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APRESENTAÇÃO 

A elaboração do relatório de atividades de um serviço central da Administração, como a 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), decorre de uma obrigação legal.  

Este exercício de recolha, tratamento e análise de informação, só possível graças ao contributo 

rigoroso e muito profissional da equipa de trabalho encarregue da sua elaboração, constitui uma 

oportunidade única de reflexão. Trata-se, em simultâneo, tanto do momento, por excelência, de 

prestação de contas, como de uma oportunidade de motivação interna, atendendo a que, como 

é o caso presente, graças ao esforço e dedicação dos seus trabalhadores, se pode concluir pelo 

integral cumprimento da missão legalmente atribuída à IGEC.   

De facto, no ano de 2015, ainda confrontados com uma assinalável carência de recursos 

humanos, a IGEC continuou a desenvolver, e até a alargar, a natureza e âmbito preventivos das 

suas atividades. Sessenta e um por cento dos dias inspetivos foram investidos em atividades 

planeadas (de caráter preventivo) no âmbito dos programas Acompanhamento, Controlo, 

Auditoria e Avaliação. Nestes, há a destacar o início da atividade Gestão do Currículo – Ensino 

Experimental das Ciências (recordando às escolas a necessidade do desenvolvimento harmonioso 

e integrado de todo o currículo), a realização de intervenções junto de escolas com indicador de 

desalinhamento elevado (com resultados ao nível da alterações de práticas) e a continuação da 

presença dos inspetores da IGEC junto dos jardins de infância, das escolas, das instituições do 

ensino superior e dos serviços centrais ou regionais da Educação e da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, desenvolvendo um conjunto alargado de atividades, visando a melhoria do 

serviço prestado.  

As atividades do Programa de Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo 

concentraram trinta e oito por cento dos dias inspetivos, sendo de realçar que embora, em 

regra, estas atividades apresentem, à partida, um caráter mais reativo, pois resultam das 

queixas remetidas pelos utentes, a verdade é que muita da atividade planeada da IGEC tem 

origem nas conclusões e propostas das investigações realizadas em sede de averiguações ou 

inquéritos.  

Outra das marcas de 2015 consiste na consolidação da opção metodológica de observação de 

contextos educativos (seja em sala de atividades ou em sala de aula), por parte dos inspetores 

da Educação, em diversas atividades planeadas como a Educação Especial – Respostas 

Educativas, Jardins de Infância da Rede Privada - IPSS, Gestão do Currículo - Ensino 

Experimental das Ciências. Este é um caminho que importa aprofundar e estender a outras 

atividades, como a Avaliação Externa das Escolas, pelas evidentes oportunidades de melhoria 

das práticas pedagógicas que comporta.  

É ainda de salientar a importância de que se reveste, para todo o sistema educativo, o trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido, pela IGEC, ao nível operacional, com outros serviços centrais, 

dos quais se destaca a Direção-Geral das Estatísticas da Educação e Ciência, a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, a Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral do Ensino Superior, 

na conceção e planeamento de diversas atividades inspetivas, tais como Avaliação Externa das 

Escolas, Organização do Ano Letivo, Acompanhamento da Ação Educativa, Jardins de Infância da 

Rede Privada – IPSS, Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo, Indicador de Alinhamento das Classificações Internas e Auditoria aos 

Estabelecimentos de Ensino Superior Privados.  
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A atividade internacional, com cerca de um por cento dos dias inspetivos, prosseguiu 

caracterizada, essencialmente, pelo trabalho inspetivo desenvolvido nas Escolas Europeias e pela 

ligação da IGEC a projetos inspetivos internacionais ou pela formação disponibilizada pela SICI 

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

Uma referência ainda ao enorme esforço de formação desenvolvido durante o ano de 2015 

(aumento de 32% de dias de formação relativamente a 2014), com recurso a formadores internos 

e a docentes de instituições de ensino superior, na área das Ciências da Educação e do Direito.  

Finalmente, o conteúdo do presente relatório, com diversas referências a processos de melhoria 

em curso, é o testemunho do compromisso da IGEC com uma atividade inspetiva aberta à 

mudança e em busca permanente das melhores soluções para a prossecução do interesse público 

na Educação e na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

 

Abril de 2016 

Luís Capela 

Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

luis.capela@igec.mec.pt 
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1. OBJETIVOS  

No âmbito do Plano de Atividades de 2015 e do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

para 2015, a IGEC estabeleceu três objetivos estratégicos (OE), decorrentes das Cartas de Missão 

dos dirigentes: 

OE1 Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, 

serviços e organismos do Ministério da Educação e Ciência; 

OE2 Desenvolver a eficiência e as boas práticas na gestão de recursos; 

OE3 Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado. 

 

2. ORGANOGRAMA 

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;  

 e o modelo de estrutura matricial, nas áreas da atividade inspetiva. 

A estrutura hierarquizada engloba duas direções de serviços (Direção de Serviços Jurídicos e 

Direção de Serviços de Administração Geral) e duas divisões (Divisão de Aprovisionamento, 

Contabilidade e Património e Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação), às quais cabe 

assegurar, na respetiva área funcional, o suporte instrumental à realização da atividade 

inspetiva.  

Às equipas multidisciplinares de caráter temático (Equipa Multidisciplinar do Ensino Superior e 

Ciência; Equipa Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário; 

Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro; e Equipa Multidisciplinar de 

Provedoria) cabem funções de conceção, de execução e de coordenação nacional das atividades 

inspetivas na respetiva área funcional. Às equipas multidisciplinares de caráter territorial 

(Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Norte; Equipa Multidisciplinar da Área Territorial 

Centro; Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Sul; Equipa Multidisciplinar de 

Acompanhamento, Controlo e Avaliação – Norte; e Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, 

Controlo e Avaliação – Sul) cabe essencialmente a coordenação regional e a execução das 

atividades inspetivas. 

Em 2015, a concretização dos objetivos estratégicos definidos foi assegurada pelas unidades 

orgânicas e equipas multidisciplinares, e respetivos responsáveis, identificados no organograma 

representado na FIGURA 1.  
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FIGURA I – ORGANOGRAMA DA IGEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Até 30 de outubro 

Equipa Multidisciplinar 
do Ensino Superior e 

Ciência (EMESC) 

Lurdes Santos 

Equipa Multidisciplinar 
de Auditoria e 

Controlo Financeiro 
(EMAF) 

António Neves 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial do 

Norte (EMN) 

José Pinho Silva
1
 

Madalena Moreira
2
 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial do 

Centro (EMC) 

Marcial Mota 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial do 

Sul (EMS) 

Maria Filomena Aldeias 

Equipa Multidisciplinar 
da Educação Pré-Escolar 
e dos Ensinos Básico e 

Secundário (EMEE) 

Maria Leonor Duarte 

Equipa Multidisciplinar 
de Provedoria (EMP) 

Nídia d’Ascensão Rocha 

Equipa Multidisciplinar 
de Acompanhamento, 
Controlo e Avaliação – 

Norte (EMACA-N) 

Madalena Moreira
1
 

Luísa Teixeira
2
 

Equipa Multidisciplinar 
de Acompanhamento, 
Controlo e Avaliação – 

Sul (EMACA-S) 

Teresa de Jesus 

Direção de Serviços 
Jurídicos (DSJ) 

Alexandre Pereira 

Direção de Serviços 
de Administração 

Geral (DSAG) 

Sílvia Alves 

Divisão de 
Aprovisionamento, 

Contabilidade e 
Património (DACP) 

Maria Fernanda Lopes 

Divisão de Comunicação 
e Sistemas de 

Informação (DCSI) 

Ana Paula Gravito 

1 Até 26 de outubro. 
2 A partir de 26 de outubro 

Inspetor-Geral 

Luís Capela 

Subinspetor-Geral 

João Ramalho 

Subinspetor-Geral 

Augusto Lima Rocha 
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3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1 Enquadramento 

No quadro dos objetivos definidos, a ação da IGEC, em 2015, consubstanciou-se em atividades de 

diferente natureza, que importa distinguir: 

 Atividade inspetiva planeada incluída no Plano de Atividades de 2015; 

 Atividade inspetiva não programada, prevista no Plano de Atividades, mas que, pela sua 

natureza, não é possível programar (Provedoria, Ação Disciplinar, Contencioso); 

 Atividade inspetiva não programada, decorrente da realização de algumas atividades 

planeadas (ações sequenciais de acompanhamento, controlo e auditoria); 

 Atividade inspetiva não planeada (não prevista no Plano de Atividades), realizada por 

determinação superior.  

 

3.2 Ação inspetiva planeada e realizada  

O QUADRO I apresenta a síntese da ação inspetiva planeada e realizada por Programa e Atividade. 

Em 2015, foram desenvolvidas 995 intervenções no âmbito dos Programas Acompanhamento, 

Controlo, Auditoria e Avaliação, verificando-se uma taxa global de concretização do Plano de 

Atividades de 113%.  

QUADRO I − AÇÃO INSPETIVA PLANEADA E REALIZADA 

Programas e Atividades 

Intervenções 

Planeadas Realizadas Desvio 

N.º % N.º % N.º 

I Programa Acompanhamento 152 17,2 183 18,4 31 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 29 3,3 39 3,9 10 

I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 58 6,6 65 6,5 7 

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 15 1,7 19 1,9 4 

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

50 5,7 60 6,0 10 

II Programa Controlo 514 58,1 579 58,2 65 

II.1 Organização do Ano Letivo 200 22,6 204 20,5 4 

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

205 23,2 260 26,1 55 

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

75 8,5 78 7,8 3 

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

24 2,7 24 2,4 0 

II.5 Sistema de Formação Contínua de Docentes 10 1,1 13 1,3 3 
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QUADRO I − AÇÃO INSPETIVA PLANEADA E REALIZADA (CONT.) 

Programas e Atividades 

Intervenções 

Planeadas Realizadas Desvio 

N.º % N.º % N.º 

III Programa Auditoria 90 10,2 103 10,4 13 

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

53 6,0  70 7,0 17 

III.2 Auditorias Temáticas 3 0,3 1 0,1 -2 

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados 10   1,1 20 2,0 10 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas 5 0,6 5 0,5 0 

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

12  1,4 0   0,0 -12 

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

4   0,5 4  0,4 0 

III.7 Auditorias na Universidade Católica 3 0,3 3 0,3 0 

IV  Programa Avaliação 128 14,5 130 13,1 2 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas 128 14,5 130  13,1 2 

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

− − − − − 

TOTAIS 884 100 995 100 111 

 

3.2.1 Ação inspetiva não programada (Programa V) 

Ainda no âmbito da atividade planeada, foram desenvolvidas em 2015 diversas ações inspetivas 

não programadas, que decorrem das atribuições da IGEC no âmbito da Provedoria, Ação 

Disciplinar e Contencioso. Essas ações inspetivas encontram-se sinteticamente apresentadas no 

QUADRO II, sendo de sublinhar o seu impacto na atividade global da IGEC, sobretudo no que 

respeita à Provedoria − 2764 processos abertos − e à Ação Disciplinar, com 153 inquéritos e 176 

processos disciplinares instaurados em 2015. 
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QUADRO II − AÇÃO INSPETIVA NÃO PROGRAMADA (PROGRAMA V) 

Programas e Atividades N.º 

V.1 Provedoria 
 

 
Processos de provedoria abertos 2764 

 
Queixas/denúncias 3800   

 
Pedidos de informação/esclarecimento 450 

 
Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005) 277 

 
Averiguações 337 

V.2 Ação Disciplinar   

 
Inquéritos instaurados 153 

 
Processos disciplinares instaurados 176 

 
Contraordenações instauradas 25 

 
Inquéritos/Disciplinares/Contraordenações instruídos 549 

V.3 Contencioso 23 

 

 

3.2.2 Ação inspetiva não programada (Programas I, II e III) 

Decorrendo da realização de algumas atividades planeadas, foi necessário realizar intervenções 

sequenciais, conforme quadro seguinte. 

 

 QUADRO III − AÇÃO INSPETIVA NÃO PROGRAMADA (PROGRAMAS I, II E III) 

Programas e Atividades N.º 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 36 

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

26 

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

29 

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

26 

 
TOTAL 117 

 

 

3.3 Ação inspetiva não planeada 

Além da atividade inspetiva planeada, foram desenvolvidas, por determinação superior, diversas 

ações inspetivas que não estavam previstas em sede de Plano de Atividades. Estas ações 

encontram-se representadas no QUADRO IV. 
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QUADRO IV − AÇÃO INSPETIVA NÃO PLANEADA 

Programas e Atividades N.º 

II.6 Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC) 218 

II.7 Teste Diagnóstico de Inglês (Key for Schools) 50 

II.8 Indicador de Alinhamento das Classificações Internas 10 

 

3.4 Ação inspetiva planeada e não planeada em dias de 

trabalho inspetivo  

A FIGURA II e o QUADRO V apresentam a distribuição dos dias de trabalho inspetivo pelos diversos 

programas e atividades, incluindo o conjunto da atividade realizada, independentemente da sua 

natureza. À semelhança do verificado no ano de 2014, é possível observar o grande impacto da 

atividade não programada, mantendo-se o peso do Programa Provedoria, Ação Disciplinar e 

Contencioso no conjunto da atividade inspetiva desenvolvida pela IGEC em 2015 (38% em 2014 e 

em 2015). É também semelhante, nos dois anos, o peso relativo de cada um dos restantes 

Programas no conjunto do trabalho inspetivo realizado. 

 

FIGURA II − DIAS DE TRABALHO INSPETIVO POR PROGRAMA 
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QUADRO V − DIAS DE TRABALHO INSPETIVO POR PROGRAMA E ATIVIDADE 

  
N.º % 

I Programa Acompanhamento 3895,1 10,2 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 1273,8 3,3 

I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 980,1 2,6 

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 493,0 1,3 

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

1148,2 3,0 

II Programa Controlo 7528,2 19,6 

II.1 Organização do Ano Letivo 3485,0 9,1 

II.2 
Provas Finais e Exames Nacionais dos Ensinos Básico e 
Secundário 

865,9 2,3 

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

1742,5 4,5 

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

686,4 1,8 

II.5 Sistema de Formação Contínua de Docentes 265,1 0,7 

II.6 Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC) 326,0 0,9 

II.7 Teste Diagnóstico de Inglês (Key for Schools) 35,0 0,1 

II.8 Indicador de Alinhamento das classificações internas 122,3 0,3 

III Programa Auditoria 6411,3 16,7 

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

4661,2 12,2 

III.2 Auditorias Temáticas 49,6 0,1 

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados 660,0 1,7 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas 340,5 0,9 

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

48,5 0,1 

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

360,5 0,9 

III.7 Auditorias na Universidade Católica 291,0 0,8 

IV  Programa Avaliação 5537,3 14,4 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas 5462,4 14,2 

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

74,9 0,2 

V 
Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso 
Administrativo 

14 588,8 38,0 

V.1 Provedoria 3679,5 9,6 

V.2 Ação Disciplinar 10 431,4 27,2 

V.3 Contencioso Administrativo 334,6 0,9 

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

143,3 0,4 

VI Programa Atividade Internacional 385,8 1,0 

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

5,4 0,01 

VI.2 Escolas Europeias 360,5 0,9 

VI.3 Escolas Portuguesas no Estrangeiro 2,2 0,01 

VI.4 Cooperação com as Inspeções da Educação dos Países Lusófonos 3,2 0,01 

VI.5 Projetos Internacionais 14,5 0,04 

TOTAIS 38 346,5 100 
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3.5 Recursos Humanos 

Para concretizar a sua missão e as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades de 2015, a 

IGEC contava, em 31 de dezembro de 2014, com um total de 240 trabalhadores. À data de 31 de 

dezembro de 2015, o número de efetivos era, também, de 240 trabalhadores, distribuídos do 

seguinte modo: 

QUADRO VI − EFETIVOS DA IGEC 

 31-12-2014 31-12-2015 

Direção superior 3 3 

Direção intermédia e chefes de equipa 12 13 

Inspetores 180 174 

Técnicos superiores, especialista de informática 11 13 

Assistentes técnicos, técnicos de informática 30 32 

Assistentes operacionais 4 5 

Total 240 240 

 

 

No ano de 2015, registou-se a saída de 11 trabalhadores: 2 por aposentação e 9 por outras 

situações. Por outro lado, foram admitidos ou regressaram 11 trabalhadores.  

 

3.6 Orçamento 

Para o desenvolvimento dos seus programas e atividades, a IGEC dispôs e executou em 2015 o 

orçamento de funcionamento corrigido, com a respetiva despesa desagregada, que consta dos 

quadros seguintes. 

 

QUADRO VII − ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO (€) 

Orçamento Corrigido Orçamento Realizado Taxa de Execução 

12 876 313 12 476 568 97% 

QUADRO VIII − DESPESA POR AGRUPAMENTO ECONÓMICO (€) 

Agrupamento Económico Valor % 

Despesas com pessoal 11 134 790 89,2 

Despesas com aquisição de bens e serviços, transferências 
correntes e outras despesas 

1 293 928 10,4 

Despesas de capital/investimentos 47 850 0,4 

 

O orçamento executado de 2015 relativamente ao de 2014 (13 027 238€) representou um 

decréscimo de encargos de cerca de 4%. 
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QUADRO IX − VARIAÇÃO DA DESPESA POR 

AGRUPAMENTO ECONÓMICO FACE A 2014 (€) 

Agrupamento Económico % 

Despesas com pessoal -4,2 

Despesas com aquisição de bens e serviços, transferências correntes e 
outras despesas correntes 

-2,0 

Despesas de capital/investimentos -39,9 
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PROGRAMA I − ACOMPANHAMENTO 

O programa Acompanhamento visa observar 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. 

Este programa representou 10,2% do trabalho inspetivo (contabilizado em dias de trabalho 

inspetivo) realizado em 2015 e 18,4% dos estabelecimentos de educação e ensino 

intervencionados no âmbito da atividade planeada. 

O programa Acompanhamento integrou, em 2015, as seguintes 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) 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa, em dias de 

trabalho inspetivo. 

 

 FIGURA III − ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
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ATIVIDADE I.1 − ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

Coordenação 

Jorge Sarmento Morais1 

Maria Margarida Paulo 

Objetivos 

Esta atividade visava:  

 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. 

Realização da atividade 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado em número de agrupamentos de 

escolas intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo 

medido em dias. 

 

QUADRO X − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Agrupamentos de escolas 29 39 10 3,9% 

Dias de trabalho inspetivo − 1273,8 − 3,3% 

 

                                                                 
 

1
 Até 25 de novembro 
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O desvio entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se à realização de 10 ações 

de acompanhamento em agrupamentos de escolas integrados no Programa TEIP, por solicitação 

da Direção-Geral da Educação.  

Destacam-se como pontos fortes: 

 A definição de ações de melhoria objeto de acompanhamento concebidas a partir dos 

planos de melhoria elaborados pelos agrupamentos na sequência da avaliação externa. 

 O enfoque do Acompanhamento da Ação Educativa nas práticas letivas e na melhoria do 

trabalho dos docentes, designadamente ao nível do planeamento, da realização e da 

avaliação do ensino e das aprendizagens. 

 A metodologia de trabalho adotada pelas equipas inspetivas que respeita, desafia e 

incentiva os processos de melhoria e de autonomia da escola.  

 A diversidade e abrangência das dinâmicas de trabalho colaborativo, entre os docentes, 

instituídas ao nível de cada escola.  

 A conceção e implementação, por parte das escolas, de mecanismos de monitorização e 

avaliação das diferentes ações, que possibilitou o levantamento de dados sobre a sua 

efetiva concretização e eficácia. 

 A continuidade no seio de cada escola das dinâmicas de trabalho adotadas, 

principalmente as que implicavam um conhecimento e reflexão sobre as práticas letivas, 

requer um compromisso por parte dos diferentes intervenientes − órgãos de gestão, 

docentes, não docentes, encarregados de educação, etc. − e uma ação continuada de 

acompanhamento e desafio por parte da administração educativa. 

 O acolhimento das escolas à metodologia e ao desenvolvimento da atividade, 

reconhecendo a sua mais-valia para o trabalho de melhoria das aprendizagens que 

pretendem implementar. 

E como aspetos a melhorar: 

 O principal constrangimento sentido pelas escolas diz respeito à dificuldade em conciliar 

horários dos docentes de modo a implementar as necessárias dinâmicas de trabalho 

colaborativo.  

 Em termos metodológicos, os inspetores manifestam a necessidade de reequacionar os 

tempos destinados à elaboração do relatório final, bem como quanto ao número de dias 

da primeira intervenção. 

 Importa assinalar a exigência que a metodologia de trabalho adotada coloca aos 

inspetores, o que suscita a necessidade de assegurar a realização de momentos de 

partilha e de formação. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos, tal como 

evidenciam os resultados dos questionários respondidos pelas escolas e pelos inspetores e ainda 

o conteúdo dos relatórios finais dos agrupamentos.   
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ATIVIDADE I.2 − EDUCAÇÃO ESPECIAL − RESPOSTAS EDUCATIVAS 

Coordenação 

Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade visava:  

 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; 

- 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. 

Realização da atividade 

A atividade foi desenvolvida, pelo quinto ano consecutivo, em agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas, incluindo as que se constituem como escolas de referência para a educação de 

alunos cegos e com baixa visão e de alunos surdos e as dotadas de unidades orgânicas dotadas de 

unidades de ensino estruturado para alunos com perturbações do espetro do autismo e 

especializadas para alunos com multideficiência e surdocegueira congénita. Foram, ainda, 

intervencionadas escolas que se constituem como agrupamentos de referência para a colocação 

de docentes no âmbito da Intervenção Precoce na Infância. A intervenção decorre ao longo de 

quatro dias, com visita às instalações, incluindo os espaços de aprendizagem – salas de 

atividades e aulas, salas de apoio, unidades especializadas, etc. –, observação de contextos de 

aprendizagem, realização de entrevistas de painel com os diversos atores educativos e análise 

documental. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de escolas e 

agrupamentos de escolas intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o 

trabalho inspetivo medido em dias. 
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QUADRO XI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – RESPOSTAS EDUCATIVAS 

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/agrupamentos de escolas 58 65 7 6,5% 

Dias de trabalho inspetivo − 980,1 − 2,6% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente à necessidade de intervir em escolas e agrupamentos de escolas sinalizados no 

âmbito do serviço de Provedoria e de e-atendimento e/ou na sequência de averiguações. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O impacto positivo das intervenções ao longo dos cinco anos na melhoria progressiva do 

envolvimento dos diretores e dos demais órgãos de administração e gestão, no 

planeamento e organização da Educação Especial e no desencadeamento das respostas 

educativas e na inserção dos apoios especializados nos documentos estruturantes das 

unidades orgânicas; 

 O impacto positivo das intervenções ao longo dos cinco anos na organização processual e 

documental da Educação Especial por parte das escolas; 

 O facto de a atividade proporcionar momentos de reflexão por parte dos intervenientes na 

Educação Especial, permitindo a audição dos pais e encarregados de educação das 

crianças e alunos com necessidades educativas especiais. 

