumas atualizações que, 

apesar disso, não alteraram a tecnologia de programação utilizada. Este facto, aliado ao de utilizar 

uma aplicação executada em browser, criou problemas intransponíveis face à impossibilidade de 

acompanhar a evolução permanente dos browsers. 

Assim, em 2014, foi decidido apostar no desenvolvimento de uma aplicação totalmente nova, 

utilizando as tecnologias de programação atuais e compatibilizar, com este sistema, todos os 

formulários disponibilizados na Internet através dos instrumentos de interação com o cidadão e com 

as escolas, o Serviço de e-Atendimento e a Área Reservada às Escolas, respetivamente. 

Face às alterações significativas na perspetiva do utilizador, e ao tempo de desenvolvimento, só em 

2015 se concretizará a entrada em produção da nova versão do GestIGEC. Em equação, estará 

também a hipótese de ampliação do âmbito da Área Reservada às Escolas. 

A IGEC dispõe ainda de uma área de acesso reservado aos inspetores, a Página do Inspetor, na qual 

são disponibilizados instrumentos e conteúdos de apoio à atividade inspetiva e à análise e tratamento 

dos dados recolhidos. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Concretizar a disponibilização do novo GestIGEC; 

 Equacionar a possibilidade de desenvolvimento da nova Área Reservada às Escolas, 

disponibilizada na Internet; 

 Prosseguir as ações de desmaterialização de documentos, promover a emissão de normas que 

permitam o controlo e acompanhamento das intervenções inspetivas e garantam a coerência 

dos registos efetuados, contribuindo para a qualidade da informação produzida; 

 Assegurar a gestão e administração da Página do Inspetor, tendo em vista a disponibilização 

de informação de referência ao inspetor e demais trabalhadores da IGEC, em formato 

eletrónico e acessível online;  

 Analisar, identificar e propor os desenvolvimentos que se mostrem necessários efetuar aos 

sistemas de informação da IGEC; 

 Garantir o apuramento e o tratamento da informação quantitativa necessária à elaboração 

dos instrumentos de prestação de contas (Plano de Atividades, Relatório de Atividades e QUAR 

— Quadro de Avaliação e Responsabilização) e dos relatórios globais das atividades da IGEC. 

Produtos 

 Página do Inspetor  

 Instrumentos/aplicações informáticas de suporte à atividade inspetiva 

 Sistema de Informação para a Gestão Operacional da IGEC (GestIGEC) 

 Serviços de e-Atendimento 

 QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização da IGEC 
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Coordenação 

 Carlos Afonso 

 Eduardo Bação 

 

ATIVIDADE VIII.2 – GESTÃO DA INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA 

Enquadramento 

A atividade e o funcionamento da IGEC impõem a existência de uma infraestrutura tecnológica, ou 

seja, de meios informáticos e de recursos de rede, adequados às necessidades dos serviços e que 

garantam a segurança, a confidencialidade e a integridade da informação. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Gerir as infraestruturas tecnológicas, os meios informáticos e os recursos de rede, garantindo 

a disponibilização, a circulação, a segurança, a confidencialidade e a integridade da 

informação; 

 Assegurar a requalificação e atualização sustentada do parque informático da IGEC; 

 Propor e implementar as soluções de software mais adequadas, tendo em vista garantir o 

acompanhamento das evoluções tecnológicas e a qualidade do serviço; 

 Assegurar a disponibilização dos serviços de helpdesk a todos os trabalhadores; 

 Promover medidas de boas práticas na utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). 

Produtos 

 Parque informático 

 Infraestrutura de rede e de comunicações 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Secretaria-Geral do MEC (SG-MEC)  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

 Grupo de Trabalho Tecnologias de Informação e Comunicação do Ministério da Educação e 

Ciência (GTTIC-MEC)  

Coordenação 

 Eduardo Bação 
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PROGRAMA IX – COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Definição e objetivos  

O programa Comunicação e Documentação integra atividades relacionadas com a edição e 

disponibilização das publicações, a gestão do sítio da Internet, do Centro de Documentação e 

Informação (CDI), dos arquivos intermédio e definitivo e do sistema de gestão documental, bem como 

a compilação e divulgação de informação relevante para a função inspetiva. 

As atividades deste programa asseguram a informação de suporte à ação inspetiva, a prestação 

pública de contas, a preservação e conservação da memória institucional e o apoio à investigação.     

Atividades 

 IX.1 Publicações e Sítio Internet 

 IX.2 Centro de Documentação e Informação (CDI) e Arquivo 

 IX.3 Expediente  
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ATIVIDADE IX.1 – PUBLICAÇÕES E SÍTIO NA INTERNET 

Enquadramento 

A IGEC publica os relatórios contendo os resultados das suas intervenções, os roteiros que as 

suportam, os seus instrumentos de gestão, e um boletim informativo. Estas publicações constituem 

instrumentos essenciais de informação e prestação de contas à tutela, às escolas, aos agentes 

educativos e aos cidadãos em geral. 