E como aspetos a melhorar: 

 A necessidade de harmonização das práticas de observação dos contextos de 

aprendizagem, com recurso a indicadores e instrumentos de observação; 

 A necessidade de melhoria da análise técnica da documentação, nomeadamente os 

programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, bem como dos planos 

dos grupos e turmas com crianças e alunos com necessidades educativas especiais; 

 A necessidade de proceder à reformulação dos instrumentos de trabalho da atividade, 

construindo-os na ótica do conhecimento, de modo a que a atividade se possa aplicar a 

quadros normativos distintos, alicerçados nas boas práticas internacionais e na 

investigação na área da Educação Especial. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos, tendo-se 

procedido, para o desenvolvimento da atividade em 2016, ao aperfeiçoamento dos instrumentos 

da atividade e da construção de indicadores e instrumentos para a observação dos contextos de 

aprendizagem, direcionando-se as intervenções, também, para os Centros de Recursos TIC para a 

Educação Especial. Ao mesmo tempo, deve-se prosseguir no sentido da articulação com a 

atividade Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo no que respeita às Instituições de Educação Especial com fins lucrativos. 
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ATIVIDADE I.3 – GESTÃO DO CURRÍCULO: ENSINO EXPERIMENTAL DAS 

CIÊNCIAS 

Coordenação 

António Frade 

Silvina Pimentel 

Teresa de Jesus 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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, de base laboratorial, experimental e de campo, 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.  

Realização da atividade 

A atividade foi desenvolvida nos agrupamentos de escolas, pela primeira vez, no presente ano 

letivo. A intervenção decorre ao longo de cinco dias, recorrendo-se à análise documental, à 

observação em contexto de sala de atividades/aula e dos materiais e equipamentos, e à 

realização de entrevistas em painel com a direção, os coordenadores de departamento e os 

docentes cujas aulas foram observadas.  

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de agrupamentos de 

escolas intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo 

medido em dias. 

QUADRO XII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – GESTÃO DO CURRÍCULO: ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS  

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/agrupamentos de escolas 15 19 4 1,9% 

Dias de trabalho inspetivo − 493,0 − 1,3% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas ocorreu por opção e 

ou disponibilidade da Área Territorial de Inspeção do Norte e da Área Territorial de Inspeção do 

Sul, em que o número de intervenções realizadas foi superior ao previsto. 
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Destacam-se como pontos fortes:  

 O acolhimento das escolas à metodologia e ao desenvolvimento da atividade, 

reconhecendo a sua mais-valia ao nível da promoção da literacia científica equacionada 

no âmbito de uma gestão mais eficaz do currículo no ensino das ciências, nos diferentes 

níveis de educação e ensino considerados.   

 O envolvimento dos coordenadores dos departamentos curriculares da educação 

pré-escolar, do 1.º CEB e das Ciências Experimentais na atividade, sensibilizando-os 

para a necessidade de um planeamento e avaliação rigorosos do trabalho prático, ao 

nível das ciências, bem como para a importância da monitorização das atividades 

promovidas pelos docentes, em sala de aula, e dos resultados alcançados. 

 O reconhecimento da importância de contemplar, nos documentos estruturantes, os 

princípios orientadores do desenvolvimento da literacia científica.   

 A reflexão com os docentes titulares de grupo/turma em torno do planeamento, da 

implementação e da avaliação do trabalho prático, no ensino das ciências, favorável à 

adoção de estratégias de ensino e de aprendizagens mais adequadas.   

 A observação, em contexto de sala de aula, utilizada como metodologia da atividade, 

permitiu a reflexão sobre o trabalho prático na abordagem às ciências desenvolvido com 

as crianças e os alunos e encorajou o recurso a metodologias ativas, investigativas e 

experimentais. 

 Os instrumentos da atividade que, ao detalharem os diferentes tipos de trabalho prático 

em ciências, de base laboratorial, experimental e de campo ou o mero exercício prático, 

evidenciaram quais os aspetos a melhorar no desenvolvimento das atividades. 

 O debate sobre a importância da gestão dos recursos materiais e humanos, 

nomeadamente de espaços, de horários e de formação profissional para o 

desenvolvimento sustentado da literacia científica nas crianças e nos alunos. 

 A formação preparatória da atividade que permitiu aos inspetores uma interpelação mais 

orientada ao nível da realização do trabalho prático no ensino das ciências. 

E como aspetos a melhorar: 

 Maior harmonização, por parte das equipas inspetivas, das práticas de observação, em 

sala de atividade/aula, bem como no preenchimento do guião e na redação dos 

relatórios, o que suscita a necessidade de assegurar a realização de momentos de 

partilha e de formação acrescida.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.  

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Autoavaliação 2015 

 

 

30 

ATIVIDADE I.4 − JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PRIVADA − INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  

Coordenação 

Maria Adelina Silva Pinto  

Maria Margarida Paulo 

Objetivos 

Esta atividade visava:  

 Acompanhar a ação educativa dos jardins de infância que funcionam nas instituições 

particulares de solidariedade social, misericórdias e mutualidades; 

 Analisar o planeamento, a gestão do currículo e a avaliação dos processos e das 

aprendizagens das crianças; 

 Apreciar a articulação entre a componente educativa/letiva e a componente de apoio 

à família; 

 Apreciar a participação dos pais e encarregados de educação no trabalho educativo 

desenvolvido com as crianças;  

 Analisar a qualidade da comunicação entre o jardim de infância e as famílias. 

Realização da atividade 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de jardins de infância 

intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 

QUADRO XIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PRIVADA (IPSS) 

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Jardins de infância 50 60 10 6,0% 

Dias de trabalho inspetivo − 1148,2 − 3,0% 

 

Realizaram-se ainda 26 intervenções de continuidade decorrentes de propostas efetuadas pela 

equipa inspetiva, tendo em atenção os aspetos (a melhorar e a corrigir) identificados na 

atividade inicial. 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se, 

essencialmente, ao facto de algumas atividades terem decorrido de queixas oriundas da 

provedoria e ainda por ter sido possível realizar um maior número de intervenções. 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 a reflexão sobre a ação educativa suscitada pela atividade;  

 o contributo para a qualidade das várias dimensões da prática pedagógica (planeamento, 

gestão do currículo e avaliação dos processos e das aprendizagens das crianças) que se 

repercute na qualidade das respostas prestadas às crianças e famílias; 

 as ações de melhoria desencadeadas pelos jardins de infância a partir da identificação 

dos aspetos a melhorar e a corrigir; 

 os efeitos positivos da atividade traduzidos quer a nível das melhorias efetuadas quer da 

correção dos aspetos que não estão de acordo com os normativos e orientações de 

referência para a educação pré-escolar. 

E como aspeto a melhorar: 

 Uma maior abrangência da atividade integrando os jardins de infância da rede pública 

e privada (estabelecimentos do ensino particular e cooperativo). 

Como balanço final, considera-se que os objetivos foram superados como demonstram os 

resultados da atividade em que 43% das situações a melhorar identificadas foram totalmente 

melhoradas e 39% parcialmente melhoradas; foram, de imediato, corrigidos 80% de aspetos 

identificados como não cumprindo a legislação em vigor.  

Estes dados revelam a grande adesão à atividade por parte dos jardins de infância 

intervencionados, pelo que se conclui que a mesma é indutora da melhoria da qualidade das 

práticas pedagógicas e da prestação do serviço educativo.  
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PROGRAMA II − CONTROLO 

O programa Controlo tem 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.  

Este programa representou 19,6% do trabalho inspetivo (contabilizado em dias de trabalho 

inspetivo) realizado em 2015 e 58,2% dos estabelecimentos de educação e ensino 

intervencionados no âmbito da atividade planeada.  

Em 2015, integrou as seguintes 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 de Docentes 

 II.6 Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC) 

 II.7 Teste Diagnóstico de Inglês (Key for Schools) 

 II.8 Indicador de Alinhamento das Classificações Internas 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa. 

 
FIGURA IV − ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLO 
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ATIVIDADE II.1 − ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

Coordenação 

Lurdes Navarro e Paulo Valada2 

Ana Márcia Pires e Florbela Valente3 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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. 

Realização da atividade 

Em 2015, e à semelhança do ano anterior, a atividade desenvolveu-se em três fases ao longo do 

ano, como a seguir se discrimina: 

 Fase III (2014-2015) − decorreu entre fevereiro e maio de 2015 e centrou-se, por um lado, 

na análise da atribuição do crédito horário nos horários dos docentes – componente para 

a gestão (CG) e componente para a atividade pedagógica (CAP), na constituição de 

turmas no 1.º ciclo do ensino básico, das matrizes curriculares e dos horários dos alunos 

deste ciclo de ensino, bem como dos horários dos respetivos docentes, e, por outro lado, 

na verificação do cumprimento das recomendações assinaladas às escolas na FASE II da 

atividade, bem como na aferição, no âmbito do Plano de Compensação Educativa, do 

cumprimento das medidas definidas para cada escola.  

 Fase I (2015-2016) − realizou-se em julho de 2015, tendo incidido na verificação da 

definição de critérios pedagógicos para a constituição de grupos/turmas e a sua inclusão 

nos documentos estruturantes; na análise do processo de constituição de grupos/turmas e 

de elaboração dos respetivos horários, na definição e aplicação das matrizes curriculares, 

na apreciação das decisões subjacentes à distribuição de serviço docente, em função do 

grau de concretização da mesma, e da sua adequabilidade ao previsto na lei, bem como 

na identificação de eventuais dúvidas e/ou constrangimentos decorrentes da aplicação 

dos normativos em vigor. 

                                                                 
 

2
 Entre janeiro e junho 

3
 Entre julho e dezembro 
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 Fase II (2015-2016) − decorreu nos meses de outubro e novembro de 2015, com os 

objetivos centrais de analisar as condições de aprendizagem das crianças e dos alunos, no 

âmbito da constituição de turmas e das matrizes curriculares, bem como garantir a 

racionalidade e a eficácia na organização e gestão dos recursos humanos.  

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de escolas e 

agrupamentos de escolas intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o 

trabalho inspetivo medido em dias. 

QUADRO XIV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO  

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 200 204 4 20,5% 

Dias de trabalho inspetivo − 3485,0 − 9,1% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas resultou da inclusão, 

na amostra definida, de escolas propostas pelas Equipas Multidisciplinares, na sequência de 

desconformidades identificadas. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O contributo da atividade para a melhoria da gestão dos recursos colocados à 

disposição das escolas;  

 O caráter sistemático da atividade, que tem concorrido para reforçar a sua eficácia 

no terreno e o aperfeiçoamento metodológico;  

 A efetiva correção dos incumprimentos aos normativos, por parte das escolas, no 

decurso da intervenção, na fase do contraditório e ainda, após receção do relatório 

final;  

 A quantidade, a diversidade e a pertinência dos aspetos analisados na organização 

das escolas;  

 Os procedimentos e a metodologia adotados, bem como os instrumentos de trabalho 

utilizados;  

 A formação e a respetiva documentação disponibilizadas aos inspetores; 

 A disponibilidade e a cooperação entre as ATI/interlocutores e a equipa de 

coordenação da atividade na resolução de questões. 

Destaca-se como aspeto a melhorar: 

 Apesar dos progressos conseguidos nos últimos anos, a ainda insuficiente articulação 

entre os diferentes serviços da Educação, de forma a possibilitar uma intervenção mais 

concertada junto das escolas.  
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Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram alcançados, 

justificando-se a sua continuidade, quer pelo âmbito que abarca − desde a educação pré-escolar 

ao ensino secundário, quer pelos resultados concretos que apresenta.  

 

 

ATIVIDADE II.2 − PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E EXAMES 

NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Coordenação 

Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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. 

Realização da atividade 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de escolas e 

agrupamentos de escolas intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o 

trabalho inspetivo medido em dias. 

QUADRO XV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO  

E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 205 260 55 26,1% 

Dias de trabalho inspetivo − 865,9 − 2,3% 
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O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente à necessidade de intervir, pela segunda vez, em escolas em que se detetaram 

disfuncionalidades na 1.ª fase/1.ª chamada, bem como à necessidade de intervir em escolas que, 

entretanto, foram assinaladas no âmbito do serviço de Provedoria e do e-atendimento ou em que 

foram detetados desvios e anomalias em anos anteriores. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Contributo para a melhoria da qualidade da organização das escolas, relativamente aos 
procedimentos exigidos no âmbito da aplicação dos exames nacionais;  

 Caráter preventivo da atividade.  

E como aspetos a melhorar: 

 Continuar a incluir na amostra do ano seguinte todos os estabelecimentos de ensino 

onde, no ano anterior, se tenham verificado desvios e/ou anomalias e queixas de utentes 

ou outras; 

 Promover a presença dos interlocutores nas reuniões regionais de coordenação do JNE, 

com vista a uma maior proximidade com as especificidades de cada região; 

 Realizar dois momentos de preparação da atividade para preparação e lançamento da 

atividade, temporalmente ajustados ao calendário nacional das provas e exames; 

 Verificar, junto das escolas, os procedimentos de designação dos professores 

classificadores, para integrarem a respetiva bolsa; 

 Sensibilizar as escolas para as questões de segurança digital no âmbito do serviço de 

exames. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.   

 

 

ATIVIDADE II.3 − ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

Coordenação 

Ana Costa Pinto 

Maria Luísa Ferreira  

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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; 
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 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. 

Realização da atividade 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de estabelecimentos de 

educação e ensino intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho 

inspetivo medido em dias. 

QUADRO XVI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS  

DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Estabelecimentos de educação e ensino 75 78 3 7,8% 

Dias de trabalho inspetivo − 1742,5 − 4,5% 

 
O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente à necessidade de dar resposta a situações ocorridas no decurso da atividade. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Elevado grau de acatamento das recomendações apresentadas nos relatórios das 

intervenções; 

 Inclusão, na amostra de escolas a intervencionar, de escolas onde nunca haviam sido 

realizadas intervenções, perspetivando assim uma visão global da rede de escolas do 

ensino particular e cooperativo; 

 Criação e aplicação experimental de um guião específico para escolas onde é ministrado 

o ensino artístico especializado, permitindo ultrapassar um dos pontos fracos 

identificados no Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2014. 

E como aspetos a melhorar: 

 Dificuldades no desenvolvimento da atividade, quer pela insuficiente definição dos 

requisitos de adequabilidade das instalações e dos equipamentos educativos, quer pelo 

atraso na publicação da regulamentação do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo 

de nível não superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro; 

 Demora no envio às escolas do relatório (após contraditório), ditada pelas dificuldades da 

operacionalização da sua homologação; 

 Não intervenção em instituições de educação especial. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram satisfatoriamente 

atingidos.   
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ATIVIDADE II.4 − CURSOS PROFISSIONAIS NOS ESTABELECIMENTOS DO 

ENSINO PÚBLICO, PARTICULAR E COOPERATIVO E NAS ESCOLAS 

PROFISSIONAIS 

Coordenação 

Madalena Moreira  

Paulo Cruz 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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.  

Realização da atividade 

O Plano de Atividades da IGEC para 2015 tinha previsto 24 intervenções em escolas do ensino 

público e do ensino privado, em 10 escolas na ATI Norte, 6 na ATI Centro, e 8 na ATI Sul. 

Cada intervenção teve a duração de oito dias: um de preparação, cinco de trabalho de campo e 

dois para a elaboração de relatório. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de escolas 

intervencionadas, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 

QUADRO XVII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − CURSOS PROFISSIONAIS NOS ESTABELECIMENTOS  

DE ENSINO PÚBLICO, PARTICULAR E COOPERATIVO E NAS ESCOLAS PROFISSIONAIS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas 24 24 0 2,4% 

Dias de trabalho inspetivo − 686,4 − 1,8% 

 

Todas as intervenções previstas foram realizadas. 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 Contributo para a regulação desta oferta qualificante; 

 Indução de práticas de reflexão e debate da comunidade educativa que contribuam para 

a construção e aperfeiçoamento de indicadores para a melhoria e desenvolvimento da 

qualificação profissional dos jovens; 

 Boa recetividade e colaboração durante o desenvolvimento da atividade por parte dos 

responsáveis das escolas; 

 Efeitos positivos da atividade, particularmente na organização e funcionamento dos 

cursos profissionais, nas práticas pedagógicas, na avaliação e nos resultados dos 

formandos. 

E como aspeto a melhorar: 

 Estabelecimento de critérios que assegurem o agendamento da realização de uma 

intervenção sequencial decorridos três anos da primeira intervenção. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram amplamente atingidos.  

 

 

ATIVIDADE II.5 − SISTEMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE DOCENTES 

Coordenação 

Ana Costa Pinto 

Maria Isabel Negrão Sequeira 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

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

acreditação dos mesmos e ao enquadramento legal aplicável;  

 Assegurar a conformidade legal da certificação da formação ministrada. 

Realização da atividade 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de instituições 

intervencionadas, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 
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QUADRO XVIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − SISTEMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE DOCENTES  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 10 13 3 1,3% 

Dias de trabalho inspetivo − 265,1 − 0,7 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente a uma rendibilização dos recursos humanos existentes. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Realização de intervenções numa área particularmente relevante, dada a importância da 

formação contínua de docentes como meio de valorização profissional dos docentes e, 

por via desta, para a melhoria da qualidade do ensino. 

E como constrangimentos: 

 Dificuldade na seleção dos cursos a intervencionar, por não ter sido possível obter do 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua uma listagem dos cursos 

acreditados como formação especializada; 

 Dificuldade de articulação dos normativos aplicáveis à formação especializada com as 

normas que regulam a formação ministrada por estabelecimentos de ensino superior, 

sobretudo atendendo à antiguidade do diploma que disciplina a formação especializada 

(Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de abril) e ao facto de esta formação poder ser titulada por 

cursos não especificamente criados para esse efeito, os quais apresentam diferentes 

características, podendo ser ou não conferentes de grau académico. 

Como balanço final, considera-se que, globalmente, os objetivos da atividade foram cumpridos 

e até superados.  

Tendo as intervenções realizadas em 2014 (7) e em 2015 (13) abrangido a maioria das 

instituições de ensino superior com papel ativo direto na formação contínua de docentes, 

entende-se estarem reunidas as condições para dar por concluída esta atividade e elaborar, em 

2016, o respetivo relatório global. 
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ATIVIDADE II.6 − PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES (PACC) 

Coordenação 

Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos: 

 Controlar as condições de aplicação da prova de avaliação de conhecimentos e 

capacidades, visando a segurança e a credibilidade do processo;  

 Controlar a realização da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, visando o 

planeamento e organização das escolas na sua aplicação;  

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

escolas e escolas não agrupadas face aos normativos e aos contextos específicos em que a 

prova de avaliação de conhecimentos e capacidades decorre.  

Realização da atividade 

A atividade, determinada por despacho de 2014-12-11, do Secretário de Estado da Administração 

Escolar, decorreu nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2015, em agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas em que se concentrou a aplicação das componentes específicas da PAAC, de 

acordo com a lista previamente elaborada pelos serviços e organismos do Ministério da Educação 

e Ciência competentes e em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 

com o Júri Nacional da Prova e com o Instituto de Avaliação Educativa, I.P.. A atividade foi 

desenvolvida em cada unidade orgânica por um inspetor. 

Para cada unidade orgânica foi preenchida uma ficha de registo de observação, contendo a 

referência ao desempenho das escolas/agrupamentos de acordo com os itens a verificar, bem 

como observações acerca de aspetos complementares de planeamento e organização, e o registo 

dos incidentes supramencionados. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando o número de escolas e agrupamentos de escolas intervencionados e o número de 

dias de trabalho inspetivo. 

 
QUADRO XIX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − PACC  

 

Realizado 

N.º 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 218 - 

Dias de trabalho inspetivo 326,0 0,9 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 A atuação dos inspetores num contexto de grande conflitualidade;  

 A informação recolhida pela IGEC e as recomendações emitidas, visando a melhoria do 

processo.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.   

 

 

ATIVIDADE II.7 − TESTE DIAGNÓSTICO DE INGLÊS (PRELIMINARY 

ENGLISH TEST) 

Coordenação 

Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 Controlar a aplicação do Teste Diagnóstico de Inglês, 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 e escolas não agrupadas, bem como pelos estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo, face aos normativos e aos contextos específicos em que o Teste Diagnóstico 

de Inglês decorre; 

 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 de provas de avaliação diagnóstica e de avaliação sumativa 

externa. 

Realização da atividade 

No seguimento da publicação do Despacho n.º 15747-A/2014, de 30 de setembro, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 251, alterado pelo Despacho n.º 3446-A/2015, de 2 de abril, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, a IGEC desenvolveu uma ação de controlo da 

aplicação do Teste Diagnóstico de Inglês (Preliminary English Test), em articulação com o 

Instituto de Avaliação Educativa, I. P.. As intervenções decorreram no dia 6 de maio de 2015, dia 

da aplicação da componente escrita do teste. A ação foi desenvolvida em cada escola por um 

inspetor. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando o número de escolas e agrupamentos de escolas intervencionados e o número de 

dias de trabalho inspetivo. 
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QUADRO XX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − TESTE DIAGNÓSTICO DE INGLÊS  

 

Realizado 

N.º 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 50 − 

Dias de trabalho inspetivo 35,0 0,1% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O caráter preventivo da intervenção; 

 O contributo para a melhoria da qualidade da organização das escolas, relativamente aos 

procedimentos exigidos no âmbito da aplicação de provas de avaliação sumativa externa. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.   

 

 

 

ATIVIDADE II.8 – INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS CLASSIFICAÇÕES 

INTERNAS 

Coordenação 

Augusto Patrício Lima Rocha 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 Compreender as razões que levam a que escolas tenham sistematicamente um valor do 

indicador do alinhamento de notas internas elevado; 

 Verificar que fatores da organização escolar e do processo de ensino poderão explicar o 

maior afastamento, entre as escolas, entre as notas internas e externas; 

 Contribuir para um processo de avaliação de aprendizagens no ensino secundário mais 

rigoroso e para a redução dos desalinhamentos mais significativos. 

Realização da atividade 

Decorrente da disponibilização de dados relativos ao desempenho escolar dos alunos do ensino 

secundário, por parte da DGEEC, nomeadamente o chamado indicador do alinhamento das 

classificações internas, a IGEC desenvolveu uma ação inspetiva nos 10 estabelecimentos mais 

desalinhados para cima. Esta atividade mereceu concordância do Senhor Inspetor-Geral, através 

do despacho exarado na informação NID: I/00173/SC/15 e datado de 2015-01-16. A intervenção 

foi desenvolvida em cada escola por dois inspetores. No seguimento das intervenções foram 
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remetidas a cada escola recomendações. Posteriormente realizou-se em cada uma das 10 escolas 

intervencionadas, uma ação sequencial (follow-up). 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando o número de escolas e agrupamentos de escolas intervencionados e o número de 

dias de trabalho inspetivo. 