O sítio na Internet assegura a divulgação das atividades da IGEC, a disponibilização de serviços e de 

recursos aos seus clientes internos (inspetores e outros técnicos) e externos (escolas, agentes 

educativos e cidadãos) e a prestação pública de contas. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar a edição e a divulgação das publicações da IGEC, designadamente dos instrumentos 

de gestão (Plano de Atividades, Relatório de Atividades e Balanço Social); dos relatórios que 

apresentam os resultados das diversas atividades e dos roteiros que servem de suporte a essas 

mesmas atividades; e do boletim informativo (IGEC Informação); 

 Assegurar a gestão do sítio na Internet (versões portuguesa e inglesa), designadamente a 

organização e a atualização regular dos seus conteúdos, propondo os desenvolvimentos 

julgados necessários; 

 Assegurar a gestão da imagem gráfica dos conteúdos produzidos pela IGEC (sítio, publicações 

e estacionário), em suporte digital e papel, zelando pela sua normalização e qualidade;  

 Supervisionar a produção do estacionário da IGEC (modelos de documentos, formulários, 

cartões, envelopes, etc.) e de todos os materiais e suportes que identifiquem graficamente a 

organização.  

Produtos 

 Sítio da IGEC na Internet  

 Instrumentos de gestão (Plano de Atividades, Relatório de Atividades e Balanço Social)   

 Publicações periódicas (IGEC Informação)   

 Relatórios, roteiros e outras publicações  

 Estacionário 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA) 

 Secretaria-Geral do MEC (SG-MEC) 

Coordenação 

 Ana Paula Gravito  

 Eliandro Silva 
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ATIVIDADE IX.2 – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

(CDI) E ARQUIVO 

Enquadramento 

O Centro de Documentação e Informação (CDI), especializado nas áreas de auditoria e controlo do 

sistema educativo, e genericamente na área da Educação, assegura o apoio documental à ação 

inspetiva e à investigação realizada no âmbito de atuação da IGEC.  

Os Arquivos Intermédio e Definitivo asseguram a preservação e a conservação da documentação 

produzida no exercício da sua atividade para efeitos de prova e de memória institucional. 

Objetivos  

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar a gestão do CDI da IGEC, designadamente a catalogação das obras adquiridas por 

compra, oferta ou permuta, mantendo atualizadas as respetivas bases de dados; 

 Disponibilizar documentação e informação pertinentes e atualizadas na área inspetiva e da 

educação aos utilizadores internos e externos, e assegurar o atendimento presencial, 

telefónico e por via eletrónica; 

 Assegurar diariamente o envio da legislação e dos normativos para apoio à ação inspetiva, 

bem como o serviço de clipping (recorte de imprensa), e mensalmente o IGEC Documentação, 

reunindo toda a legislação publicada e todas as monografias e publicações periódicas entradas 

no CDI, bem como semanalmente a divulgação de eventos e iniciativas de interesse para a 

função inspetiva (IGEC Novidades);   

 Assegurar a gestão dos arquivos intermédio e definitivo, designadamente a avaliação, seleção 

e inventariação anual da documentação remetida pelas diversas unidades orgânicas. 

Produtos 

 Bases de dados bibliográficos: Geral e Publicações da IGEC e SIBME – Sistema Integrado das 

Bibliotecas do Ministério da Educação e Ciência (Horizon)  

 Compilação de legislação e normativos 

 IGEC Documentação 

 Clipping (Recortes de Imprensa) 

 IGEC Novidades 

 Arquivos Intermédio e Definitivo da IGEC  

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) 

 Secretaria-Geral do MEC (SG-MEC) 

Coordenação 

 Ana Paula Gravito 
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ATIVIDADE IX.3 – EXPEDIENTE 

Enquadramento 

A gestão de documentos em fase corrente assenta no registo, classificação e encaminhamento de 

toda a documentação recebida e produzida pela IGEC. Utiliza o Módulo de Documentos do Sistema 

de Informação para a Gestão Operacional da IGEC (GestIGEC) e constitui um dos pilares da eficiência 

e eficácia da ação inspetiva. 

Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos operacionais: 

 Assegurar a gestão documental da IGEC, designadamente, a receção, o registo, a 

classificação, o encaminhamento e a digitalização da correspondência recebida, bem como a 

expedição da correspondência produzida pela IGEC, via fax, via postal e enviada em mão 

(através de protocolo); 

 Assegurar a atualização do Plano de Classificação de Documentos da IGEC; 

 Promover e propor medidas de racionalização de circuitos e procedimentos de normalização 

documental; 

 Assegurar a participação da IGEC em projetos externos na área da gestão documental. 

Produtos 

 Módulo de Documentos do Sistema GestIGEC 

 Plano de Classificação de Documentos da IGEC 

Colaboração e articulação com outros serviços  

 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) 

 Secretaria-Geral do MEC (SG-MEC) 

Coordenação 

 Ana Paula Gravito 

 