QUADRO XXI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – INDICADOR  
DE ALINHAMENTO DAS CLASSIFICAÇÕES INTERNAS  

 

Realizado 

N.º 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 10 − 

Dias de trabalho inspetivo 122,3 0,3% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A recetividade das escolas relativamente à intervenção; 

 O caráter preventivo da intervenção; 

 O decréscimo em 2015, comparativamente a 2014, do valor médio do indicador de 

alinhamento (não desagregado) em 75% das escolas não estatais intervencionadas; 

 A melhoria em 90% dos estabelecimentos de ensino intervencionados do indicador do 

alinhamento das notas internas, em, pelo menos, uma ou várias disciplinas, sendo que as 

disciplinas de Matemática A, Português, Biologia/Geologia, Física e Química A e História A 

melhoram, respetivamente em 50, 60, 78, 56 e 43% das escolas intervencionadas; 

 Em 50% das escolas intervencionadas a disciplina de Biologia e Geologia, deixou, em 2015, 

de estar muito desalinhada para cima. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.   
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PROGRAMA III − AUDITORIA  

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

intervencionadas. 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, 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. 

O programa Auditoria representou, em 2015, 16,7% do trabalho inspetivo realizado 

(contabilizado em dias de trabalho inspetivo) e 10,4% dos estabelecimentos e serviços 

intervencionados no âmbito da atividade planeada. 

Em 2015, este programa integrou as seguintes atividades: 

 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 Privados 

 III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas 

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

politécnico (Institutos Politécnicos e Escolas Superiores não Integradas) 

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

 III.7 Auditorias na Universidade Católica Portuguesa (UCP) 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa. 
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FIGURA V − ATIVIDADES DO PROGRAMA AUDITORIA 
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ATIVIDADE III.1 − SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA DO ESTADO – ESCOLAS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

E CIÊNCIA, E ORGANISMOS DO MEC 

Coordenação 

António Neves 

Objetivos 

Esta atividade visava auditar o sistema e os procedimentos de controlo interno das operações de 

execução do orçamento, no quadro de funcionamento do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado (SCI), à luz dos princípios de coordenação desse mesmo 

Sistema e tendo presentes os princípios de auditoria internacionalmente consagrados. 

Realização da atividade 

Ao longo do ano de 2015, foram realizadas 70 auditorias, das quais 67 incidiram sobre escolas ou 

agrupamentos de escolas do ensino básico e secundário, em particular analisando a execução 

orçamental das receitas e das despesas, bem como os procedimentos de controlo interno que lhe 

estão associados. 

De igual forma e com o mesmo âmbito, foi realizada uma auditoria a Direção-Geral do então 

Ministério da Educação e Ciência. 

Por fim, há que referir a realização de duas auditorias, que incidiram sobre aspetos relacionados 

com a conformidade legal das remunerações dos corpos dirigentes em duas instituições do ensino 

superior. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de intervenções em 

escolas e agrupamentos de escolas, estabelecimentos do ensino superior e organismos, no 

âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO XXII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − SISTEMA DE CONTROLO INTERNO  

DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 

   

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Estabelecimentos/Organismos MEC 53 70 17 7,0% 

Dias de trabalho inspetivo − 4661,2 − 12,2% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente ao efeito na produtividade das equipas auditoras tendo presente o processo de 

harmonização de métodos e processos de trabalho iniciado em 2013. 



Relatório de Atividades e Autoavaliação 2015 

 

 

48 

Destacam-se como pontos fortes: 

 a visão global dos atos de gestão praticados nas organizações objeto de auditoria 

proporcionada às equipas de auditoria; 

 o alerta, por parte das equipas de auditoria, para a prevenção de eventuais 

procedimentos desconformes que tenham reflexo nas operações de execução orçamental;  

 a valorização da gestão dos recursos públicos, ao permitir a avaliação dos sistemas de 

controlo interno implementados nas organizações auditadas. 

E como aspeto a melhorar: 

 Mantém-se em curso uma progressiva normalização/harmonização dos instrumentos de 

trabalho dos inspetores, nomeadamente ao nível da auditoria das despesas com pessoal, 

que terá o seu pleno efeito e funcionamento em 2016. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos, nomeadamente 

nos seus aspetos quantitativos, tendo sido possível realizar mais auditorias do que o inicialmente 

previsto. Porém, é sobretudo de realçar a este nível que a realização destas intervenções 

concorre para uma maior eficiência na utilização de recursos públicos, acrescentando desta 

forma valor à gestão pública. 

 

 

ATIVIDADE III.2 − AUDITORIAS TEMÁTICAS  

Coordenação 

António Neves 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

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

de temas relevantes no âmbito das funções do MEC, a definir anualmente (i.e. seguindo a 

cadeia de decisões, procedimentos/normas em uso e eventos ocorridos, desde os 

Organismos do MEC que aplicam a politica até aos seus beneficiários finais). 

Realização da atividade 

Em 2015 previa-se a realização de três trabalhos: 

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

autofinanciamento das Instituições de Ensino Superior Públicas; 

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

Ensino não Superior ao nível das estruturas centrais do MEC – Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira e 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, apresentando 

a comparação entre o previsto e o realizado, em número de instituições intervencionadas, no 

âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

QUADRO XXIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AUDITORIAS TEMÁTICAS 

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Auditorias temáticas 3 1 -2 0,1% 

Dias de trabalho inspetivo − 49,6 − 0,1% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas resultou da avaliação 

efetuada pela Direção superior da IGEC sobre a oportunidade de realização das referidas 

auditorias (1. e 3. constantes acima) no quadro do empenho global dos recursos humanos da 

IGEC tendente à concretização das restantes atividades constantes do Plano de Atividades 2015, 

tendo decidido transitar tais intervenções para 2016. 

 

 

ATIVIDADE III.3 − AUDITORIAS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

SUPERIOR PRIVADO 

Coordenação 

Virgílio Alves  

Margarida Pereira 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

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

privados (EESP);  

 Verificar os requisitos de funcionamento dos EESP definidos nos artigos 39.º a 45.º do 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior;  

 Observar os processos de autoavaliação das instituições e os mecanismos internos de 

garantia da qualidade;  
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 Apreciar o grau de implementação 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; 

 Elaborar o Relatório Global da Atividade; 

 Elaborar os novos instrumentos que servirão de suporte ao novo ciclo de auditorias. 

Realização da atividade 

Esta atividade, que prossegue finalidades e objetivos já definidos desde o ano 2012, realizou-se 

em cinco instituições do ensino superior privado, finalizando, deste modo, o 3.º ciclo de 

auditorias aos EESP. 

Note-se que, decorrente das propostas formuladas nos relatórios das auditorias e que foram 

objeto de homologação pela tutela, se concretizaram, além do número de auditorias previstas, 

um conjunto de ações sequenciais em 15 das instituições auditadas. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, apresentando 

a comparação entre o previsto e o realizado, em número de estabelecimentos intervencionados, 

no âmbito da atividade planificada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO XXIV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AUDITORIAS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR PRIVADOS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Estabelecimentos de ensino superior privado 10 20 10 2,0% 

Dias de trabalho inspetivo − 660,0 − 1,7% 

 

O desvio verificado deve-se, por um lado, à rendibilização dos recursos humanos existentes e por 

outro à concretização de atividades em substituição das auditorias previstas na atividade III.5 do 

Plano de Atividades que não se realizaram por impossibilidade de adjudicação da aplicação 

informática indispensável à concretização das mesmas. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O contacto direto com as instituições e seus responsáveis no âmbito da organização e 

funcionamento dos EESP; 

 Recolha sistemática de indicadores do desempenho, tanto a nível micro, por instituição, 

como ao nível macro, referenciado ao universo das instituições auditadas, nas diversas 

vertentes da organização e funcionamento da estrutura orgânica e dos ciclos de estudos 

ministrados; 

 A identificação de situações de funcionamento não conformes com os dispositivos legais, 

nomeadamente, no domínio do cumprimento dos requisitos de funcionamento das 
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instituições por inexistência de registo de Estatutos e de autorização das suas instalações 

para ministrar os ciclos de estudos, funcionamento de cursos não acreditados, oferta de 

formação não compatível com a natureza da instituição de ensino e inadequação da 

constituição e do funcionamento dos órgãos científicos e pedagógicos, com as 

consequentes propostas para a observância da legalidade; 

 A prevenção de situações críticas pela identificação das suas causas; 

 A contribuição para a melhoria dos serviços prestados pelos EESP; 

 Realização de ações sequenciais visando a verificação da regularização das situações 

detetadas, das quais resulta a evidência de que as instituições em causa adotaram 

necessárias medidas de superação e adequaram os procedimentos e/ou estão em vias de 

atingir esse desiderato; 

 Articulação institucional com a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), a Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e as Instituições de Ensino Superior 

Privado auditadas, no âmbito das suas competências; 

 Implementação dos necessários reajustamentos nos instrumentos de suporte a esta 

auditoria, decorrentes da identificação de lacunas e da atualização de referências 

normativas, por força da alteração de legislação, entretanto publicada; 

 Monitorização da execução das auditorias, mediante a interação formal/informal entre 

equipas inspetivas/coordenação da atividade/chefe de equipa e a realização de reuniões 

periódicas, tendo subjacente refletir sobre o trabalho realizado, aprofundar temáticas 

relacionadas com as matérias abordadas e aferir estratégias, metodologias e 

procedimentos; 

 Sistematização dos resultados do trabalho desenvolvido na elaboração do Relatório Global 

da Atividade; 

 Elaboração de novos instrumentos de trabalho (guião de auditoria),que permitem 

intervenções mais focadas nas áreas críticas referidas no Relatório Global. 

Há ainda a registar, por parte das instituições: 

 O reconhecimento da pertinência da auditoria, da sua oportunidade e eficácia para a 
melhoria dos procedimentos; 

 A manifestação de concordância com o teor do relatório, por refletir as constatações e 
conclusões que resultaram da auditoria; 

 A disponibilidade para a adoção de medidas tendentes a colmatar/corrigir as 
irregularidades identificadas e implementar as recomendações formuladas; 

 O nível de desempenho e profissionalismo das equipas inspetivas, substantivados em 
abordagens interativas. 

E como aspetos a melhorar: 

 A falta de regulamentação, por parte da tutela, de algumas áreas objeto de análise na 

auditoria; 

 A inexistência de uma base de dados global que reúna os resultados das auditorias 

realizadas; 

 A dificuldade de tratamento dos dados recolhidos com vista à elaboração do Relatório 

Global da atividade, não tendo impedido, porém, a sua realização. 
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Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram cumpridos tendo em conta 

os recursos materiais e humanos disponíveis durante a sua execução, sendo de relevar o 

empenhamento de todos os intervenientes, com vista ao cumprimento dos referidos objetivos, 

entre os quais se destaca a elaboração do Relatório Global da Atividade, submetido a apreciação 

superior. 

 

 

ATIVIDADE III.4 − AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS (AÇÕES SEQUENCIAIS) 

Coordenação 

Miguel Monteiro 

Objetivos 

Esta atividade visava verificar o grau de cumprimento das recomendações efetuadas às 

universidades, em sede de relatório de auditoria aos respetivos Serviços Académicos, bem como 

reunir informação que viabilize a análise do grau de cumprimento dos normativos em vigor no 

subsistema do ensino superior universitário e aferir da sua adequação à realidade, identificando 

eventuais constrangimentos legais. 

Realização da atividade 

Em 2015, foram realizadas e concluídas as cinco ações sequenciais programadas para este ano. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de instituições 

intervencionadas, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 

 

QUADRO XXV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AUDITORIAS AOS SERVIÇOS  

ACADÉMICOS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

 Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Instituições 5 5 0 0,5% 

Dias de trabalho inspetivo − 340,5 − 0,9% 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 O reconhecimento por parte das Instituições auditadas da relevância das recomendações 

efetuadas; 

 O nível de implementação das recomendações; 

 A assunção, por parte das Instituições de Ensino Superior, das melhorias introduzidas nos 

Serviços em resultado das auditorias realizadas. 

E como aspetos a melhorar: 

 Será possível potenciar os benefícios desta atividade, se for reduzido o intervalo de 

tempo existente entre as auditorias iniciais e as sequenciais, já que o decurso do tempo 

evidencia a diversidade dos interlocutores em resultado dos mecanismos legais de 

nomeação dos dirigentes dos Serviços e dos titulares dos órgãos das Instituições, exigindo 

um esforço acrescido para a apropriação, pelas instituições, das recomendações 

efetuadas, anteriormente, e cuja implementação, por vezes, veio a sofrer regressão no 

período entre auditorias. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 

 

 

ATIVIDADE III.5 − AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS DAS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO 

(INSTITUTOS POLITÉCNICOS E ESCOLAS SUPERIORES NÃO INTEGRADAS) 

Coordenação 

Miguel Monteiro  

Objetivos 

Esta atividade visava conhecer a realidade dos serviços com responsabilidade na gestão dos 

aspetos académicos das instituições e contribuir para a melhoria do funcionamento do sistema 

de ensino superior, proporcionando aos responsáveis pelos Serviços auditados o resultado da 

apreciação, produto das intervenções efetuadas, com vista à progressiva melhoria dos serviços 

prestados. Propunha-se, ainda, recolher informação que permitisse a verificação do grau de 

cumprimento dos normativos em vigor e a aferição da adequação do quadro normativo à 

realidade, bem como a identificação de eventuais constrangimentos legais, com vista à 

elaboração de propostas de alteração. 

Realização da atividade 

Em 2015, foi desenvolvido um esforço de reelaboração dos materiais de auditoria, 

nomeadamente do fluxograma e da memória descritiva e síntese metodológica das auditorias, de 
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modo a torná-los comuns às auditorias aos estabelecimentos de ensino superior privado, com o 

intuito de promover a aquisição de suporte informático conjunto às auditorias a realizar nos 

estabelecimentos integrados nos dois setores de ensino superior (público e privado), potenciando 

o esforço e o investimento a empregar no seu desenvolvimento. No entanto, continuou a não ser 

possível concluir com sucesso o processo administrativo de aquisição de serviços destinada ao 

desenvolvimento do sistema informático indispensável à realização das auditorias. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, apresentando 

a comparação entre o previsto e o realizado, em número de instituições intervencionadas, no 

âmbito da atividade planeada, bem como em trabalho inspetivo medido em dias. 

QUADRO XXVI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AUDITORIAS AOS SERVIÇOS  

ACADÉMICOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Instituições 12 0 -12 − 

Dias de trabalho inspetivo − 48,5 − 0,1% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente à impossibilidade de implementação das auditorias por falta de suporte de 

sistema informático. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O conhecimento por parte da IGEC das áreas de risco que estão associadas aos serviços 

académicos das Instituições a auditar; 

 A capacidade de adaptação dos instrumentos de trabalho e da metodologia a novas 

circunstâncias institucionais enquadradoras. 

E como aspetos a melhorar: 

 Dada a incapacidade de desenvolvimento, na IGEC, dos suportes informáticos 

indispensáveis ao desenvolvimento das auditorias, julga-se pertinente que se faça a 

reflexão interna sobre a instalação de capacidade interna de suporte às decisões de 

proceder à aquisição, em tempo, dos serviços indispensáveis ao desenvolvimento dos 

projetos. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade não foram atingidos, uma vez 

que, dada a incapacidade de desenvolvimento e de aquisição do sistema informático 

indispensável à prossecução da atividade, não foi possível realizar qualquer auditoria no terreno, 

sem embargo da importância dos trabalhos de preparação já realizados. 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Autoavaliação 2015 

 

 

55 

ATIVIDADE III.6 − AUDITORIAS À DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE 

NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

Coordenação 

Ilda Lopes 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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. 

Realização da atividade 

A atividade foi realizada em quatro unidades orgânicas, duas integradas em universidades e duas 

do ensino superior politécnico. Para a sua consecução houve reformulação do Guião da atividade 

e elaboração do documento intitulado “Memória Descritiva e Orientações Metodológicas”. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de instituições 

intervencionadas, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 

QUADRO XXVII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AUDITORIAS À DISTRIBUIÇÃO  

DO SERVIÇO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 4 4 0 0,4% 

Dias de trabalho inspetivo − 360,5 − 0,9% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A identificação dos atos e opções de gestão praticados nas unidades orgânicas das 

instituições de ensino superior público relativos à distribuição do serviço docente; 
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 A boa recetividade dos responsáveis das instituições ao desenvolvimento desta ação 

inspetiva; 

 A interação estabelecida com os diferentes interlocutores que permitiu problematizar a 

regulamentação interna sobre a distribuição de serviço docente face ao contexto legal 

nacional;  

 A reflexão sobre os aspetos focados durante a intervenção inspetiva potenciando e 

promovendo uma gestão mais eficiente e eficaz não só na unidade orgânica 

intervencionada como nas restantes pertencentes à mesma Universidade/Instituto 

Politécnico. 

E como aspeto a melhorar: 

 O tempo decorrido entre o momento de recolha de dados na unidade orgânica e a 

apresentação, à instituição, do relatório para efeitos do contraditório. 

Como balanço final, considera-se que esta atividade tem vindo a concretizar os objetivos a que 

se propôs e os responsáveis pelas instituições onde se inserem as unidades orgânicas 

intervencionadas acolhem com agrado e tentam capitalizar a intervenção das equipas auditoras 

no sentido de melhorarem a gestão dos recursos docentes no contexto legal nacional.   

 

 

ATIVIDADE III.7 − AUDITORIAS NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

PORTUGUESA (UCP) 

Coordenação 

Miguel Monteiro 

Objetivos 

Esta atividade visava caracterizar a organização interna e o funcionamento da UCP, instituição 

singular no seio do sistema educativo português, e, atendendo às suas especificidades, aferir da 

adequação da Universidade aos normativos legais em vigor no que respeita ao ensino superior, 

bem como conhecer a realidade dos serviços com responsabilidade na gestão dos aspetos 

académicos e proporcionar aos responsáveis da Instituição o resultado da apreciação, produto 

desta intervenção, com vista à progressiva melhoria dos serviços prestados. Propôs-se, ainda, 

recolher informação que permitisse a identificação de eventuais constrangimentos legais, com 

vista à elaboração de propostas de alteração. 

Realização da atividade 

Em 2015, desenvolveram-se e foram concluídas as auditorias à sede da UCP e aos seus três 

centros regionais, em interação constante entre as equipas de auditores e os responsáveis pela 

instituição, tendo sido elaborado um relatório único, onde foram integradas as principais 
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constatações e análises efetuadas, bem como elaboradas as correspondentes conclusões e 

recomendações, de modo agregado para o conjunto da Universidade. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, no âmbito da atividade planeada, 

bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

QUADRO XXVIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AUDITORIAS NA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Intervenções 3 3 0 0,3% 

Dias de trabalho inspetivo − 291,0 − 0,8% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O domínio por parte da EMESC da metodologia a adotar na auditoria; 

 A capacidade de análise dos materiais disponíveis e de adaptação dos instrumentos de 

trabalho e da metodologia às circunstâncias e características específicas da UCP. 

E como aspeto a melhorar: 

 Reduzir a diversidade de inspetores que integram as equipas, nos casos de auditorias 

pontuais, poderá potenciar maior eficiência e eficácia aos projetos, designadamente na 

fase de elaboração de relatório. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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PROGRAMA IV − AVALIAÇÃO 

Enquadrado no âmbito da avaliação organizacional, este programa 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. 

O programa Avaliação representou 14,4% do trabalho inspetivo realizado (contabilizado em dias 

de trabalho inspetivo) e 13,1% das escolas e agrupamentos de escolas intervencionados no 

âmbito da atividade planeada. 

Este programa integrou, em 2015, as atividades: 

 IV.1 Avaliação Externa das Escolas  

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

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa. 

 

FIGURA VI − ATIVIDADES DO PROGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

  

IV.1 
98,6% 

IV.2 
1,4% 
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ATIVIDADE IV.1 − AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

Coordenação 

Helder Guerreiro 

Maria Leonor Duarte 

Objetivos 

Esta atividade visava:  

 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 responsabilização a todos os níveis, validando as práticas de autoavaliação 

das escolas;  

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

oferecendo um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas;  

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

educativas e pela administração das escolas de informação pertinente.  

Realização da atividade 

No ano de 2015 foram avaliadas 130 escolas e agrupamentos de escolas públicas, mais duas 

unidades orgânicas do que o previsto. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, 

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de escolas e 

agrupamentos de escolas intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o 

trabalho inspetivo medido em dias. 

 
QUADRO XXIX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de Escolas 128 130 2 13,1 

Dias de trabalho inspetivo − 5462,4 − 14,2 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se 

essencialmente à possibilidade de afetar recursos humanos à realização de mais duas avaliações 

externas. 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 a continuidade da construção e disponibilização pela Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência de indicadores contextualizados para a análise dos resultados dos 

alunos; 

 a interação estabelecida entre as escolas e a IGEC na preparação e realização da 

avaliação externa; 

 a mudança desencadeada nas dinâmicas de trabalho das escolas, nomeadamente na 

reflexão em torno dos resultados alcançados, na análise das práticas de ensino e na ação 

das lideranças; 

 o contributo do relatório de avaliação externa para o processo de melhoria da escola. 

E como aspetos a melhorar: 

 introduzir outros indicadores sobre o desempenho dos alunos noutras ofertas formativas 

(cursos profissionais, educação de adultos, entre outros), de modo a permitir uma análise 

mais criteriosa e rigorosa do trabalho das escolas; 

 reduzir o tempo que decorre entre a realização da avaliação externa e o envio dos 

relatórios às escolas; 

 reforçar a articulação dos diferentes serviços do Ministério da Educação de modo a 

minimizar situações de sobreposição de iniciativas permitindo uma atuação mais 

concertada na resposta às necessidades das escolas.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade têm vindo a ser atingidos, dado 

que se pretende, essencialmente, que, a partir da autoavaliação, a avaliação externa constitua 

um processo de interação e de participação e uma oportunidade para a escola se (re)conhecer, 

refletir, inovar e desenvolver a sua autonomia para melhorar o seu desempenho e, 

consequentemente, a qualidade das aprendizagens dos alunos. 

 

ATIVIDADE IV.2 − AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS (CFAE) 

Coordenação 

Rosa Micaelo 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

prioritárias para a melhoria do trabalho dos CFAE;  

 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;  
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 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.  

Realização da atividade 

Foi encetada a conceção da atividade, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 127/2015, 

de 7 de julho, que aprova as regras a que obedece a constituição e o funcionamento dos Centros 

de Formação de Associação de Escolas. A implementação das novas regras, no ano letivo de 

2015-2016, proporciona as condições para a construção do respetivo modelo de avaliação 

externa, partindo da auscultação de diferentes agentes, nomeadamente professores do ensino 

superior, investigadores e diretores dos CFAE. Para o efeito são tomados em consideração os 

seus contributos, ao nível do conhecimento e da experiência, bem como a literatura da 

especialidade e as disposições legais em vigor. 

 

 

  



Relatório de Atividades e Autoavaliação 2015 

 

 

63 

PROGRAMA V − PROVEDORIA, AÇÃO DISCIPLINAR E 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

O programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo visa assegurar a 

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

utentes e agentes do sistema educativo, contribuindo para a prevenção e eliminação de 

problemas e conflitos surgidos em meio escolar e nos serviços da Educação e da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior; proceder à Ação Disciplinar, ou seja, ao conjunto de 

procedimentos de natureza disciplinar desencadeados com vista ao esclarecimento de factos que 

perturbem o normal funcionamento do sistema educativo; e ao Contencioso Administrativo, ou 

seja, à representação da tutela junto dos Tribunais Administrativos, em processos em que a IGEC 

tenha tido intervenção em instância administrativa ou em que seja requerida a sua intervenção.  

O programa engloba ainda a Formação das Escolas em Matéria de Ação Disciplinar dos 

trabalhadores em funções públicas, que 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. 

Este programa integrou, em 2015, as seguintes atividades: 

 V.1 Provedoria 

 V.2 Ação Disciplinar 

 V.3 Contencioso Administrativo 

 V.4 Formação das Escolas em Matéria de Ação Disciplinar 

O programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo representou, em 2015, 

38,0% do trabalho inspetivo realizado (contabilizado em dias de trabalho inspetivo). A figura 

seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa. 

FIGURA VII − ATIVIDADES DO PROGRAMA PROVEDORIA, AÇÃO DISCIPLINAR E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

 

V.1 
25,2% 

V.2 
71,5% 

V.3 
2,3% 

V.4 
1,0% 
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ATIVIDADE V.1 − PROVEDORIA 

Coordenação 

Nídia d`Ascenção Rocha 

Objetivos 

Esta atividade teve 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 da Educação e da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. 

Realização da atividade 

No ano 2015, na Equipa Multidisciplinar de Provedoria foram rececionados 7764 documentos que 

deram origem à produção de 6546 documentos de saída e de 693 documentos internos num total 

de 15003 documentos registados e organizados em 2764 processos de provedoria resultantes da 

apresentação de cerca de 3800 queixas/denúncias e de 450 pedidos de 

informação/esclarecimento, sendo que cerca de 1800 das exposições que deram origem à 

abertura de processos foram recebidas por via eletrónica. 

Comparativamente a 2014, verificou-se um decréscimo de 233 processos, pese embora o 

aumento do número de queixas/pedidos registados, resultante, em grande parte, de se ter 

continuado a utilizar os critérios adotados a partir de meados de 2013 para a abertura de 

processos de provedoria. 

Assim, no ano 2015, a abertura de processos, nos casos das queixas e dos pedidos de informação 

sobre concursos de pessoal docente foi feita por assunto num total de 26 processos, constituídos 

por cerca de 850 queixas e pedidos de informação/esclarecimento sobre matérias recorrentes 

(mobilidade interna, não renovação de contratos, data de colocação e efeitos de contagem de 

tempo de serviço, bolsa de contratação de escola e contratação de escola) e não por utente ou 

queixa, o que permitiu incorporar também, em mais 8 processos, várias queixas e pedidos de 

informação (210) sobre outras matérias, nomeadamente, sobre matriculas e inscrições de 

alunos, prova de avaliação de conhecimentos e capacidades (PACC), avaliação de desempenho 

docente, provas finais do ensino básico/exames nacionais do ensino secundário bem como, 
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algumas queixas anónimas, num total de cerca de 1600 documentos registados e organizados 

em, apenas, 34 processos de provedoria. Destes, destaca-se o processo relativo às 22 queixas 

anónimas, num total de cerca de 227 apresentadas no ano de 2015, que foram indeferidas 

liminarmente, por não serem acompanhadas de meios probatórios idóneos que demonstrassem a 

provável gravidade e veracidade dos factos, por se constatar que a tendência de aumento do 

número de queixas anónimas, apurada no ano anterior, se continua a verificar. 

Das queixas e pedidos de informação dirigidos à IGEC, em 2015, cerca de 700 foram 

reencaminhados, dando disso conhecimento aos utentes, para os diretores de agrupamentos de 

escolas e para outros serviços, e nestes casos, em cumprimento das nossas funções de controlo 

da legalidade dos atos, foi solicitada informação sobre o desenvolvimento dado ao assunto. 

Em 2015, foram os encarregados de educação/pais (48%) e os docentes (21%) que mais 

solicitaram a intervenção da IGEC. Estes valores estão relacionados com as matérias sobre as 

quais incide o maior número de queixas, ou seja, sobre o comportamento de docentes e dos 

órgãos de gestão, a avaliação de alunos e a distribuição de serviço docente/constituição de 

turmas, sendo que esta última matéria foi objeto de queixas, quer por parte do pessoal docente, 

quer por parte dos encarregados de educação/pais e, ainda, sobre os concursos de pessoal 

docente. Consequentemente, os mais visados nas queixas apresentadas foram os órgãos de 

gestão/direção (49%) e o pessoal docente (17%). 

Na sequência das 3800 queixas/denúncias apresentadas, foram realizadas 337 averiguações, 

diligência preliminar que visa essencialmente delimitar o objeto da queixa e precisar os seus 

fundamentos de forma rápida e expedita, sendo que, dos 201 processos já encerrados foi 

determinado o arquivamento de 174 queixas com o envio de recomendações a 14 agrupamentos 

de escolas/escolas não agrupadas, e a instauração de 24 procedimentos disciplinares (8 

processos de inquérito e 16 processos disciplinares) e 3 processos foram encaminhados para a 

entidade competente na matéria. 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro, foram rececionadas e tratadas 277 reclamações, 

sendo que, 148 foram exaradas no Livro de Reclamações dos estabelecimentos particulares e 

cooperativos de educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário, tendo dado origem a 3 

processos de contraordenação, e 129 foram inscritas no Livro de Reclamações dos 

estabelecimentos do ensino superior. 

Das exposições rececionadas na Provedoria, cerca de 88% foram tratadas em prazo igual ou 

inferior a 15 dias úteis. 

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização anteriormente referidos, 

incluindo igualmente o trabalho inspetivo medido em dias. 
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QUADRO XXX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − PROVEDORIA 

 
N.º 

% do total das    
atividades 

Processos de provedoria 2764 – 

Queixas/denúncias 3800 – 

Pedidos de informação/esclarecimento 450 – 

Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005) 277 – 

Averiguações 337 – 

Dias de trabalho inspetivo 3679,5 9,6% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A promoção de ações de concertação e mediação dos interesses envolvidos; 

 O recurso à informalidade dos procedimentos na instrução e resolução das queixas; 

 A celeridade no tratamento das queixas e na resposta aos interessados; 

 A correção ou aperfeiçoamento de práticas da ação educativa. 

 

 

ATIVIDADE V.2 − AÇÃO DISCIPLINAR 

Coordenação 

João Ferreira 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 Prosseguir o apuramento dos factos que perturbem o normal funcionamento das 

escolas e dos serviços da Educação, 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 da Educação, quer 

sejam instruídos pela IGEC ou pelas escolas. 
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Realização da atividade 

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, e, bem assim, 

através das várias ações de formação que a IGEC desenvolveu ao longo do País quer para os 

docentes quer para os respetivos Diretores. 

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 Ministro da Educação. 

No cumprimento dos objetivos atrás referidos, foi da responsabilidade da IGEC a instrução de 

354 novos procedimentos, conforme quadro seguidamente apresentado: 

 

QUADRO XXXI – INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AÇÃO DISCIPLINAR 

Ação Disciplinar 
Instauração em 

2015 
Instrução em 

2015 
Conclusão em 

2015 

Inquéritos 153 218 149 

Processos Disciplinares 176 305 161 

Contraordenações 25 26 21 

Total 354 549 331 

 

 

De referir ainda que os Agrupamentos de Escolas registaram na aplicação GestIGEC a 

instauração de 268 procedimentos durante o ano de 2015. 

Do acompanhamento e coordenação da atividade em apreço, importa destacar os seguintes 

pontos fortes: 

 O cumprimento dos prazos de resposta aos recursos hierárquicos e preparação das 

decisões relativas às penas expulsivas em processos disciplinares, no âmbito das 

competências da tutela, quer sejam instruídos pela IGEC ou pelas Escolas; 

 A articulação interna e o apoio prestado às Equipas Multidisciplinares das Áreas 

Territoriais, garantindo assim a uniformização necessária na abordagem e tratamento das 

questões jurídicas atinentes à tramitação e decisão dos procedimentos disciplinares; 

 As ações de formação em procedimento disciplinar levadas a efeito a nível nacional; 
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 Os esclarecimentos e apoio prestado às Áreas Territoriais nos processos de 

contraordenação; 

 A elaboração de normas orientadoras e instrumentos de trabalho, mormente as 

respeitantes à tramitação dos processos de contraordenações; 

 Destaca-se ainda uma norma orientadora elaborada no que tange à intervenção da IGEC, 

no âmbito disciplinar, NID: I/00312/SC/16, sob a epígrafe «Tutela Disciplinar da 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) relativamente aos estabelecimentos de 

ensino que desenvolvem a educação pré–escolar no âmbito da rede privada». 

E como aspetos a melhorar: 

 A existência de processos de inquérito e ações inspetivas que decorrem por períodos de 

tempo excessivos, com consequência na preparação das decisões superiores. 

 Ao nível dos processos disciplinares, tramitados por instrutores nomeados pelas escolas, 

verificam-se os seguintes constrangimentos: 

1. Falta de formação/informação específica por parte dos instrutores;  

2. Necessidade de grande apoio em todas as fases do processo:  

3. Desconhecimento do modo de organização dos autos;  

4. Dificuldade de distanciação/objetividade face às situações de proximidade e 

convivência no mesmo espaço, entre arguido e instrutor;  

5. Recurso ao apoio jurídico em fase tardia do processo, comprometendo o 

resultado final do mesmo. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 

 

 

ATIVIDADE V.3 − CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Coordenação 

Rui Hermida 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 Assegurar a representação da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 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. 
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Realização da atividade 

A operacionalização desta atividade decorreu dentro do programado, tendo sempre em atenção, 

como é próprio desta atividade, a imprevisibilidade do número de ações entradas nos tribunais, 

pelo que se pode considerar um balanço correto aquele que compara dados do movimento 

processual registado em 2014 com o registado em 2015, como resulta do quadro seguinte: 

 

QUADRO XXXII − MOVIMENTO PROCESSUAL EM 2014 E EM 2015 

Ações pendentes para o ano seguinte 
(TAF) 

Ações entradas por ano  
(TAF) 

2014   2015 2015 2016 2014 2015 

103 109 4 28 

 

As pendências aumentaram ligeiramente em 2015, mantendo-se num volume alto e como 

também entraram neste ano muito mais ações em juízo do que em 2014, esta atividade 

configura-se como bastante mobilizadora de recursos, já que só os inspetores licenciados em 

Direito a podem levar a cabo e são em número reduzido nesta Inspeção-Geral. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A acumulação de um capital de conhecimentos adquirido ao longo de cerca de onze anos 

de vigência do atual modelo de contencioso administrativo, onde praticamente não 

variou o núcleo de inspetores que efetua esta atividade na IGEC. 

 O apoio jurídico prestado a instrutores de procedimentos disciplinares, a cargo das várias 

Equipas Multidisciplinares das Áreas Territoriais Inspetivas. 

 O deferimento da instrução de procedimentos disciplinares à EMAF, que tenham por 

objeto único ou preponderante matérias atinentes às áreas da Gestão e representação 

em juízo nas ações que resultem de atos praticados naqueles procedimentos. 

 A formação fornecida pela IGEC em matérias inovadoras de legislação que impliquem com 

a prática contenciosa, tanto internamente como às escolas. 

E como aspetos a melhorar: 

 A falta de preparação dos juristas afetos a esta atividade para se defrontarem em 

juízo com advogados. Com efeito, a revisão do CPTA reforçou os casos em que é 

obrigatória a presença do representante em juízo, em audiência, o que coloca 

problemas acrescidos aos juristas da IGEC, com essa função. 

 A instrução de procedimentos disciplinares feita nas escolas traduz-se, por vezes, 

numa qualidade instrutória deficiente, o que condiciona a atuação contenciosa da 

IGEC, uma vez chamada a representar a tutela nas ações contenciosas resultantes da 

impugnação de atos resultantes desses processos (estes processos só vêm a esta 

Inspeção-Geral quando neles se proponham sanções expulsivas). No quadro seguinte, 

constata-se que, em 2015, tal como já acontecera em 2014, registou-se um maior 

número de processos disciplinares instaurados nas escolas do que na IGEC, a saber: 
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IGEC 

P.ºs tramitados em 
agrupamentos de escolas/ 

escolas não agrupadas 

2014 216
 (a)

 275 

2015 199 
(a)

 273 

(a) Neste número incluem-se os processos contenciosos 

 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram todos atingidos, havendo 

ainda a salientar que neste ano de 2015 entrou em vigor um novo CPA (8.4.2015) e operou-se 

uma revisão do CPTA (em vigor desde 2.12.2015), tendo todos estes diplomas legais forte 

impacto na atividade disciplinar e contenciosa da IGEC, o que não deixou de causar instabilidade 

e exigiu um esforço acrescido de atualização por parte daqueles que tiveram a cargo o 

desenvolvimento desta atividade na IGEC. 

Tem-se a certeza que a frutuosidade desta atividade depende em grande medida da qualidade 

com que forem instruídos os processos disciplinares que, invariavelmente, lhe estão na base, o 

que não é inteiramente dominado pela IGEC, pois houve uma larga percentagem de processos 

disciplinares instruídos nos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, que, depois, são 

introduzidos em juízo e cuja representação da tutela compete a inspetor da IGEC. 

Para apetrechar os seus inspetores com conhecimentos do novo quadro normativo criado pela 

entrada em vigor dos normativos legais acabados de indicar, a IGEC levou a cabo, por sua própria 

iniciativa ou recorrendo a formadores externos, ações de formação incidentes sobre os mesmos, 

que no caso do novo CPA se alargou mesmo a inspetores não juristas. 

 

 

ATIVIDADE V.4 − FORMAÇÃO DAS ESCOLAS EM MATÉRIA DE AÇÃO 

DISCIPLINAR 

Coordenação 

Manuel Garrinhas 

Rui Hermida  

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivo geral dar a conhecer aos formandos as alterações introduzidas 

no regime disciplinar pela nova legislação que enquadra o regime jurídico dos trabalhadores com 

vínculo de emprego público, e teve como objetivos específicos:  

 Dar a conhecer as principais inovações introduzidas no regime disciplinar face à 

legislação anterior;  

 Compreender as implicações dessas inovações; 
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 Aplicar os conhecimentos adquiridos à realidade das escolas, na ótica dos seus diretores. 

Realização da atividade 

A atividade decorreu dentro do programado, tendo envolvido a montagem de uma estrutura 

logística que permitiu o seu eficaz desenvolvimento, atendendo a que a mesma abrangeu todos 

os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas do continente, como resulta do quadro 

seguinte: 

QUADRO XXXIII − FORMAÇÃO EM MATÉRIA DE AÇÃO DISCIPLINAR 

N.º de ações 
N.º de inspetores 

formadores 

N.º de destinatários das ações 
(agrup./escolas não agrup.  

e formandos) 

33 16 832 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Divulgação da incidência da nova Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas (LTFP) na 

atividade disciplinar; 

 Resposta à necessidade imperiosa de formação nesta área disciplinar sentida pelos 

agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, a quem está cometida legalmente a 

instrução de procedimentos disciplinares; 

 Recetividade dos formandos; 

 Efeito multiplicador desta formação noutros elementos do agrupamento/escola não 

agrupada; 

 Experiência dos formadores (inspetores da IGEC todos com formação jurídica). 

E como aspetos a melhorar: 

 Heterogeneidade dos formandos e a sua falta, em geral, de formação jurídica; 

 Alguma relutância dos docentes em atuarem nesta área do procedimento disciplinar, por 

estarem envolvidos, muitas vezes, os seus pares; 

 Exercício desta atividade disciplinar em acumulação com as funções docentes. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram todos atingidos, como se 

denota dos «questionários de satisfação» preenchidos no final de cada sessão pelos formandos e 

dos próprios relatórios dos formadores. 

No entanto, consideram os coordenadores desta atividade, que a mesma necessita de reflexão 

sobre a sua metodologia de trabalho, antes de se empreenderem ações futuras com esta 

natureza e fim. 
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PROGRAMA VI − ATIVIDADE INTERNACIONAL 

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.  

O programa Atividade Internacional representou, em 2015, 1,0% do trabalho inspetivo realizado 

(contabilizado em dias de trabalho inspetivo). 

Este programa integrou, em 2015, as seguintes 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 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa. 

 

FIGURA VIII – ATIVIDADES DO PROGRAMA ATIVIDADE INTERNACIONAL 

 

 

 

VI.1 
1,4% 

VI.2 
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VI.5 
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ATIVIDADE VI.1 − CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PERMANENTE DAS 

INSPEÇÕES-GERAIS E NACIONAIS DE EDUCAÇÃO (SICI) 

Coordenação 

Helder Guerreiro4 

Ana Márcia Pires5 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 A participação nas atividades promovidas pela SICI, com vista à troca de informações, 

modelos e perspetivas que pudessem beneficiar a configuração e o desempenho da IGEC; 

 A promoção da partilha de experiências e de abordagens no âmbito das temáticas-chave 

da SICI;  

 A utilização da SICI como uma plataforma para desenvolver parcerias com organizações 

congéneres, potenciando a realização de projetos de cooperação. 

Realização da atividade 

Foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Participação de um inspetor da IGEC no workshop organizado pela SICI em Belgrado, 

intitulado Evaluating School Leadership; 

 Disseminação das conclusões sobre o workshop na conferência organizada pela IGEC no 

âmbito da atividade Avaliação Externa das Escolas; 

 Utilização, na senda do trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo dos anos, da SICI 

como plataforma para a divulgação do trabalho da IGEC. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A atividade interna de disseminação como forma de partilha de conhecimento e de 

divulgação das ações desenvolvidas pela SICI e das atividades da IGEC; 

 A estratégia de envolvimento de um número cada vez maior de inspetores da IGEC nas 

atividades promovidas pela SICI. 

E como aspetos a melhorar:  

 A participação mais profusa nas atividades da SICI, designadamente workshops e outras 

ações que possam trazer contributos a nível de criatividade e inovação, úteis no sentido 

de responder aos desafios de modernização colocados à IGEC; 

                                                                 
 

4
 Entre janeiro e agosto 

5
 Entre setembro e dezembro 
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 O aprofundamento da estratégia de envolvimento de um número cada vez maior de 

inspetores da IGEC nas atividades da SICI. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.   

 

 

ATIVIDADE VI.2 − ESCOLAS EUROPEIAS 

Coordenação 

Helena Maria Teixeira Coelho 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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 e a 

respetiva avaliação estatutária; 

 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/programas definidores do funcionamento das EE; 

 Participar, juntamente com o Secretário-Geral e equipas inspetivas de nacionalidades 

mistas, nas avaliações de diretores e de diretores adjuntos das EE. 

Realização da atividade 

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

Comité Pedagógico Misto, de acordo com o definido estatutariamente ou seja, duas 

reuniões anuais do Conselho Superior e do Comité Financeiro, duas reuniões dos 

Conselhos de Inspeção Misto e do Conselho de Inspeção Maternal/Primário e três reuniões 

do Conselho de Inspeção Secundário;   

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

definidores do funcionamento das EE consoante a premência das normas e regulamentos 

e de acordo com as decisões do Conselho Superior; 
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 Reunião de grupos de trabalho para elaboração/redefinição de programas curriculares, 

em geral cerca de 40 dias de reunião/ano para se ir ao encontro da consecução dos 

objetivos definidos; 

 Atividades inspetivas em equipa para avaliação externa das EE com a realização de Whole 

School Inspection em quatro Escolas Europeias no passado ano letivo, 10 dias de 

reuniões/ano para o grupo diretor das WSI e atividades inspetivas individuais para a 

garantia da qualidade do ensino, quer nas secções portuguesas, quer noutras secções no 

ensino secundário; 

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

veiculares, e Português) num total de nove reuniões anuais; 

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

processos de destacamento; 

 Avaliações estatutárias dos docentes portugueses destacados nas EE de Bruxelas II, do 

Luxemburgo I e de Varese. 

Destaca-se como ponto forte: 

 A concretização de todos os objetivos definidos previamente. O exercício da presidência 

e da coordenação assumidas pelos representantes portugueses, quer em grupos de 

trabalho, quer nas inspeções em equipa, quer no grupo diretor das avaliações externas às 

escolas, quer, ainda, na organização das provas do Baccalauréat europeu. 

E como aspeto a melhorar: 

 É muito difícil salientar aspetos a melhorar numa atividade que depende fortemente da 

contribuição de parceiros de outras nacionalidades, tendo em atenção a diversidade das 

culturas em presença que impede, por vezes, a sintonia de opiniões e de decisões. O 

apoio dos serviços centrais do Bureau do Secretário-Geral tende a dirimir a morosidade 

que, por vezes, se verifica na tomada de decisões. A nível nacional tudo aponta no 

sentido da atuação se ter revelado eficaz, uma vez que, no que depende dos nossos 

serviços, tudo seguiu o preconizado nos Estatutos das Escolas Europeias. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram cumpridos com toda a 

eficácia, indo-se, por um lado, ao encontro de todas as ações adequadas para a defesa e a 

manutenção da garantia da qualidade e, por outro, conseguindo-se dar resposta a situações não 

planeadas. 
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ATIVIDADE VI.3 − ESCOLAS PORTUGUESAS NO ESTRANGEIRO 

Coordenação 

João Ramalho 

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.  

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

nível dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais. 

Realização da atividade 

A intervenção prevista não se realizou atendendo a constrangimentos orçamentais. 

 

 

ATIVIDADE VI.4 − COOPERAÇÃO COM AS INSPEÇÕES DA EDUCAÇÃO DOS 

PAÍSES LUSÓFONOS 

Coordenação 

Augusto Patrício Lima Rocha 

Objetivos 

Esta atividade teve 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. 
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Realização da atividade 

Foram realizadas duas reuniões na Secretaria-Geral da Educação e Ciência no âmbito do 

Programa Saber Mais.  

 

 

ATIVIDADE VI.5 − PROJETOS INTERNACIONAIS 

Coordenação 

Helder Guerreiro 

Objetivos 

Esta atividade teve 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. 

Realização da atividade 

 Programa Erasmus+ : visita de um grupo de inspetores romenos do Inspectorat Scolar 

Pentru Educationale – ISJ da região de Iasi, à ATI – Norte, para conhecimento da estrutura 

da Inspeção e do sistema de Inspeção desenvolvido pela IGEC.   

 Projeto Erasmus+ (Key Action 2): Projeto Evaluating special needs education from a 

perspective of inclusion (ESNE), coordenado pela IGEC – o projeto foi aprovado, mas não 

financiado, o que não permitiu a sua concretização. Introduziram-se alterações para a 

sua melhoria e que tiveram em conta a análise dos peritos que o avaliaram na Agência 

Nacional Erasmus+.  

 Projeto Erasmus+ (KA2): Projeto Evaluation of school leadership and teaching practice 

(ESLTP) – a Inspeção do País Basco – Espanha, coordenadora deste projeto financiado pela 

União Europeia, endereçou um convite à IGEC para integrar o projeto, na qualidade de 

parceiro. O convite foi aceite e iniciaram-se as formalidades com vista à sua 

participação. O projeto ESLTP teve início a 1 de setembro de 2015. São também parceiros 

organizações congéneres da Roménia, Lituânia e Itália, bem como a Universidade de 

Cumbria - Inglaterra. Serão produzidos diversos documentos com estudos comparativos 

sobre práticas de avaliação de lideranças e da atividade docente nos países participantes. 

 Foram dados contributos para atualização de publicações internacionais da Rede Eurydice 

e da OCDE, com particular destaque para as publicações Evaluation and Assessment, da 

OCDE, e a atualização do capítulo sobre «Avaliação do Sistema Educativo» da Eurybase, 

Rede Eurydice – Portugal. 
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 Uma inspetora participou numa atividade organizada pelo Ministério da Educação 

Irlandês, onde apresentou a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa.  

 Rede Syneva – Realização de encontro dos antigos coordenadores do Projeto Syneva (2004 

– 2007), em Tramin – Itália, para apresentação dos desenvolvimentos nacionais em termos 

de avaliação interna e externa de escolas. Deu-se início à revisão da Declaração Syneva, 

documento distribuído aos inspetores da IGEC e a escolas avaliadas nos anos letivos 2007-

2008 e 2008-2009, para que uma nova versão seja editada em 2015. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 As bases que foram lançadas para cooperação futura com outras inspeções, no âmbito do 

Programa Erasmus+.  

 A continuidade da cooperação para publicações de grande projeção internacional da 

responsabilidade da Rede Eurydice e da OCDE, com particular destaque para a Eurypedia 

e para o estudo Evaluation and Assessment. 

E como aspeto a melhorar: 

 A capacidade da IGEC em coordenar projetos internacionais no âmbito do programa 

Erasmus+ necessita de ser consolidada, atendendo à complexidade da sua administração. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram globalmente atingidos.   
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PROGRAMA VII − RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E 

MATERIAIS 

O programa Recursos Humanos, Financeiros e Materiais visa assegurar a gestão e a administração 

dos recursos humanos, financeiros, materiais e logísticos necessários ao desenvolvimento da 

atividade da IGEC. 

Este programa integrou, em 2015, as seguintes 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 

Coordenação 

Sílvia Alves 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

• Desenvolver competências correspondentes às áreas de intervenção da IGEC; 

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

Realização da atividade 

No âmbito da atividade de formação e qualificação dos recursos humanos, foi proposto o plano 

de formação para 2015, o qual tinha como principal objetivo contribuir para a atualização dos 

conhecimentos dos trabalhadores da IGEC, assim como fomentar o desenvolvimento das suas 

competências, sobretudo nas áreas pedagógica, financeira/administrativa e jurídica. 

De acordo com os indicadores de execução da formação constantes no quadro infra, durante o 

ano de 2015, foram realizadas 35 ações de formação. 

 

QUADRO XXXIV – INDICADORES DE EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO 

Situação 
N.º de 
ações 

Duração 
Efetiva 
(horas) 

N.º de 
Formandos 

Efetivos 

Volume de 
Formação 

Efetiva 

Custos 
Diretos 
Efetivos 

Planeada e Realizada 15 345,60 236 2974,20 6118,63 € 

Realizada e Não Planeada 20 142,00 293 2075,00 0,00 
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QUADRO XXXV − AÇÕES DE FORMAÇÃO EM 2015 

Ação de Formação 
N.º de 
Sessões 

Tipo de 
Formação 

N.º 
horas 

N.º 
trabalhadores 

Carreira/ Categoria 

Seminário do Código do Procedimento 
Administrativo 

1 Interna 12 32 Dir/Insp/TS 

Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas 

1 Interna 14 29 Insp/TS/AT/AO 

O Novo Código do Procedimento 
Administrativo 

2 Externa 14 9 Insp/TS 

Código do Procedimento 
Administrativo 

4 Interna 8 62 Insp/TS 

Avaliação Institucional: Processos de 
(Auto)avaliação 

1 Interna 7,30 29 Insp 

Gestão do Currículo: Ensino 
Experimental das Ciências 

1 Interna 16 35 Insp 

Código do Processo nos Tribunais 
Administrativos 

1 Externa 16 17 Insp/TS 

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

1 Interna 15 20 Insp 

Formação em Gestão Pública-FORGEP 1 Externa 120 1 Dir 

Curso Avançado em Gestão Pública-
CAGEP 

1 Externa 78 1 Dir 

Revisão do CPA 1 Externa 7 1 Dir 

Educação Pré-Escolar 2 Interna 8 24 Insp 

Seminário o Novo Código do Processo 
Administrativo 

10 Interna 7 131 Insp 

Regime Disciplinar na Lei Geral de 
Trabalho em Funções Públicas 

8 Interna 7 138 insp 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O sentido de responsabilidade e a prontidão na resposta, por parte dos recursos humanos 

afetos a esta atividade. 

Destacam-se como pontos fracos: 

 O reduzido número de horas de formação por formando. 

 O plano de formação executado contempla um número limitado de ações de formação 

direcionadas aos trabalhadores das carreiras gerais. 

Como balanço final, pode concluir-se que esta atividade foi desenvolvida de forma satisfatória.  
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ATIVIDADE VII.2 − RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS 

Coordenação 

Maria Fernanda Lopes  

Sílvia Alves 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

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

aos pagamentos dos encargos; 

 Elaborar o projeto de orçamento de funcionamento e de investimento da IGEC para o ano 

económico de 2016 e respetiva submissão no SOE; 

 A gestão do fundo de maneio da IGEC; 

 A preparação, elaboração e remessa ao Tribunal de Contas da 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 UMC do Ministério da 

Educação e Ciência; 

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

dos mesmos; 

 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. 

Realização da atividade 

Foram realizadas todas as atividades normais e indispensáveis ao bom funcionamento do serviço, 

de salientar, a elaboração do projeto de orçamento da IGEC para 2016, a remessa ao Tribunal de 

Contas da conta de gerência, o acompanhamento da execução financeira, o reporte da 

informação na base de dados da DGO, o reporte semestral de todas as aquisições de serviços 

realizadas abrangidas pelo parecer genérico favorável, a participação nas agregações de bens ou 

serviços conduzidas pela UMC do Ministério, o registo de todas as aquisições de bens e serviços 

na Base.Gov., o registo na base SPVE da ESPAP dos encargos com a frota automóvel, bem como 

outros serviços de apoio.  

A nível da contratação pública, realizaram-se 21 procedimentos, dos quais 20 com recurso à 

plataforma eletrónica, sendo que, mais de metade, ao abrigo do acordo quadro, conduzidos quer 

pela IGEC quer pela UMC. O encargo total foi de 231 841,52€, com um valor médio por aquisição 

de 11 040,07€. 
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QUADRO XXXVI − PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO EM 2015 

PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – GATEWIT – AQUISIÇÕES FORA DO ACORDO QUADRO 

Procedimento Objeto Ajuste Direto 
Montante sem 

IVA 

01/IGEC/CCP/2015 Manutenção de ar condicionado  (Regime Normal) 2266,64 € 

02/IGEC/CCP/2015 Aquisição de 3 equipamentos multifuncionais de cópia, impressão e 
digitalização   

(Regime Normal) 11 777,21 € 

03/IGEC/CCP/2015 Aquisição de 3 computadores de secretária e 15 portáteis (Regime Normal) 11 561,04 € 

04/IGEC/CCP/2015 Aquisição de servidor de suporte à nova aplicação dos serviços 
académicos 

(Regime Normal) 3838,23 € 

   
29 443,12 € 

PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – ESPAP – AQUISIÇÕES AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 

Procedimento Objeto Ajuste Direto 
Montante sem 

IVA 

01/IGEC/AQEI/2015 Aquisição de 50 Ratos Ao Abrigo do Acordo Quadro 156,10 € 

02/IGEC/PECI/2015 Aquisição de consumíveis de impressão Ao Abrigo do Acordo Quadro 695,15 € 

03/IGEC/AQEI/2015 Aquisição smart UPS 3000 VA LCD RM 2U 230V  Ao Abrigo do Acordo Quadro 558,33 € 

04/IGEC/AQLS/2015 Renovação de licenciamento antivírus McAfee Ao Abrigo do Acordo Quadro 971,60 € 

05/IGEC/AQHL/2015 Aquisição de consumíveis de casa de banho Ao Abrigo do Acordo Quadro 1549,60 € 

06/IGEC/AQLS/2015 Aquisição de licenciamento de software - serviços académicos Ao Abrigo do Acordo Quadro 2663,21 € 

07/IGEC/AQLS/2015 Renovação do licenciamento Adobe Creative Cloud Ao Abrigo do Acordo Quadro 332,46 € 

   
6926,46 € 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - EXCECIONADOS PELA ESPAP 

Procedimento Objeto CONCURSO PÚBLICO Montante 

- Aquisição de tapes (Regime Simplificado) 963,06 € 

- Aquisição de serviços de segurança e vigilância 2015 (1 meses) (Regime Simplificado) 3544,24 € 

- Aquisição de serviços de segurança e vigilância 2016 (3 meses) (Regime Normal) 9114,09 € 

- Aquisição de serviços de viagens e alojamento 2015 (3 meses)  (Regime Simplificado) 2263,55 € 

   
15 884,94 € 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO CONDUZIDOS PELA UMC 

Procedimento Objeto CONCURSO PÚBLICO Montante 

- Agregação de economato Ao Abrigo do Acordo Quadro 1113,92 € 

- Agregação de papel de fotocópia Ao Abrigo do Acordo Quadro 2256,00 € 

- Agregação de viagens e alojamento 2015 (9 meses) Ao Abrigo do Acordo Quadro 2940,80 € 

- Agregação de combustíveis rodoviários (2016/2017) Ao Abrigo do Acordo Quadro 10 388,40 € 

- Agregação de serviços de higiene e limpeza (2016/2017) Ao Abrigo do Acordo Quadro 127 786,15 € 

- Agregação de serviços de segurança e vigilância para 2016 (9 meses) Ao Abrigo do Acordo Quadro 35 101,74 € 

   
179 587,00 € 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 Melhor conhecimento da aplicação informática Gerfip pelos trabalhadores que a utilizam; 

 Disponibilização pela Espap de mais funcionalidades desta aplicação; 

 Maior utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. 

E como aspetos a melhorar: 

 Estabelecimento de procedimento de controlo interno relativo a todos os processos 

aquisitivos. 

 Verificação e confirmação de todos os registos documentais transferidos para a 

contabilidade. 

 Obrigatoriedade de registo de todos os documentos entregues na contabilidade. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos fixados para esta atividade foram atingidos na 

sua totalidade. 

 

 

ATIVIDADE VII.3 − RECURSOS HUMANOS 

Coordenação 

Águeda Polónio  

Sílvia Alves 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 Assegurar os procedimentos de gestão e de administração dos recursos humanos; 

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

demais trabalhadores; 

 Assegurar o processamento de vencimentos (incluindo ajudas de custo e transportes) dos 

trabalhadores da carreira especial de inspeção; 

 Assegurar o processo avaliativo anual/bienal/duração da comissão de serviços, no âmbito 

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

Pública); 

 A elaboração do Balanço Social da IGEC relativo ao ano de 2014; 

 A elaboração do mapa de pessoal para 2016 (que acompanha o projeto de orçamento 

para 2016); 

 O carregamento no SIOE dos dados respeitantes aos recursos humanos da IGEC. 
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Realização da atividade 

No âmbito da gestão de Recursos Humanos, procedeu-se ao processamento mensal de 

vencimentos dos dirigentes e pessoal da carreira especial de inspeção, à atualização e ao 

controlo das respetivas aplicações informáticas de assiduidade, quer do pessoal da carreira 

especial de inspeção quer das carreiras gerais (SAP/SRH). 

Procedeu-se também à apreciação jurídica de diversas questões e à instrução e seguimento de 

procedimentos administrativos respeitantes à gestão de pessoal da IGEC: 

 Relativamente aos procedimentos de recrutamento e seleção de dirigentes intermédios, 

foi aberto o procedimento concursal para ocupação do cargo de direção intermédia de 1.º 

grau - Diretor de Serviços Jurídicos – Aviso n.º 11452/2015 (OE2015/0155); 

 Procedeu-se à designação dos chefes das equipas multidisciplinares – Despacho n.º 

9093/2015, de 13 agosto; 

 Recrutamento de 2 assistentes técnicos e 1 técnico superior, através da mobilidade 

interna na categoria e da mobilidade interna intercarreiras, respetivamente; 

 Procedeu-se à consolidação de duas mobilidades internas das carreiras gerais, que tinham 

iniciado funções no ano 2015 e que vieram, em parte, colmatar a falta de recursos 

humanos existentes nas carreiras gerais – Despacho de n.º 8112/2015, de 14 de julho, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, de 24 de julho. 

De forma a assegurar a modernização de todos processos individuais, procedeu-se à renovação 

das pastas e respetiva forma de arquivo.  

Procedeu-se, de igual modo, à atualização dos registos que se encontram informatizados. 

Foram, ainda, elaborados diversos documentos de gestão com destaque para: 

 Balanço social 2014; 

 Lista de antiguidades de 2014; 

 Mapas de férias de todos os trabalhadores da IGEC; 

 Elaboração da Proposta de Mapa de pessoal para 2016. 

Destaca-se como ponto forte: 

 O sentido de responsabilidade e a prontidão na resposta, por parte dos recursos humanos 

afetos a esta atividade.  

E como aspeto a melhorar: 

 A escassez de recursos humanos na carreira técnica superior, existentes na área de 

recursos humanos. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram integralmente cumpridos.  
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PROGRAMA VIII − SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

O programa Sistemas de Informação 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 ainda assegurar a gestão das infraestruturas tecnológicas, através de um 

desenvolvimento sustentado e adaptado às necessidades do serviço. 

Este programa integrou, em 2015, as seguintes 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 

Coordenação 

Carlos Afonso  

Eduardo Bação 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

• Concretizar a disponibilização do novo GestIGEC; 

• Definir as regras e concretizar o 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. 

Realização da atividade 

O projeto de atualização tecnológica do sistema de informação para a gestão operacional da 

IGEC – GestIGEC – contemplou o desenvolvimento de uma nova aplicação, adaptada aos browsers 

mais comuns, e a substituição dos servidores de suporte que datam de 2004. 

A prevista entrada em produção da nova aplicação, em 2015, foi, no entanto, adiada para 2016 

face à necessidade de substituir componentes dos servidores, adquiridos através da ANCP, e que 

se revelaram incompatíveis com o software a instalar. 

O tempo despendido nos procedimentos de aquisição e na entrega dos novos componentes dos 

servidores, conjugado com a falta de recursos humanos dedicados exclusivamente a esta tarefa, 

levaram à decisão do adiamento. 

Garantiu-se o apuramento e tratamento da informação 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. 
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Manteve-se a monitorização dos sistemas de informação da IGEC, adaptando os instrumentos de 

controlo de algumas atividades inspetivas. Novamente se salienta a monitorização da atividade 

de Provedoria, a qual continua responsável pelo tratamento de 40% dos documentos registados e 

cerca de 2800 processos (ver Atividade V.I) 

Foram disponibilizados vários formulários eletrónicos para as atividades inspetivas e efetuado o 

tratamento da informação com disponibilização de parte dela na página do inspetor. 

É, ainda, de referir a criação e disponibilização online de questionários de satisfação aos utentes 

e aos trabalhadores da IGEC, e de questionários às escolas e/ou aos inspetores no âmbito de 

diversas atividades inspetivas, bem como o tratamento e integração das respostas nas respetivas 

bases de dados. 

Foi feito o acompanhamento da migração para a nova versão do sistema GERFIP com a 

diferenciação por funções operacionais. Apoiou-se a preparação da disponibilização da aplicação 

JURISMEC e deu-se suporte interno à aplicação SITAF. 

Em conjunto com a Equipa Multidisciplinar do Ensino Superior e Ciência foram efetuadas várias 

sessões de trabalho para afinação dos requisitos para o lançamento de um concurso público para 

um sistema de informação para suporte às auditorias aos serviços académicos das instituições do 

ensino superior, donde resultou a proposta de aquisição de hardware e software operativo, 

entretanto concretizada. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O nível de adesão dos inspetores aos instrumentos de recolha de dados de realização das 

atividades; 

 A utilização consolidada da VPN para interação com o sistema de informação da IGEC, na 

utilização do correio eletrónico e no registo da atividade inspetiva efetuado pelos 

inspetores; 

 A interação com os estabelecimentos escolares através da área reservada às escolas; 

 A divulgação da utilização de plataformas eletrónicas para a realização das tarefas 

inspetivas e a utilização da assinatura eletrónica como possível credenciação. 

E como aspeto a melhorar a disponibilização de formação específica aos quadros da Divisão de 

Comunicação e Sistemas de Informação e o reforço em matéria de recursos humanos. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos propostos da atividade foram cumpridos. 
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ATIVIDADE VIII.2 − GESTÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

Coordenação 

Eduardo Bação 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

• 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). 

Realização da atividade 

Em 2015, como estava previsto, foi renovada uma pequena parte do parque informático, o que 

se traduziu na aquisição de 15 portáteis num parque de 175, que equivale a 8,6% do total destes 

equipamentos. A idade dos equipamentos substituídos era de 8 e 7 anos. 

 

FIGURA IX − PORTÁTEIS (ANO DE AQUISIÇÃO) 

 

 

Relativamente a desktops, o parque informático é atualmente de 88 unidades, tendo sido 

adquiridos três novos equipamentos. Continuou-se o reaproveitamento de componentes entre 
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equipamentos o que permitiu a manutenção de algum equipamento com uma data de aquisição 

mais longínqua. 

 

FIGURA X − DESKTOPS (ANO DE AQUISIÇÃO) 

 
 

No parque de servidores foi efetuada a aquisição de 1 servidor para suportar o novo sistema de 

auditorias aos serviços académicos do ensino superior (ver Atividade VIII.I).  

Ainda em 2015 foram adquiridas três unidades multifuncionais, impressão, cópia e digitalização, 

que equipam agora três andares do edifício sede. Estas unidades permitem a digitalização de 

documentos e o seu envio através do correio eletrónico. Este equipamento tem associado um 

contrato de manutenção e fornecimento de consumíveis just-in-time de forma a obviar ruturas 

de stock dos consumíveis. Com esta aquisição, cinco dos sete andares do edifício sede possuem 

agora unidades multifuncionais com características semelhantes. 

Foi revisto o parque de impressão em toda a IGEC que conta agora com 17 impressoras de rede 

espalhadas por todas as instalações: nove em Lisboa, três no Porto, duas em Coimbra, duas em 

Évora e uma em Faro. 

Beneficiou-se a estrutura da rede estruturada de voz e dados em Lisboa através da aquisição de 

7 switches com PoE (Power of Ethernet) que permitem a alimentação de potência para os 

dispositivos através das portas de rede. 

Em relação ao software, além das renovações habituais, salienta-se a aquisição de uma licença 

de servidor Windows Server 2012 R2 Standart e 1 licença de Sharepoint Server 2013. 

Entrou em funcionamento o serviço de voz sobre IP em Lisboa desativando a central telefónica 

que a IGEC tinha alugado à Portugal Telecom (MEO). Por necessidade de alteração de 

componentes ativos na rede de comunicações teve que ser adiada a substituição da central 

telefónica de Évora. 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 Redução drástica no custo das comunicações através da solução VOIP. 

 Atualização dos equipamentos ativos na estrutura horizontal da rede estruturada de voz e 

dados de Lisboa. 

 O esforço de modernização do parque informático através da aquisição de novos 

equipamentos; 

 A recomposição do mapa de recursos humanos para esta área pelo regresso de um técnico 

especialista de informática por término da mobilidade laboral. 

 A recuperação de sinergias entre departamentos do Ministério da Educação com vista à 

centralização dos contratos de comunicações nas vertentes de voz e dados. 

E como aspetos a melhorar: 

 A antiguidade de algum equipamento informático, uma vez que cerca de 65% dos 

desktops e 18% dos portáteis têm já mais de 6 anos; 

 Ao nível do software, a necessidade de atualizar as versões de sistema operativo 

uniformizando os equipamentos de forma a suportarem como mínimo o Windows 7; 

 A exiguidade de recursos humanos e o acesso a formação especializada nesta área. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram alcançados dentro das 

limitações existentes, mantendo o esforço de suporte à modernização, melhoria e 

automatização dos processos internos.   
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PROGRAMA IX − COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

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

disponibilização de publicações, a gestão da página da IGEC na Internet, do Centro de 

Documentação e Informação (CDI), dos arquivos intermédio e definitivo, bem como a compilação 

e divulgação de informação relevante para a função inspetiva. 

As atividades deste programa constituem instrumentos essenciais de apoio e suporte da ação 

inspetiva, contribuindo para a sua eficiência e eficácia. São igualmente meios de informação, de 

interação, de prestação pública de contas, de apoio à investigação e de preservação e 

conservação da memória institucional da IGEC. 

O programa Comunicação e Documentação integrou, em 2015, as atividades: 

 IX.1 Publicações e Sítio na 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 

Coordenação 

Ana Paula Gravito 

Eliandro Silva 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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 e dos roteiros da atividade inspetiva, 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, 

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

graficamente a organização.  

Realização da atividade 

Editaram-se/divulgaram-se 57 publicações/documentos, todos em suporte eletrónico (PDF):  

 Nove relatórios globais das atividades da IGEC:  

 Acompanhamento da Ação Educativa 2012-2013;  

 Acompanhamento da Ação Educativa 2013-2014;  

 Auditoria e Controlo Financeiro 2013; 

 Auditoria e Controlo Financeiro 2014; 

 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados; 

 Avaliação Externa das Escolas 2012-2013 

 Contencioso Administrativo 2014;  

 Lançamento do Ano Letivo 2015-2016;  

 Organização do Ano Letivo 2014-2015;  

• Relatório de Atividades 2014, Plano de Atividades 2016 e Plano de Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas (atualização de 2015);  
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 Elaboração ou atualização de 43 instrumentos de trabalho das atividades inspetivas: 

 Acompanhamento da Ação Educativa (modelo de relatório final) 

 Avaliação Externa das Escolas (modelos de relatório para agrupamento de 

escolas, escola não agrupada e escola profissional; questionários às escolas e 

avaliadores);  

 Cursos Profissionais nos Estabelecimentos de Ensino Público Particular e 

Cooperativo e nas Escolas Profissionais (Roteiro e Guião); 

 Educação Especial: Respostas Educativos (Roteiro, Relatório e grelhas de 

observação);  

 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências (Roteiro, Relatório) 

 Jardins de Infância da Rede Privada: Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (Ficha de caracterização, Roteiro, Relatório, Relatório de Continuidade e 

Questionários às escolas e aos inspetores) 

 Organização do Ano Letivo (Fichas de atividade e Guiões para as diferentes 

fases); 

 Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo (Guiões A e B);  

 Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário (Ficha de 

anomalia e Ficha de registo);  

 Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades – PACC (Fichas de registo da 

informação: Prova escrita, Prova prática – Código 920, Prova prática – Código 930); 

 Teste Diagnóstico de Inglês (Ficha de registo de informação); 

 Dois formulários para manifestação de interesse para o exercício de funções docentes nas 

Escolas Europeias); 

Face ao aumento do número de documentos editados e à escassez de recursos humanos, não foi 

possível, em 2015, assegurar a edição do boletim informativo (IGEC Informação). Iniciou-se, 

contudo, a conceção e preparação de um espaço de informação, a criar na página na Internet 

em 2016, sobre a participação da IGEC e/ou dos seus colaboradores em eventos, publicações, 

projetos e outras iniciativas. 

Relativamente à página Web da IGEC, assegurou-se a sua atualização regular nas versões 

portuguesa e inglesa, destacando-se a disponibilização dos relatórios e contraditórios referentes 

ao processo de Avaliação Externa das Escolas de 2014-2015; e a divulgação regular, na área de 

Notícias, da principal legislação publicada em Diário da República. 

O sítio da IGEC na Internet registou em 2015 mais de 640 mil visitas, o que representou um 

aumento de 7,6% face a 2014 e de 41,2% face a 2013. Esta tendência de crescimento pode ser 

observada na FIGURA XI, que representa o número total de visitas ao site da IGEC nos últimos 

anos. 
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FIGURA XI – TOTAL DE VISITAS À PÁGINA DA IGEC 

 

 

Destaca-se como ponto forte:  

• a capacidade de adaptação e a polivalência dos recursos humanos afetos a esta atividade. 

E como aspetos a melhorar: 

• a escassez de recursos humanos; 

• a necessidade de formação especializada. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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ATIVIDADE IX.2 − CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CDI) E 

ARQUIVO 

Coordenação 

Ana Paula Gravito 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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. 

Realização da atividade 

Foi assegurada a pesquisa diária e o envio aos inspetores da legislação e dos normativos relativos 

à Educação, bem como do serviço de clipping (recortes de imprensa). Mensalmente foi 

disponibilizado o IGEC Documentação, que reúne toda a legislação publicada e todas as 

monografias e publicações periódicas entradas no CDI. Prosseguiu-se a preparação e divulgação 

regular de eventos e iniciativas de interesse para a função inspetiva (31 edições do 

IGEC Novidades). 

Devido à falta de recursos, só a partir de setembro de 2015 foi possível retomar o tratamento 

documental – catalogação e cotação –, nas bases bibliográficas, das obras editadas pela IGEC ou 

recebidas em papel, data em que se verificou a entrada de uma trabalhadora na DCSI.  

O CDI manteve-se encerrado no que se refere ao atendimento em permanência ao público, 

continuando, porém, a assegurar-se o atendimento mediante marcação, bem como a resposta às 

solicitações de documentação presenciais, recebidas via telefone, mail ou e-atendimento. 

Deu-se resposta a cerca de 25 pedidos de consulta e/ou empréstimo de documentos a 

utilizadores internos e externos. 

Procedeu-se à preparação, transferência e incorporação no Depósito de Arquivo de Camarate de 

um lote de documentação, datado entre os anos 1991 e 2002, presente na sala 2 do edifício da 
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sede da IGEC, e que corresponde a 786 unidades de instalação. Foi atualizado o Ficheiro de 

Inventário com os novos elementos relativos à localização das UI nas estantes e prateleiras e 

assegurada a resposta a 23 pedidos internos para consulta/empréstimo de processos em arquivo 

no edifício da sede ou de Camarate. 

Destacam-se como pontos fortes:  

 A capacidade de resposta interna às necessidades de gestão do arquivo físico, face à 

impossibilidade de contratação externa deste serviço; 

 O reforço de recursos humanos com a afetação de um elemento a esta atividade; 

 A consolidação das rotinas técnicas de consulta e disponibilização da documentação de 

arquivo;  

E, como aspetos a melhorar: 

 O trabalho de catalogação da documentação e atualização das bases de dados 

bibliográficas; 

 Dificuldade de dispor de serviços especializados que permitam a identificação, 

inventariação, classificação, avaliação e incorporação da documentação de arquivo 

recebida das diversas unidades orgânicas e flexíveis da IGEC.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos.  

 

 

ATIVIDADE IX.3 − EXPEDIENTE 

Coordenação 

Ana Paula Gravito 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

 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. 
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Realização da atividade 

Na área do Expediente, assegurou-se com regularidade o registo e a digitalização de todos os 

documentos recebidos pela IGEC, prosseguindo-se, de acordo com as regras estabelecidas, a 

revisão dos registos existentes no Módulo de Documentos do GestIGEC.  

Acompanhou-se, em representação da IGEC, os trabalhos técnicos relativos ao projeto ASIA – 

Avaliação Suprainstitucional da Informação Arquivística, coordenado pela Direção-Geral do 

Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Este projeto visa a criação de um instrumento comum para 

a Administração Pública, que integre as decisões de avaliação (determinação dos prazos de 

conservação e do destino final) para a informação dos processos de negócio harmonizados; e 

contribuir para a concretização de portarias de gestão de documentos dos organismos.  

Destacam-se como pontos fortes a integração de todos os documentos recebidos e produzidos e 

respetiva tramitação no Módulo de Documentos do GestIGEC e como aspetos a melhorar a 

normalização e controlo de qualidade dos registos de documentos e de entidades e a 

desatualização do Plano de Classificação de Arquivo. 

Como balanço final, pode referir-se que, face aos recursos humanos existentes, os objetivos 

foram cumpridos. 
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AUTOAVALIAÇÃO 

De acordo com o disposto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007 (Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública), de 28 de dezembro, a autoavaliação dos 

serviços tem caráter obrigatório e deve integrar o Relatório de Atividades, evidenciando os 

resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o QUAR do serviço, em particular 

face aos objetivos anualmente fixados.  

O presente capítulo do Relatório de Atividades e Autoavaliação apresenta: 

 A autoavaliação do desempenho da IGEC através do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR) 2015, incluindo a análise dos resultados alcançados e dos 

desvios verificados; 

 A apreciação por parte dos utilizadores da quantidade e qualidade dos serviços prestados; 

 Informação sobre o sistema de controlo interno da IGEC; 

 Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional; 

 A audição dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores no processo de 

autoavaliação; 

 Conclusões e avaliação final dos resultados alcançados. 
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1. AUTOAVALIAÇÃO − QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 

2015 

A autoavaliação do QUAR 2015 tem como referência os resultados obtidos na consecução dos 

objetivos definidos, suportados pelo sistema de informação e gestão GestIGEC, através do qual 

se assegurou o controlo interno da monitorização dos resultados alcançados.  

Os pontos seguintes apresentam os objetivos estratégicos e operacionais estabelecidos no QUAR, 

bem como os resultados alcançados e os desvios verificados. 

 

1.1 Objetivos definidos 

Objetivos 
Estratégicos 

(OE) 

OE 1 – Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços 
e organismos do Ministério da Educação e Ciência 

OE 2 – Desenvolver a eficiência e as boas práticas na gestão de recursos 

OE 3 – Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado 

Objetivos 
Operacionais 

(OP) 

Eficácia 
OP 1 − Reforçar a regulação do sistema educativo e científico (enquadra-
se no OE1) 

Eficiência 

OP 2 − Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos 
(enquadra-se no OE2) 

OP 3 − Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 
(enquadra-se no OE 2) 

OP 4 − Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 
(enquadra-se no OE 2) 

Qualidade 

OP 5 − Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC (enquadra-se 
no OE 3) 

OP 6 − Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos 
processos contraordenacionais (enquadra-se no OE 3) 

 

Os objetivos estratégicos e operacionais definidos para o QUAR 2015, bem como os indicadores 

que lhes estão associados, decorrem das cartas de missão dos dirigentes e estão alinhados com o 

Plano de Atividades de 2015. 

 

1.2 Análise dos resultados alcançados 

Em 2015, não ocorreu qualquer alteração do QUAR inicialmente definido.  

Apresenta-se a seguir a avaliação global do QUAR 2015, incluindo os indicadores e metas 

aprovados, bem como a taxa de realização dos objetivos, em função dos resultados alcançados 

em 31 de dezembro de 2015. Tendo em conta a fórmula de cálculo constante no Documento 

Técnico n.º 1/2010 do Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços 

(CCAS), as taxas de realização foram calculadas com base no intervalo superior das metas 

estabelecidas.  
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É de salientar que não são apresentados valores relativos aos anos 2013 e 2014, visto que os 

objetivos para 2015 (constantes nas cartas de missão de novembro de 2014) diferem dos 

objetivos formulados para os anos anteriores. 

QUADRO XXXVII − QUAR 2015 

Objetivos Operacionais  

Eficácia Ponderação  50% 

O1. Reforçar a regulação do sistema educativo e científico (enquadra-se 
no OE1) 

Ponderação  100% 

INDICADORES META 2015 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Ind. 1: N.º de ações de 
acompanhamento realizadas no 
âmbito do Programa 
Acompanhamento 

152 16 190 24% 183 120,4% Superou 

Ind. 2: N.º de ações de controlo 
realizadas no âmbito do Programa 
Controlo 

514 52 643 20% 579 112,6% Superou 

Ind. 3: N.º de auditorias realizadas 
no âmbito do Programa Auditoria 

90 9 113 26% 103 114,4% Superou 

Ind. 4: N.º de avaliações externas 
realizadas no âmbito do Programa 
Avaliação 

128 13 160 30% 130 100,0% Atingiu 

 

Eficiência Ponderação 30% 

OP 2 − Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de 
recursos (enquadra-se no OE2) 

Ponderação  40% 

INDICADORES META 2015 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Ind. 5: Taxa de execução 
orçamental 

90% 9% 100% 100% 97% 100% Atingiu 

OP 3 − Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 

(enquadra-se no OE 2) Ponderação  30% 

INDICADORES META 2015 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Ind. 6: Taxa de execução do plano 
de formação 

70% 7 88% 60% 100% 142,9 Superou 

Ind. 7: Taxa de satisfação dos 
trabalhadores, aferida através de 
inquérito 

80% 8% 100% 40% 91% 113,8% Superou 

OP 4 − Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 

(enquadra-se no OE 2) 
Ponderação  30% 

Ind. 8: Percentagem de 
trabalhadores envolvidos em 
projetos de melhoria 

15% 2% 19% 100% 24% 160,0% Superou 
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QUADRO XXXVII − QUAR 2015 (CONT.) 

Qualidade Ponderação  20% 

OP 5 − Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC (enquadra-se 
no OE 3) 

Ponderação  70% 

INDICADORES META 2014 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Ind. 9:Taxa de satisfação dos clientes 
que se dirigem à IGEC, no âmbito do 
serviço de provedoria, aferido através 
de inquérito) 

60% 6% 75% 40% 64% 100% Atingiu 

Ind. 10:Taxa de satisfação dos clientes, 
na área das atividades inspetivas 
planeadas, aferido através de inquérito 
aos estabelecimentos/serviços 
intervencionados) 

70% 7% 88% 60% 96% 137,1% Superou 

OP 6 − Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos 
processos contraordenacionais (enquadra-se no OE 3) 

Ponderação  30% 

INDICADORES META 2015 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA 

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Ind. 11: Percentagem de peças 
processuais em processos não urgentes 
elaboradas e enviadas a tribunal até três 
dias antes do prazo legal 

70% 7% 88% 100% 100% 142,9% Superou 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Objetivos: 

Não são apresentados valores relativos aos anos 2013 e 2014, visto que os objetivos para 2015 (constantes nas cartas de missão – 
novembro de 2014) diferem dos objetivos formulados para os anos anteriores. 

O objetivo 2 consta das cartas de missão, sendo que a IGEC promove a sustentabilidade financeira e a otimização dos recursos 
articulando a atividade planeada e não planeada com a monitorização da execução orçamental das rubricas relativas a abonos 
variáveis. 

Indicadores: 

Os indicadores 1, 2, 3 e 4 concretizam os seguintes indicadores da Carta de Missão da IGEC: "Número de auditorias realizadas a 
estabelecimentos de ensino e a instituições científicas"; e "Número de auditorias realizadas a órgãos, serviços e organismos". 

Ind. 1: Somatório das ações de acompanhamento realizadas no âmbito das atividades: Acompanhamento da Ação Educativa (29); 
Educação Especial - Respostas Educativas (58); Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências (15); e Jardins de Infância da 
Rede Privada - IPSS (50). 

Ind. 2: Somatório das ações de controlo realizadas no âmbito das atividades: Organização do Ano Letivo (200); Organização e 
Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (75); Provas Finais no Ensino Básico e Exames Nacionais no 
Ensino Secundário (205); Cursos Profissionais nos Estabelecimentos de Ensino Público, Particular e Cooperativo e nas Escolas 
Profissionais (24); e no Sistema de Formação Contínua de Docentes (10). 

Ind. 3: Somatório das auditorias de âmbito financeiro, realizadas no sistema educativo e na ciência, da responsabilidade da EMAF 
(54); das auditorias aos estabelecimentos de ensino superior privado (10); das auditorias na Universidade Católica (3); das auditorias 
aos serviços académicos das universidades públicas (5); das auditorias aos serviços académicos das instituições públicas de ensino 
superior politécnico (12); das auditorias à gestão do serviço docente no ensino superior público (4); e das auditorias realizadas a 
órgãos, serviços e organismos, da responsabilidade da Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro (2). 

Ind. 7: A escala prevista no inquérito a realizar aos trabalhadores inclui 5 níveis: 1="Muito insatisfeito"; 2="Insatisfeito"; 3="Pouco 
satisfeito"; 4="Satisfeito"; 5="Muito satisfeito". A meta a atingir será de 80% de respostas nos três níveis mais elevados da escala. 

Ind. 8: Somatório do número de trabalhadores que participem em grupos de trabalho, reuniões ou formalmente solicitados, por 
escrito, no âmbito dos processos de conceção e melhoria das atividades do PA e/ou da organização/funcionamento da IGEC. 

Ind. 9: Inquérito a realizar a quem se dirigir, por via eletrónica, ao serviço de Provedoria (Sede, Porto e EMESC), no momento em 
que o serviço referido comunicar o encaminhamento para a entidade competente, o arquivamento do ponto de vista disciplinar ou a 
instauração de processo de inquérito. O inquérito prevê uma escala de 1 a 5 (sendo que o valor 1 corresponde à apreciação mais 
negativa, ou de menor concordância e o valor 5 à mais positiva, ou de maior concordância) e a meta a atingir será de 60% de 
respostas nos três níveis mais elevados da escala.   

Ind. 10: Inquérito a aplicar nas escolas objeto de intervenção das atividades Organização do Ano Letivo, Acompanhamento da Ação 
Educativa e Avaliação Externa das Escolas. O inquérito prevê uma escala de 1 a 5 (sendo que o valor 1 corresponde à apreciação 
mais negativa, ou de menor concordância e o valor 5 à mais positiva, ou de maior concordância) e a meta a atingir será de 70% de 
respostas nos três níveis mais elevados da escala. 

Metas: Estão em linha com os valores de execução previstos no plano de atividades de 2015. 

Tolerância: corresponde a 10% do valor da meta, com arredondamento por excesso, se o resultado não for um número inteiro. 

Valor crítico: Corresponde a 125% da Meta, de acordo com orientação do CCAS, exceto no caso do Ind. 5, em que o valor 
considerado decorre do enquadramento legal. 
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Apresenta-se seguidamente uma síntese da apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados 

alcançados, para cada objetivo. 

Objetivos de eficácia 

Foi definido um objetivo de eficácia – Reforçar a regulação do sistema educativo e científico – 

com quatro indicadores, que remetem para os resultados da ação inspetiva planeada nas áreas 

do Acompanhamento (Ind. 1), do Controlo (Ind. 2), da Auditoria (Ind. 3) e da Avaliação (Ind. 4). 

Como se observa na FIGURA XII, foi atingido um dos indicadores definidos e superados os 

restantes. 

 
FIGURA XII − TAXAS DE REALIZAÇÃO DO OBJETIVO/INDICADORES DE EFICÁCIA 

  
 
O1. Garantir a execução do plano de avaliação externa das escolas (enquadra-se no OE 2) 
OP1. Reforçar a regulação do sistema educativo e científico 

 Indicador 1: N.º de ações de acompanhamento realizadas no âmbito do Programa 

Acompanhamento 

De acordo com o QUAR, o resultado deste indicador seria apurado com base no 

somatório do número de ações realizadas no âmbito das atividades Acompanhamento da 

Ação Educativa (29); Educação Especial – Respostas Educativas (58); Gestão do 

Currículo: Ensino Experimental das Ciências (15); e Jardins de Infância da Rede Privada 

– IPSS (50).  

Em todas as atividades, foi realizado um número de ações superior ao planeado, tendo 

sido superada a meta estabelecida (152) com um total de 183 intervenções. O desvio 

verificado entre o previsto e o realizado (31) deve-se essencialmente à:  

 necessidade de intervir em estabelecimentos/escolas sinalizados no âmbito do 

serviço de Provedoria e de e-atendimento e/ou na sequência de averiguações; 

 realização de 10 ações de acompanhamento em agrupamentos de escolas integrados 

no Programa TEIP, por solicitação da Direção-Geral da Educação; e 

 à possibilidade e/ou disponibilidade da Área Territorial de Inspeção respetiva. 

120,4% 

112,6% 114,4% 

100,0% 

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 

OP 1 
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 Indicador 2: N.º de ações de controlo realizadas no âmbito do Programa Controlo 

Foram realizadas 204 intervenções no âmbito da atividade Organização do Ano Letivo 

(mais quatro do que as inicialmente previstas); 260 nas Provas Finais e Exames 

Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário (mais 55); 78 ações na atividade Organização 

e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (mais três do 

que as planeadas); e 13 na área do Sistema de Formação Contínua de Docentes 

(também mais três ações). Por último, foram realizadas as 24 ações de controlo 

previstas relativas aos Cursos Profissionais nos Estabelecimentos de Ensino Público, 

Particular e Cooperativo e nas Escolas Profissionais.  

Foram, assim, realizadas 579 ações de controlo, superando-se a meta global 

estabelecida (514). O desvio, especialmente significativo na atividade Provas Finais e 

Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário, deve-se essencialmente à 

necessidade de intervir em escolas em que se identificaram disfuncionalidades ou 

desconformidades, ou que foram assinaladas no âmbito do serviço de Provedoria.   

 Indicador 3: N.º de auditorias realizadas no âmbito do Programa Auditoria 

Previa-se a realização de 90 auditorias: 56 de âmbito financeiro realizadas no sistema 

educativo e na ciência, e em órgãos, serviços e organismos; 10 auditorias aos 

estabelecimentos de ensino superior privado; três auditorias na Universidade Católica; 

cinco auditorias aos serviços académicos das universidades públicas; 12 aos serviços 

académicos das instituições públicas de ensino superior politécnico; e quatro auditorias 

à gestão do serviço docente no ensino superior público. 

O número de auditorias realizadas foi sempre igual ou superior ao previsto, exceto no 

que se refere às Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições Públicas de Ensino 

Superior Politécnico, que não se realizaram por impossibilidade de adjudicação da 

aplicação informática indispensável à sua concretização. Foi, contudo, superada a meta 

global prevista, em resultado de um esforço de rendibilização dos recursos humanos 

existentes e da concretização adicional de atividades em substituição das auditorias não 

concretizadas.  

 Indicador 4: N.º de avaliações externas realizadas no âmbito do Programa Avaliação 

Externa das Escolas 

A meta estabelecida foi de 128 avaliações externas, tendo sido possível cumprir o 

planeamento da atividade e afetar recursos humanos para realizar mais duas avaliações.  

 

Objetivos de eficiência 

Foram definidos três objetivos de eficiência, que englobam quatro indicadores. Como se pode 

observar na FIGURA XIII, foi atingida a meta prevista para o indicador 5 e superadas as restantes.  
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FIGURA XIII − TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS/INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

  

 

 

OP2. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos 

 Indicador 5: Taxa de execução orçamental 

A taxa de execução orçamental foi de 97%, valor que se encontra dentro do intervalo de 

tolerância inicialmente definido, pelo que a meta foi atingida. 

OP3. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 

 Indicador 6: Taxa de execução do plano de formação 

 Indicador 7: Taxa de satisfação dos trabalhadores, aferida através de inquérito 

Foram realizadas todas as ações de formação planeadas, pelo que foi superada a taxa de 

formação planeada. Por outro lado, 91% dos trabalhadores da IGEC situam-se nos três 

níveis mais elevados da escala de satisfação utilizada, pelo que foi também superada a 

meta estabelecida (80%). 

OP4. Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 

 Indicador 8: Percentagem de trabalhadores envolvidos em projetos de melhoria 

Em 2015, cerca de 24% dos trabalhadores da IGEC estiveram envolvidos em projetos de 

conceção, melhoria ou reformulação das atividades a desenvolver, superando-se, assim, a 

meta inicialmente definida. 

 

 

 

100,0% 

142,9% 

113,8% 

160,0% 

Ind. 5 Ind. 6 Ind. 7 Ind. 8 

OP 3 
OP 2 

OP 4 
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Objetivos de qualidade 

Foram definidos dois objetivos de qualidade, englobando três indicadores com as taxas de 

realização a seguir apresentadas.  

 

FIGURA XIV − TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS/INDICADORES DE QUALIDADE 

 

 

 

OP5. Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC 

 Indicador 9:Taxa de satisfação dos clientes que se dirigem à IGEC, no âmbito do serviço 

de provedoria, aferido através de inquérito 

Cerca de 64% das respostas dos utentes da IGEC situam-se nos três níveis mais elevados 

da escala, valor que se encontra dentro do intervalo de tolerância estalecido (60%).  

 Indicador 10:Taxa de satisfação dos clientes, na área das atividades inspetivas planeadas, 

aferido através de inquérito aos estabelecimentos/serviços intervencionados 

A meta a atingir neste indicador era de 70% de respostas nos três níveis mais elevados de 

uma escala de 1 a 5 nas atividades Organização do Ano Letivo, Acompanhamento da Ação 

Educativa e Avaliação Externa das Escolas. Tendo em conta que as escalas usadas em 

anos anteriores incluíam apenas quatro níveis de satisfação e que não foi possível, 

nalguns casos, alterá-las sem comprometer a comparabilidade dos dados, optou-se por 

considerar, quando necessário, apenas os dois níveis mais elevados de satisfação, o que 

corresponde a uma formulação mais exigente do que a inicialmente definida. O resultado 

final – 96% - superou a meta definida. 

O objetivo operacional 5 englobava os indicadores 9 e 10, com pesos de 40% e 60%, 

respetivamente. O resultado do primeiro indicador (64%) encontra-se dentro do intervalo de 

tolerância definido (60%) e o do segundo (96%) supera a meta estabelecida (70%). Ponderando 

as taxas de realização dos dois indicadores (100% e 137,1) em função dos seus pesos relativos, 

foi superado o presente objetivo.  

100,0% 

137,1% 
142,9% 

Ind. 9 Ind. 10 Ind. 11 

OP 5 OP 6 
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OP6. Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos processos 

contraordenacionais 

 Indicador 11:Percentagem de peças processuais em processos não urgentes elaboradas e 

enviadas a tribunal até três dias antes do prazo legal 

A percentagem alcançada neste indicador correspondeu a 100%, pelo que foi superada a 

meta estabelecida (70%). 

 

Síntese da concretização dos objetivos e dos parâmetros 

Apresenta-se, no QUADRO XXXVIII, uma síntese das taxas de realização dos seis objetivos 

operacionais definidos. 

QUADRO XXXVIII – TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Objetivos 
Taxa de 

realização 

 

OP1. Reforçar a regulação do sistema educativo e científico 111% Superou 

OP2. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de 
recursos 

100% Atingiu 

OP3. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 131% Superou 

OP4. Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 160% Superou 

OP5. Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC 122% Superou 

OP6. Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente 

dos processos contraordenacionais 

 

143% Superou 

 

A FIGURA XII representa a taxa de realização dos parâmetros, tendo em conta a ponderação dos 

diferentes objetivos. 

 
FIGURA XV − TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS 

 

111,2% 

127,4% 
128,5% 

100,0% 

105,0% 

110,0% 

115,0% 

120,0% 

125,0% 

130,0% 

Eficácia Eficiência Qualidade 
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Considerando a ponderação atribuída a cada parâmetro, registam-se taxas de concretização 

superiores às planeadas em todos os parâmetros: Eficácia, Eficiência e Qualidade: 

 
QUADRO XXXIX − TAXAS PONDERADAS DE REALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS 

Eficácia Eficiência Qualidade 

(50%) (30%) (20%) 

55,6% 38,2% 25,7% 

Taxa de realização global: 119,5% 

 

1.3 Análise dos recursos utilizados 

1.3.1 Recursos Humanos 

A utilização de recursos humanos ficou abaixo do planeado em todas as categorias de 

pessoal, apresentando globalmente um desvio negativo de 284 pontos. 

 

QUADRO XL − RECURSOS HUMANOS PLANEADOS E REALIZADOS 

RECURSOS HUMANOS 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

Dirigentes − Direção Superior 20 80 62 -18 

Dirigentes − Direção intermédia e chefes de equipa 16 208 205 -3 

Inspetores 12 2184 2053 -131 

Coordenador de informática 12 12 0 -12 

Técnicos Superiores, Especialista de Informática 12 192 150 -42 

Coordenador Técnico 9 9 9 0 

Assistentes Técnicos, Técnicos de Informática 8 280 217 -63 

Assistentes operacionais 5 35 20 -15 

TOTAL 94 3000 2716  -284 

 

1.3.2 Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros executados pela IGEC, em 2015, são inferiores ao planeado, 

sobretudo no que respeita às aquisições de bens e serviços (-302.544 euros) e às despesas 

com pessoal (-188 126 euros). Comparando os montantes utilizados com os meios financeiros 

disponíveis (orçamento corrigido), obtém-se um desvio global de -527 072,31 euros. 
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QUADRO XLI − RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS E EXECUTADOS (€) 

Recursos Financeiros 

DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO 

Orçamento de funcionamento 13 003 640,00 12 476 567,69 -527 072,31 

Despesas c/Pessoal 11 322 916,00 11 134 789,68 -188 126,32 

Aquisições de Bens e Serviços 1 563 149,00 1 260 604,28 -302 544,72 

Outras despesas correntes 43 091,00 33 324,08 -9 766,92 

Despesas de capital 74 484,00 47 849,65 -26 634,35 

PIDDAC 0,00 0,00 0,00 

Outros valores 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 13 003 640,00 12 476 567,69  − 527 072,31 

 

 

1.4 Avaliação Global do QUAR 

Da análise dos resultados atrás apresentados, pode concluir-se o seguinte: 

 A taxa de realização global do QUAR 2015 foi de 119,5%, registando-se taxas superiores ao 

planeado em todos os parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade); 

 Foram atingidos ou superados todos os objetivos constantes do QUAR 2015; 

 Os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR foram conseguidos com uma 

utilização de recursos humanos e de recursos financeiros inferior ao planeado. 

 Globalmente, regista-se uma evolução positiva dos resultados obtidos em comparação com 

anos anteriores: as taxas de concretização do QUAR em 2013, 2014 e 2015 foram de 104,4%, 

113,1% e 117,1%, respetivamente. 

Face à superação de seis dos sete objetivos do QUAR e à concretização do restante, a avaliação 

final da IGEC corresponde ao nível Bom. 
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2. APRECIAÇÃO DOS UTILIZADORES DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS 

Numa perspetiva de aperfeiçoamento contínuo das suas atividades, a IGEC tem implementado 

mecanismos de avaliação externa em que participam os estabelecimentos de educação e ensino 

e serviços objeto da sua intervenção, bem como outros intervenientes. 

Com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos utilizadores, iniciou-se, em 2015, a 

aplicação de um questionário a quem se dirige à IGEC, no âmbito do serviço de Provedoria.  

 

2.1 Avaliação da atividade Acompanhamento da Ação Educativa pelas 

escolas  

Foi disponibilizado às escolas um inquérito por questionário com o objetivo de recolher a sua 

opinião sobre a metodologia de trabalho adotada e sobre o desenvolvimento e a eficácia da 

atividade. As escolas pronunciaram-se mediante uma escala de satisfação de quatro níveis: dois 

de tendência negativa e dois de tendência positiva.  

As escolas evidenciaram um elevado nível de concordância com o desenvolvimento e os 

resultados do Acompanhamento da Ação Educativa (96,8% de respostas nos dois níveis mais 

elevados da escala). Os resultados permitem concluir que esta atividade teve um impacto 

positivo nas dinâmicas de trabalho das escolas, fomentando a autonomia de cada uma e também 

o respeito pelos projetos educativos e planos de melhoria. 

 

2.2 Avaliação da atividade Jardins de Infância da Rede Privada (IPSS) 

pelas instituições 

Os resultados dos questionários respondidos pelos diretores pedagógicos revelam uma 

opinião muito positiva sobre o desenvolvimento e os efeitos desta atividade (numa escala de 

1 a 5, 91% de respostas nos níveis 4 e 5), e permitem concluir que esta é valorizada e útil 

para os jardins de infância. 

 

2.3 Avaliação pelas escolas da atividade Organização do Ano Letivo  

A apreciação das escolas, expressa através do questionário que lhes foi dirigido, pode 

considerar-se bastante positiva, traduzindo-se numa percentagem de classificações de níveis 

4 e 5, agregadas, superior a 93%, em todos os itens. 
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2.4 Avaliação das escolas no âmbito da atividade Avaliação Externa das 

Escolas  

As respostas das escolas aos questionários de avaliação aplicados no final do processo de 

avaliação externa evidenciam uma avaliação positiva. É de assinalar a concordância no que 

respeita à documentação que é solicitada previamente às escolas; aos contactos estabelecidos 

entre as escolas e a IGEC; aos diferentes aspetos da visita da equipa de avaliação, 

designadamente a duração, o planeamento e organização da avaliação externa, as regras de 

constituição dos painéis de entrevistas e o relacionamento da equipa de avaliação e os seus 

interlocutores; e a estrutura do relatório da equipa de avaliação (=>95%). Refira-se, no entanto, 

que relativamente aos relatórios de escola/agrupamento – a justiça das apreciações e a 

fundamentação das classificações; e as alterações ao modelo de avaliação – redução de cinco 

para três domínios, a indicação do valor esperado dos resultados das escolas e a introdução de 

um novo nível na escala de classificação são os aspetos sobre os quais recaem maiores níveis de 

discordância (entre 21% e 27%). 

 

2.5 Questionário de satisfação aos utentes da IGEC 

Iniciou-se, em maio de 2015, a aplicação de um questionário de satisfação aos utentes que se 

dirigem à IGEC no âmbito do serviço de provedoria. 

O questionário foi aplicado a quem se dirigiu, por via eletrónica, ao serviço de Provedoria da 

IGEC, no momento em que o referido serviço comunicou o encaminhamento para a entidade 

competente, o arquivamento do ponto de vista disciplinar ou a instauração de processo de 

inquérito. 

Utilizando uma escala de 1 a 5 (1 = Muito insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco satisfeito, 4 = 

Satisfeito e 5 = Muito satisfeito), solicitou-se a indicação do grau de satisfação relativamente aos 

seguintes aspetos: tempo de tratamento/resposta à exposição; clareza da informação prestada; 

e intervenção do serviço de Provedoria no tratamento global da exposição.  

Entre maio e dezembro de 2015, foram obtidas 101 respostas, apresentando-se no quadro 

seguinte a distribuição dos níveis de satisfação por pergunta.  

 

QUADRO XLII – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO AOS UTENTES DA IGEC 

 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Tempo de tratamento/resposta à exposição 18,7% 9,9% 12,1% 44,0% 15,4% 

Clareza da informação prestada 25,3% 11,0% 13,2% 38,5% 12,1% 

Intervenção do serviço de Provedoria no 
tratamento global da exposição 

34,1% 9,9% 11,0% 30,8% 14,3% 
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Da análise dos resultados obtidos, quer no que respeita aos níveis de satisfação, quer 

considerando os comentários dos utentes no final do questionário, ressalta o seguinte: 

 Globalmente, 64% das respostas situam-se nos três níveis mais elevados da escala, 

resultado que permitiu atingir a meta fixada no QUAR da IGEC, logo no primeiro ano de 

aplicação do questionário. Importa, também, ter em conta que se trata de um 

questionário exigente, pois, pela natureza do serviço, sempre que a tese do exponente 

não é acolhida, pode inquinar o resultado do inquérito. 

 A percentagem de 34,1% de Muito insatisfeitos relativamente à Intervenção do serviço de 

Provedoria no tratamento global da exposição explica-se, em parte, pelo facto de os 

utentes evidenciarem alguma dificuldade em compreender os reencaminhamentos das 

suas exposições para outras entidades, atentas as competências legais em presença. 
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3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA IGEC 

 
QUADRO XLIII − SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

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

X 
 
 

 
Existem medidas de controlo interno 
implementadas pelos vários regulamentos em 
vigor. 

1.2 − É efetuada internamente uma 
verificação efetiva sobre a legalidade, 
regularidade e boa gestão? 

 
x 

  
Segregação de funções em pelo menos dois 
níveis de verificação. 

1.3 − Os elementos da equipa de controlo 
e auditoria possuem a habilitação 
necessária para o exercício da função? 

  
 
x 

 

1.4 − Estão claramente definidos valores 
éticos e de integridade que regem o 
serviço (ex. códigos de ética e de 
conduta, carta do utente, princípios de 
bom governo)? 

x 
 

  
Os valores éticos e de integridade são 
inerentes à atividade inspetiva. 

1.5 − Existe uma política de formação do 
pessoal que garanta a adequação do 
mesmo às funções e complexidade das 
tarefas? 

 
x 

  Plano Anual de Formação 

1.6 − Estão claramente definidos e 
estabelecidos contactos regulares entre a 
direção e os dirigentes das unidades 
orgânicas? 

 
x 

   

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

 
 

x   

2 – Estrutura organizacional 

2.1 − A estrutura organizacional 
estabelecida obedece às regras definidas 
legalmente? 

 
x 

  
Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 
janeiro; Portaria n.º 145/2012, de 16 de 
maio; Portaria n.º 230/2013, de 18 de julho  

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

 
x 

  100% 

2.3 − Qual a percentagem de 
colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação de 
formação? 

 
 
x 

  40% 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 − Existem manuais de procedimentos 
internos? 

x   

Regulamento de procedimento de inspeção, 
Regulamento de Ajudas de Custo, 
Regulamento de Fundo de Maneio, 
Regulamento de Utilização de Viaturas, 
Regulamento de Horário de Trabalho 

3.2 − A competência para autorização da 
despesa está claramente definida e 
formalizada? 

X   

Através das competências próprias inerentes 
ao Inspetor-Geral, bem como das que lhe 
foram subdelegadas por Sua Exa. O Ministro 
da Educação e Ciência 



Relatório de Atividades e Autoavaliação 2015 

 

 

120 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

3.3 − É elaborado anualmente um plano 
de compras? 

  X 
Por regra a IGEC adere ao Plano de Compras 
apresentado pela Unidade Ministerial de 
Compras do MEC 

3.4 − Está implementado um sistema 
de rotação de funções entre 
trabalhadores? 

  
 
X 

O sistema de rotação de trabalhadores não 
existe, dado que o mapa de pessoal da 
IGEC foi elaborado nos termos do artigo 
5.º da LVCR. 

3.5 − As responsabilidades funcionais 
pelas diferentes tarefas, conferências e 
controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X   
Caraterização funcional dos postos de 
trabalho 

3.6 − Há descrição dos fluxos dos 
processos, centros de responsabilidade 
por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

 X  
 
 

3.7 − Os circuitos dos documentos 
estão claramente definidos de forma a 
evitar redundâncias? 

X    

3.8 − Existe um plano de gestão de 
riscos de corrupção e infrações conexas? 

X   
O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da IGEC foi aprovado em 
2014 e atualizado em 2015.  

3.9 − O plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

X   
 
 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 − Existem aplicações informáticas de 
suporte ao processamento de dados, 
nomeadamente, nas áreas de contabilidade, 
gestão documental e tesouraria? 

 
X 

  

Existem aplicações para a gestão orçamental, 
recursos humanos, assiduidade, processamento 
de vencimentos, balanço social, gestão 
documental e processos inspetivos. 

4.2 − As diferentes aplicações estão 
integradas permitindo o cruzamento de 
informação? 

X   

Integradas: gestão orçamental, recursos 
humanos, processamento de vencimentos, 
por um lado. Gestão documental e 
processos inspetivos por outro 

4.3 − Encontra-se instituído um 
mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs dos 
sistemas? 

X   

São efetuadas verificações de controlo e 
auditorias regulares sobre a qualidade dos 
dados, e sobre as regras e procedimentos 
definidos. São divulgados os resultados destas 
ações. 

4.4 − A informação extraída dos sistemas 
de informação é utilizada nos processos 
de decisão? 

X   Sempre que necessário 

4.5 − Estão instituídos requisitos de 
segurança para o acesso de terceiros a 
informação ou ativos do serviço? 

X   

Todos os sistemas têm mecanismos de 
controlo de acesso e níveis diferenciados de 
acesso à informação. Não estão disponíveis na 
Internet. 

4.6 − A informação dos computadores de 
rede está devidamente salvaguardada 
(existência de backups)? 

X   
Existem backups diários de todos os sistemas 
de informação e existem políticas de retenção 
temporal dos dados salvaguardados. 

4.7 − A segurança na troca de informações 
e software está garantida? 

X   

É assegurada através de mecanismos de 
autenticação e, em alguns casos, com recurso 
a autenticação forte. Estão também 
instituídos sistemas de antivírus. 
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4. COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS NO 

PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL 

A especificidade das atividades desenvolvidas na IGEC dificulta a obtenção de indicadores 

relevantes para a comparação com o desempenho de outras entidades de idêntica natureza no 

plano nacional. 

Contudo, no âmbito da sua participação no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo 

Interno da Administração Financeira do Estado, a IGEC tem vindo a reunir informação 

sistematizada e uniforme, que permite a comparação com outras inspeções relativamente às 

auditorias realizadas nos termos previstos no artigo 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 

Segundo os últimos dados disponíveis (Conta Geral do Estado 2014), a IGEC realizou 61 das 441 

auditorias e ações de controlo levadas a cabo por todo o sistema de controlo interno, tendo sido, 

a seguir à Inspeção-Geral de Finanças, o serviço com maior número de intervenções e com 

alocação de apenas 12,95% dos seus efetivos. 

No plano internacional, a IGEC tem participado em diversos projetos e estudos com outras 

inspeções europeias, com vista à recolha de informação comparativa sobre as atividades 

desenvolvidas em serviços congéneres e à partilha de boas práticas.  

Em 2015, foi iniciado o Projeto Evaluation of school leadership and teaching practice, que conta 

com a participação da IGEC e de organizações congéneres de diversos países. No âmbito deste 

projeto, coordenado pela Inspeção do País Basco – Espanha, serão produzidos diversos 

documentos com estudos comparativos sobre práticas de avaliação de lideranças e da atividade 

docente nos países participantes. 
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5. AUDIÇÃO DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS TRABALHADORES 

NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

À semelhança dos anos anteriores, o processo de autoavaliação da IGEC, em 2015, incluiu a 

audição dos seus colaboradores internos. Nos termos da alínea f) do n.º 2, artigo 15.º da Lei n.º 

66-B/2007, de 28 de dezembro, foi aplicado um questionário online dirigido a todos os 

trabalhadores, com o objetivo de aferir o modo como o serviço era percecionado e o grau de 

satisfação e de motivação relativo às atividades desenvolvidas. 

O questionário foi lançado em 5 de fevereiro de 2016 e o seu preenchimento decorreu até ao dia 

18 do mesmo mês. 

De acordo com a recomendação do Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços, foi utilizado 

um modelo adaptado do questionário para colaboradores, assente na CAF (Common Assessment 

Framework), disponível na página da DGAEP (http://www.caf.dgaep.gov.pt/). 

O inquérito estruturou-se em seis dimensões (itens), cada uma delas com um número variável de 

perguntas (subitens), que avaliavam a satisfação global com a IGEC, a satisfação com a gestão, 

com as condições de trabalho, com o desenvolvimento da carreira, com a liderança intermédia e 

superior, e os níveis de motivação.  

 Nas instruções apelou-se ao rigor e à honestidade das respostas, como forma de contribuir para 

a melhoria contínua dos serviços e do clima de trabalho. Em todos os subitens se dava espaço à 

apresentação de sugestões. 

Foi utilizada uma escala de 1 a 5, correspondendo: 1 = Muito insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = 

Pouco satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito satisfeito. 

O questionário foi de natureza confidencial e o seu tratamento efetuado de forma global, 

garantindo-se o anonimato das respostas.  

Foram obtidas 150 respostas num universo de 240 questionários enviados, o que se traduz numa 

taxa de respostas de cerca de 63%.  

Globalmente, 91% das respostas dos trabalhadores da IGEC situam-se nos três níveis mais 

elevados da escala, apresentando-se a seguir os principais resultados pelos vários grupos de 

perguntas. 

 

5.1 Satisfação global com a IGEC 

 A Satisfação global com a IGEC é maioritariamente positiva, predominando em todas as 

dimensões o nível de resposta Satisfeito. 

 A percentagem de respostas nos três níveis mais elevados da escala situa-se entre os 86% 

e os 97%. 

 Os subitens Relacionamento da IGEC com os cidadãos e a sociedade e Desempenho global 

da IGEC (para a sociedade e cidadãos) são os que apresentam níveis de satisfação mais 

elevados, com percentagens de respostas Muito satisfeito e Satisfeito superiores a 80%. 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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 O nível mais alto de insatisfação verifica-se no subitem Mecanismos de consulta e diálogo 

(14% de respostas Muito insatisfeito e Insatisfeito), seguindo-se Envolvimento nas 

atividades de melhoria e Envolvimento nos processos de tomada de decisão (ambos com 

cerca de 12%). 

 

QUADRO XLIV − SATISFAÇÃO GLOBAL COM A IGEC 

Itens 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

Imagem da organização 2,0% 4,7% 17,6% 60,8% 14,9% 

Desempenho global da IGEC (para a sociedade e 
cidadãos) 

0,7% 5,4% 12,7% 69,8% 11,4% 

Relacionamento da IGEC com os cidadãos e a 
sociedade 

0,7% 2,7% 13,1% 67,6% 15,9% 

Forma como a IGEC gere os conflitos de interesses 2,7% 6,0% 18,1% 63,1% 10,1% 

Nível de envolvimento dos colaboradores na 
organização 

6,1% 4,1% 28,4% 48,6% 12,8% 

Envolvimento nos processos de tomada de decisão 7,5% 4,1% 34,0% 46,2% 8,2% 

Envolvimento nas atividades de melhoria 6,2% 5,5% 28,1% 53,4% 6,8% 

Mecanismos de consulta e diálogo 7,4% 6,7% 29,5% 47,0% 9,4% 

Responsabilidade social da IGEC 0,7% 6,2% 17,1% 63,7% 12,3% 

 

5.2 Satisfação com a gestão 

 Na Satisfação com a gestão predomina o nível Satisfeito.  

 A percentagem de respostas nos três níveis mais elevados da escala situa-se entre 88% e 

90% em todos os subitens, exceto na Forma como a IGEC reconhece os esforços 

individuais (84%), que corresponde ao subitem com apreciação mais negativa (16% de 

colaboradores Insatisfeitos ou Muito insatisfeitos). 

 

QUADRO XLV − SATISFAÇÃO COM A GESTÃO 

Satisfação com a gestão 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Aptidão da liderança para conduzir a IGEC - Direção 
superior 

7,7% 4,2% 21,7% 51,7% 14,7% 

Aptidão da liderança para conduzir a IGEC - Direção 
intermédia 

6,5% 3,6% 20,3% 52,9% 16,7% 

Aptidão da gestão para comunicar - Direção superior 7,7% 4,9% 26,1% 43,0% 18,3% 

Aptidão da gestão para comunicar - Direção intermédia 5,1% 5,8% 19,6% 47,8% 21,7% 

Forma como a IGEC reconhece os esforços individuais 8,2% 8,2% 36,3% 36,3% 11,0% 

Forma como a IGEC reconhece os esforços das equipas de 
trabalho 

4,1% 8,3% 31,0% 44,2% 12,4% 

Postura da IGEC face à mudança e à inovação 3,5% 9,0% 31,0% 46,2% 10,3% 
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5.3 Satisfação com as condições de trabalho 

 No item Satisfação com as condições de trabalho, predominam níveis altos de satisfação, 

com percentagens de respostas nos três níveis mais elevados da escala entre 86% e 97%.  

 Os níveis de satisfação mais elevados observam-se nos subitens Flexibilidade do horário 

de trabalho, Condições de higiene e segurança e Possibilidade de conciliar a vida 

profissional com a vida familiar e os assuntos pessoais.  

 Por outro lado, os subitens Clima de trabalho (como lida com os conflitos, queixas ou 

problemas pessoais) e Igualdade de tratamento na IGEC apresentam níveis de 

insatisfação de 14%, seguindo-se a Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento 

de novas competências profissionais com 11%. 

QUADRO XLVI − SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Satisfação com as condições de trabalho 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Clima de trabalho (como lida com os conflitos, 
queixas ou problemas pessoais) 

5,5% 8,9% 13,7% 58,9% 13,0% 

Flexibilidade do horário de trabalho 1,4% 2,1% 8,3% 58,6% 29,6% 

Possibilidade de conciliar a vida profissional com a 
vida familiar e os assuntos pessoais 

2,1% 3,5% 11,9% 62,2% 20,3% 

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento 
de novas competências profissionais 

5,5% 5,5% 24,2% 52,4% 12,4% 

Igualdade de tratamento na IGEC 8,4% 5,6% 23,1% 52,4% 10,5% 

Condições de higiene e segurança 2,1% 2,1% 14,0% 68,5% 13,3% 

 

5.4 Satisfação com o desenvolvimento da carreira  

 O item Satisfação com o desenvolvimento da carreira apresenta respostas 

maioritariamente positivas, especialmente no subitem Oportunidade de desenvolver 

novas competências (90% de respostas nos três níveis mais elevados da escala).  

 Trata-se, contudo, da dimensão do questionário em que, globalmente, se verifica uma 

maior percentagem de apreciações negativas: 17% dos trabalhadores declaram-se 

Insatisfeitos ou Muito Insatisfeitos com o Acesso a formação relevante para desenvolver 

objetivos individuais e 15% manifestam insatisfação relativamente à Política de gestão de 

recursos humanos existente na IGEC. 

 

QUADRO XLVII − SATISFAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA 

Satisfação com o desenvolvimento da carreira 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Política de gestão de recursos humanos 
existente na IGEC 

7,6% 6,9% 33,1% 45,5% 6,9% 

Oportunidade de desenvolver novas 
competências 

4,2% 6,3% 25,2% 55,9% 8,4% 

Acesso a formação relevante para desenvolver 
objetivos individuais 

4,9% 11,9% 30,1% 47,6% 5,6% 
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5.5 Níveis de motivação 

 Os níveis de motivação manifestados pelos colaboradores da IGEC que responderam ao 

questionário são claramente positivos, com percentagens nos três níveis mais elevados da 

escala entre 93% e 97%.  

 A questão que apresenta o valor mais negativo – Sugerir melhorias – reúne 7% de 

respostas Muito desmotivado ou Desmotivado.  

 

QUADRO XLVIII − NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO 

Níveis de motivação 
Muito 

desmotivado 
Desmotivado 

Pouco 
motivado 

Motivado 
Muito 

motivado 

Aprender novos métodos de trabalho 1,4% 2,1% 6,2% 58,6% 31,7% 

Desenvolver trabalho em equipa 2,1% 2,1% 4,2% 59,7% 31,9% 

Participar em ações de formação 2,8% 0,7% 9,7% 46,5% 40,3% 

Participar em projetos de mudança 
na IGEC 

2,8% 1,4% 7,7% 59,9% 28,2% 

Sugerir melhorias 2,8% 4,2% 14,8% 60,6% 17,6% 

 

 

5.6 Satisfação com a liderança − Direção superior e direção 

intermédia 

 A maioria dos inquiridos considera-se satisfeita com a direção superior e com a direção 

intermédia, com distribuições semelhantes de respostas nos três níveis mais elevados da 

escala: entre 88% e 94% no primeiro caso e entre 87% e 96% no segundo.  

 Os valores mais elevados de satisfação com as lideranças superior e intermédia 

verificam-se no subitem Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto de 

trabalho (85% e 91% de respostas Satisfeito e Muito Satisfeito, respetivamente). 

 As questões com maiores níveis de insatisfação são: Liderança através do exemplo e 

Reconhecimento e valorização dos esforços individuais e das equipas, no caso da direção 

de superior (ambas com cerca de 13% de respostas Insatisfeito e Muito insatisfeito); e 

Estímulo à formação, no caso da direção intermédia (também com 13%).  
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QUADRO XLIX − SATISFAÇÃO COM A LIDERANÇA − DIREÇÃO SUPERIOR 

Satisfação com a liderança − Direção superior 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Liderança através do exemplo 5,6% 6,9% 21,5% 51,4% 14,6% 

Demonstração de empenho no processo de 
mudança 

2,8% 4,2% 20,1% 60,4% 12,5% 

Aceitação de críticas construtivas 2,8% 5,0% 17,0% 63,1% 12,1% 

Aceitação de sugestões de melhoria 2,8% 4,2% 18,3% 62,7% 12,0% 

Estímulo à confiança mútua e ao respeito 2,1% 6,2% 15,3% 61,1% 15,3% 

Promoção de uma cultura de aprendizagem e 
melhoria contínua 

2,1% 6,3% 20,1% 62,5% 9,0% 

Promoção de ações de formação 2,8% 6,3% 31,9% 47,9% 11,1% 

Reconhecimento e valorização dos esforços 
individuais e das equipas 

4,2% 8,3% 27,1% 50,0% 10,4% 

Compreensão das circunstâncias pessoais face 
ao contexto de trabalho 

2,1% 3,5% 9,1% 70,6% 14,7% 

 

QUADRO L − SATISFAÇÃO COM A LIDERANÇA − DIREÇÃO INTERMÉDIA 

Satisfação com a liderança intermédia 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Liderança através do exemplo 4,3% 4,3% 12,9% 50,7% 27,8% 

Informação e consulta sobre os objetivos e as 
atividades da unidade orgânica 

2,9% 4,3% 13,7% 59,0% 20,1% 

Aceitação de críticas construtivas 1,4% 5,0% 13,6% 57,9% 22,1% 

Aceitação de sugestões de melhoria 0,7% 6,5% 15,9% 54,4% 22,5% 

Estímulo à iniciativa das pessoas 2,1% 6,4% 20,0% 52,2% 19,3% 

Estímulo à confiança mútua e ao respeito 1,5% 6,6% 8,0% 56,2% 27,7% 

Promoção de uma cultura de aprendizagem e 
melhoria contínua 

1,5% 5,0% 19,4% 56,8% 17,3% 

Estímulo à formação 2,9% 10,2% 21,0% 50,7% 15,2% 

Incentivo dado aos colaboradores para 
realizarem as suas tarefas, planos e objetivos 

3,6% 3,6% 13,0% 64,0% 15,8% 

Incentivo e valorização dos esforços individuais 
e das equipas 5,1% 3,7% 17,5% 54,7% 19,0% 

Compreensão das circunstâncias pessoais face 
ao contexto de trabalho 

1,4% 2,2% 5,0% 55,7% 35,7% 

 

5.7 Tendências globais 

A análise global dos resultados do questionário de satisfação aplicado aos trabalhadores da IGEC 

permite sublinhar os seguintes aspetos: 

 A elevada taxa de resposta obtida (63%); 

 Globalmente, 91% das respostas dos trabalhadores da IGEC situam-se nos três níveis mais 

elevados da escala. 
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 Considerando as áreas com apreciações mais positivas, destacam-se as seguintes, que 

reúnem mais de 80% de respostas nos níveis Satisfeito e Muito Satisfeito:  

 Relacionamento da IGEC com os cidadãos e a sociedade (83%) e desempenho global 

da IGEC (81%); 

 Flexibilidade do horário de trabalho (88%), possibilidade de conciliar a vida 

profissional com a vida familiar (83%), e condições de higiene e segurança (82%); 

 Níveis de motivação para desenvolver trabalho em equipa (92%), aprender novos 

métodos de trabalho (90%), participar em projetos de mudança (88%), e participar 

em ações de formação (87%); 

 Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto de trabalho por parte 

da liderança de nível superior (85%) e de nível intermédio (91%); e estímulo à 

confiança mútua e ao respeito (84%), e aceitação de críticas construtivas (80%), 

por parte da liderança intermédia. 

 Os maiores níveis de insatisfação verificam-se nos aspetos a seguir indicados: 

 Mecanismos de consulta e diálogo (14%), envolvimento nos processos de tomada 

de decisão e nas atividades de melhoria (ambos com 12%); 

 Satisfação com a gestão, especialmente no que respeita à forma como a IGEC 

reconhece os esforços individuais (16%) e das equipas de trabalho (12%), à postura 

da IGEC face à mudança e inovação (12%), à aptidão da direção superior para 

conduzir a IGEC (12%) e para comunicar (13%); 

 Clima de trabalho e igualdade de tratamento na IGEC (ambos com 14%); 

 Satisfação com o desenvolvimento da carreira, sobretudo que se relaciona com o 

acesso a formação relevante para desenvolver objetivos individuais (17%) e com a 

política de gestão de recursos humanos existente na IGEC (15%); 

 Satisfação com a liderança da direção superior através do exemplo, com o 

reconhecimento e valorização dos esforços individuais pela direção superior, e 

com o estímulo à formação por parte da liderança intermédia (todos com 13%). 

 Relativamente a 2014, o primeiro ano em que foi utilizado o atual modelo de questionário 

de satisfação, a taxa global de satisfação mantém-se acima dos 90%, com 93% e 91% de 

respostas nos três níveis mais elevados da escala, em 2014 e em 2015, respetivamente. 
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6. CONCLUSÕES 

A atividade inspetiva planeada, em sede de Plano de Atividades, foi claramente cumprida, 

tendo-se realizado 995 intervenções no âmbito dos Programas Acompanhamento, Controlo, 

Auditoria e Avaliação. Foi dada ainda resposta, no âmbito do Programa Controlo, a solicitações 

não planeadas da tutela, tais como a intervenção na Prova de Avaliação de Conhecimentos e 

Capacidades, no Teste Diagnóstico de Inglês e no Indicador de Alinhamento das Classificações 

Internas, num total de 278 intervenções, totalizando-se assim 1273 intervenções. Acresceu ainda 

a realização de 117 ações sequenciais no âmbito dos Programas Acompanhamento, Controlo e 

Auditoria. Fica evidente a versatilidade da resposta inspetiva da IGEC. 

A IGEC interveio, assim, de forma preventiva, em todas as áreas em que detém competências 

legais; recorde-se que em sede dos vários programas, desenvolveram-se atividades na Educação 

Pré-Escolar, no Ensino Básico, no Ensino Secundário, no Ensino Superior e na Ciência, tanto nos 

estabelecimentos de ensino do Estado como nos estabelecimentos privados e cooperativos ou em 

outros organismos sob a tutela da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

Ainda na atividade planeada, mas não programada (Programa Provedoria, Ação Disciplinar e 

Contencioso Administrativo), merecem especial referência o tratamento de 7764 documentos 

pela Provedoria e a tramitação de 572 processos de natureza disciplinar, contraordenacional ou 

de contencioso. Realizaram-se, ainda, 337 averiguações junto dos estabelecimentos de ensino ou 

outros organismos. 

É de assinalar que os Programas Acompanhamento, Controlo, Auditoria e Avaliação concentram 

61% dos dias inspetivos utilizados, em 2014; o Programa Provedoria, Ação Disciplinar e 

Contencioso Administrativo utilizou 38%, sendo que a Atividade Internacional reuniu 1% dos dias 

inspetivos.  

Registe-se que, no âmbito da ação inspetiva planeada e realizada, o Programa Controlo 

apresenta 58,2% do número de intervenções realizadas, seguido do Programa Acompanhamento 

(18,4%), Avaliação (13,1%) e, finalmente, Auditoria (10,4%). O predomínio do Programa 

Controlo, em número de intervenções realizadas, explica-se, não só com a diversidade de 

atividades (cinco atividades) e a abrangência do Programa (instituições públicas e privadas, de 

ensino não superior e superior), mas também com o facto de a atividade Provas finais do ensino 

básico e exames nacionais do ensino secundário se realizar num único dia, o que permitiu a 

realização de duzentas e sessenta intervenções. De facto, se analisarmos a percentagem de dias 

inspetivos utilizados, o Programa Controlo mobiliza 19,6%, cedendo o seu lugar cimeiro ao 

Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso (38%), seguido de perto pelo Programa 

Auditoria com 16,7%, Avaliação com 14,4%, Acompanhamento com 10,2% e, finalmente, 

Atividade Internacional com 1%. 

A percentagem muito significativa de dias utilizados no Programa Provedoria, Ação Disciplinar e 

Contencioso Administrativo explica-se com a confiança depositada na IGEC pelos que necessitam 

da intervenção de um serviço que atua com reconhecida imparcialidade e autonomia técnica. 

Neste sentido, foram instruídos centenas de processos de inquérito e de averiguações por forma 

a investigar com rigor as matérias alvo de queixas ou exposições. Em alguns casos, procedeu-se 

mesmo à efetivação de responsabilidades disciplinares.  

Também o âmbito internacional da intervenção da IGEC deve ser referido, não só no que toca ao 

assegurar das competências legais em sede das Escolas Europeias, mas também na vertente 
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formativa da SICI e da participação em projetos internacionais, tais como: os projetos Evaluating 

special needs education from a perspetive of inclusion e Evaluation of school leadership and 

teaching practice; a realização de encontro dos antigos coordenadores do Projeto Syneva; a 

apresentação de contributos para atualização de publicações internacionais da Rede Eurydice; 

ou a participação em workshops internacionais. 

Face à redução dos recursos disponíveis, principalmente os recursos humanos (em 2015, 

deixaram de exercer funções na IGEC seis inspetores), realça-se a importância dos números 

acima referidos, sendo de destacar aqui o papel fundamental desempenhado, no terreno, pelas 

equipas multidisciplinares de inspeção das três áreas territoriais de inspeção, bem como as 

equipas de conceção e intervenção da Sede, a Direção de Serviços Jurídicos e a Direção de 

Serviços de Administração-Geral.  

A esta articulação interna, que é sempre um desafio permanente, tem-se vindo a acrescentar 

um trabalho permanente, em sede de conceção e planeamento de atividades, de colaboração 

com diversos serviços centrais da Educação e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a saber: a 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, a Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral do Ensino Superior.  

Merece, ainda, referência o facto de, em 2015, a IGEC, através da Divisão de Comunicação e 

Sistemas de Informação, ter editado/divulgado 57 publicações/documentos em formato PDF, 

sendo de destacar, além do Relatório de Atividades 2014, do Plano de Atividades 2016 e do 

Lançamento do Ano Letivo 2015-2016, os seguintes relatórios globais elaborados pelos respetivos 

Coordenadores de Atividade: Acompanhamento da Ação Educativa 2012-2013; Acompanhamento 

da Ação Educativa 2013-2014; Auditoria e Controlo Financeiro 2013; Auditoria e Controlo 

Financeiro 2014; Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados; Avaliação 

Externa das Escolas 2012-2013; Contencioso Administrativo 2014; Lançamento do Ano Letivo 

2015-2016; e Organização do Ano Letivo 2014-2015.  

Manteve-se, em 2015, a tendência de crescimento do número de visitas à página da IGEC na 

Internet. Registaram-se, neste ano, 640 211 visitas, o que representou um aumento de 7,6% face 

a 2014 (595 097 acessos) e de 41,2% face a 2013 (453 422 visitas). 

Em termos orçamentais, embora as despesas com pessoal consumam 89,2% das verbas 

disponibilizadas, foi dada grande atenção à modernização da infraestrutura tecnológica, 

continuando um esforço de investimento iniciado em 2013, visando ultrapassar as dificuldades 

sentidas, atendendo à idade avançada dos equipamentos utilizados. De destacar a aquisição de 

15 portáteis, 3 desktops, 1 servidor, 3 unidades multifuncionais (impressão, cópia e 

digitalização) e 7 switches, tendo entrado em funcionamento o serviço de voz sobre IP, em 

Lisboa, levando a uma acentuada redução de custos com telecomunicações.  

A qualidade do desempenho de qualquer atividade profissional depende, em grande medida, da 

formação proporcionada aos profissionais. Pela exigência da atividade desenvolvida pela IGEC, é 

necessário promover, com regularidade, ações de formação dos seus trabalhadores. No ano de 

2015, foi dada grande atenção a esta área (que se traduziu num aumento de 32% do número de 

dias inspetivos utilizados), tendo-se organizado diversas iniciativas no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, do Ensino Experimental das Ciências, da Autoavaliação, dos Cursos Profissionais, do 

Código do Procedimento Administrativo e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, entre 

outras. 
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No que respeita à avaliação global do QUAR, pode concluir-se que: 

 A taxa de realização global do QUAR 2015 foi de 119,5%, registando-se taxas superiores ao 

planeado em todos parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade); 

 Foram atingidos ou superados todos os objetivos constantes do QUAR 2015; 

 Os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR foram conseguidos com uma 

utilização de recursos humanos e de recursos financeiros inferior ao planeado. 

 Globalmente, regista-se uma evolução positiva dos resultados obtidos em comparação com 

anos anteriores: as taxas de concretização do QUAR em 2013, 2014 e 2015 foram de 104,4%, 

113,1% e 119,5%, respetivamente. 

Face à superação de seis dos sete objetivos do QUAR e à concretização do restante, a avaliação 

final da IGEC corresponde ao nível Bom. 

No âmbito da avaliação das atividades, pelos destinatários das intervenções, a IGEC tem 

procedido à aplicação de questionários e à análise dos contraditórios entregues pelas instituições 

inspecionadas, sendo que, em geral, o balanço das análises efetuadas é muito positivo. 

O desempenho global das organizações tem uma correlação direta com o grau de motivação e 

com as perceções dos seus colaboradores. Importa, assim, analisar a audição dos dirigentes 

intermédios e demais trabalhadores no processo de autoavaliação. Apesar de 91% das respostas 

dos trabalhadores da IGEC, globalmente, se situarem nos três níveis mais elevados da escala do 

questionário de satisfação, existem itens como Mecanismos de consulta e diálogo ou Política de 

gestão de recursos humanos com percentagens de 14% e 15% de insatisfação, o que tem vindo a 

ser analisado e procurado inverter com o desenvolvimento de uma política de commitment dos 

trabalhadores através da sua participação direta em atividades de melhoria. De facto, em 2015, 

superando a meta do  QUAR, 24% dos trabalhadores da IGEC estiveram envolvidos em iniciativas 

de conceção, melhoria ou reformulação de atividades.  

Finalmente, como já referido, mais seis inspetores deixaram de desempenhar funções na IGEC, 

em 2015, e a média de idades do pessoal inspetivo já atingiu um patamar preocupante, 

comprometendo o futuro, pelo que a tutela está a analisar uma proposta para início de um 

procedimento de recrutamento a muito breve trecho. 
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QUADRO 1: CONTAGEM DOS TRABALHADORES POR GRUPO/CARGO/CARREIRA,  
SEGUNDO A MODALIDADE DE VINCULAÇÃO E GÉNERO, EM 31 DE DEZEMBRO 

 

 
 

QUADRO 7: CONTAGEM DOS TRABALHADORES ADMITIDOS E REGRESSADOS DURANTE O ANO,  
POR GRUPO/CARGO/CARREIRA E GÉNERO, SEGUNDO O MODO DE OCUPAÇÃO  

DO POSTO DE TRABALHO OU MODALIDADE DE VINCULAÇÃO 
 

Grupo/Cargo/Carreira/ 

Modalidade de Vinculação 

Cedência 
Mobilidade 

Interna 
Comissão 
de Serviço 

Outras 
Situações 

Total 
Total 

M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
    

    0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

    0 0 0 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

    0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

    0 0 0 

Técnico Superior 
  

1 
 

    1 0 1 

Assistente Técnico 
   

2    2 0 4 4 

Assistente Operacional 
  

1 
 

    1 0 1 

Informático 
    

  1  1 0 1 

Pessoal de Inspeção 
    

4    4 0 4 

Total 0 0 2 2 4 0 1 2 7 4 11 

 

 

 

 

Grupo/Cargo/Carreira/ 
Modalidade de Vinculação 

Nomeação 
Definitiva 

CT em Funções 
Públicas por 

Tempo 
Indeterminado 

Comissão de 
Serviço no 
âmbito da 

LVCR 

Total Total 

M F M F M F M F  

Dirigente Superior de 1.º grau 
    

1  1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

2  2 0 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

1 1 1 1 2 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

 2 0 2 2 

Técnico Superior 
  

8 4   8 4 12 

Assistente Técnico 
  

6 24   6 24 30 

Assistente Operacional 
  

4 1   4 1 5 

Informático 
  

3 
 

  3 0 3 

Pessoal de Inspeção 91 92 
  

  91 92 183 

Total 91 92 21 29 4 3 116 124 240 
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QUADRO 8: CONTAGEM DAS SAÍDAS DE TRABALHADORES NOMEADOS OU EM COMISSÃO DE SERVIÇO, POR 

GRUPO/CARGO/CARREIRA E GÉNERO, SEGUNDO O MOTIVO DE SAÍDA E GÉNERO 

 

 

QUADRO 9: CONTAGEM DAS SAÍDAS DE TRABALHADORES CONTRATADOS, POR GRUPO/CARGO/CARREIRA E GÉNERO, 
SEGUNDO O MOTIVO DE SAÍDA E GÉNERO 

 

 

 

 

 

Grupo/Cargo/Carreira/ 

Modalidade de Vinculação 

Reforma/ 

Aposentação 

Limite de 
idade 

Cedência 
Comissão de 

Serviços Total Total 

M F M F M F M F M F  

Dirigente Superior de 1.º grau 
    

    0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

    0 0 0 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

    0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

    0 0 0 

Técnico Superior 
    

    0 0 0 

Assistente Técnico 
    

    0 0 0 

Assistente Operacional 
    

    0 0 0 

Informático 
    

    0 0 0 

Pessoal de Inspeção 2 
   

  6 1 8 1 9 

Total 2 0 0 0 0 0 6 1 8 1 9 

Grupo/Cargo/Carreira/ 

Modalidade de Vinculação 

Reforma/ 

Aposentação 

Mobilidade 
Interna 

Revogação 
(cessação por 
mútuo acordo) 

Total Total 

M F M F M F M F  

Dirigente Superior de 1.º grau 
    

  0 0 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

  0 0 0 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

  0 0 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

  0 0 0 

Técnico Superior 
   

1   0 1 1 

Assistente Técnico 
   

1   0 1 1 

Assistente Operacional 
    

  0 0 0 

Informático 
    

  0 0 0 

Pessoal de Inspeção 
    

  0 0 0 

Total 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
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QUADRO 28: CONTAGEM RELATIVA A PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO  
DURANTE O ANO, POR GRUPO/CARGO/CARREIRA, SEGUNDO O TIPO DE AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo/Cargo/Carreira/Modalida

de de Vinculação 

Ações 

Internas 

Ações 

Externas 
Total 

N.º de 

participações 

N.º de 

participações 

Dirigente Superior de 1.º grau 0 1 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 0 1 1 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 0 1 1 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 0 1 1 

Técnico Superior 27 3 30 

Assistente Técnico 5 0 5 

Assistente Operacional 1 0 1 

Informático 0 0 0 

Pessoal de Inspeção 461 29 490 

Total 494 36 530 
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