
(ffiEC Inspeção-Geral  da 
Educação  e Ciência 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

OGIA 
Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

ma nue% licito ,  

e~i (enquadra-se no OE 1) 

RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	CLASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 2014 	2015 	META 2016 	Tolerância 	Valor critico 	PESO INDICADORES 

8% 100% 40% 80% 	80% 
Ind 7: Taxa de satisfação dos trabalhadores, 

aferido através de inquérito 

Missão:A Inspeção-Geral da Educação e Ciéncia (IGEC) tem por missão assegurar a legalidade e a regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos do 

Ministério da Educação e Ciência (MEC), ou sujeitos ã tutela do respetivo membro do Governo, bem como o controlo, a auditoria e a fiscalização do funcionamento do sistema 

educativo no âmbito da educação pré-escolar, da educação escolar, compreendendo os ensinos básico, secundário e superior e integrando as modalidades especiais de educação, 

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

Objectivos Estratégicos 

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. 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
	

Ponderação 50% 

Ind 1: N.? de ações de acompanhamento 

realizadas no âmbito do Programa 

Acompanhamento 

Ind 2: N. 9  de ações de controlo realizadas 

no âmbito do Programa Controlo 

Ind 3: N. 9  de auditorias realizadas no 

âmbito do Programa Auditoria 

Ind 4: N. 9  de avaliações externas realizadas 

no âmbito do Programa Avaliação 

Eficiência 

152 	158 	16 	198 	24% 

514 	500 	50 	625 	20% 

90 	88 	9 	110 	26% 

128 	138 	10 	173 	30% 

Ponderação 30% 

INDICADORES 
	

2014 	2015 	META 2016 	ToRuincia 	Valor critico 	PESO 	 RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	CLASSIFICAÇÃO 
	

DESVIO 

Ind 5: Taxa de execução orçamental 
	

90% 	90% 
	

9% 
	

100% 
	

100% 

2r-T.  
e satisfasg§o dos trabalhadores (enquadra-se no OE 2) 

• 

Ponderação 30% 

INDICADORES 

Ind 6: Taxa de execução do plano de 

formação 

2014 	2015 	META 2016 	Tc4erincia 	Valor critico 	PESO 	 RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	CLASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 

70% 	72% 	8% 	90% 	60% 

INDICADORES 

Ind 8: Percentagem de trabalhadores 

envolvidos em projetos de melhoria 

2014 	2015 	META 2016 	Tolerância 	Valor critico 	PESO 	 RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	CLASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 

15% 	20% 	 2% 	25% 	 100% 
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Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Ponderação 20% Qualidade 

2014 	2015 	META 2016 	Tolezáncia 	Valor critico PESO 

60% 	60% 	6% 	 75% 	 40% 

INDICADORES 

Ind 9: Taxa de satisfação dos clientes que 

se dirigem à IGEC, no âmbito do serviço de 

provedoria, aferido através de inquérito 

RESULTADO 	TAXA REAMAC,A0 	CIASSIPICA950 	 DESVIO 

(bEC Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

Ind 10 .  Taxa de satisfação dos clientes, na 

arca das atividades inspetivas planeadas, 

aferido através de inquérito aos 

estabelecimentos /serviços 

intervencionados 

Ind 11: Percentagem de peças processuais 

era processos não urgentes elaboradas e 

enviadas a tribunal até trés dias antes do 

prazo legal 

70% 	70% 	 7% 	 88% 	 60% 

70% 	70% 
	

7% 
	

100% 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Objectivos: 

Não são apresentados valores relativos ao ano 2014, visto que a partir de 2015 foram formulados novos objetivos, decorrentes das cartas de missão da IGEC (novembro de 2014). 

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 cientificas"; 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; Educação Especial - Respostas Educativas; Gestão do Currículo: 

Ensino Experimental das Ciências; e Jardins de Infância da Rede Privada -11,55. 

Ind 2: Somatório das ações de controlo realizadas no âmbito das atividades: Organização do Ano Letivo; Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo; 

Provas Finais no Ensino Básico e Exames Nacionais no Ensino Secundário; Cursos Profissionais nos Estabelecimentos de Ensino Público, Particular e Cooperativo e nas Escolas Profissionais; Cursos 

Técnicos Superiores Profissionais; e Bolsas de Estudo - Estudantes do Ensino Superior. 

Ind 3: Somatório das auditorias de âmbito financeiro, realizadas no sistema educativo e na ciência, bem como em órgãos, serviços e organismos, da responsabilidade da Equipa Multidisciplinar de 

Auditoria e Controlo Financeiro; das auditorias aos estabelecimentos de ensino superior privado; das auditorias aos serviços académicos das universidades públicas; das auditorias aos serviços 

acadêmicos das instituições públicas de ensino superior politécnico; e das auditorias à distribuição do serviço docente no ensino superior público. 

Ind 4: Somatório das ações de avaliação externa das escolas e de avaliação externa dos contratos de autonomia, realizadas no âmbito do Programa Avaliação 

Ind 7: A escala prevista no inquérito a realizar aos trabalhadores inclui 5 niveis: l="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 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 niveis mais elevados da escala. 

Metas: Estão em linha com os valores de execução previstos no plano de atividades de 2016. 

Tolerância: corresponde a 10% do valor da meta, com arredondamento por excesso, se o resultado não for um numero inteiro. 

Valor critico: Corresponde a 125% da Meta, de acordo com orientação do CCAS, excepto no caso do Ind 5, em que o valor considerado decorre do enquadramento legal. 

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS 

AVALIAÇÃO FINAL 
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Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)  -  2016 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência °GEO 

Eficácia 

Eficiência 

Qualidade 

RECURSOS HUMANOS 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS 	REALIZADOS 	 DESVIO 

Dirigentes - Direção Superior 20 80 

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa 16 208 

Inspetores 12 2184 

Coordenador de informática 12 12 

Técnicos Superiores, Especialista de Informática 12 192 

Coordenador Técnico 9 9 

Assistentes Técnicos, Técnicos de Informática 8 280 

Assistentes Operacionais 5 35 

TOTAL 94 3000 

Recursos Financeiros 

Orçamento de  funcionamento 

DESIGNAÇÃO 	 PLANEADOS 	EXECUTADOS 	 DESVIO 

13.003.640,00 

Despesas c/ pessoal 
11.338.559,00 

Aquisições de Bens e Serviços 
1.547.490,00 

Outras despesas correntes 
43.091,00 

Despesas de capital 
74.500,00 

PIDDAC 

Outros valores 

TOTAL (OF.PIDDAC.Outros) 
(Não atribuído) 
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Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Indicadores _ Fonte de Verificação 

(OEC Inspeção-Geral da 
Educação e Ciéncia 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

Ind 1: Mapa específico realizado pela EMEE, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 2: Mapa especifico realizado pela EMEE e pela EMESC, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 3: Mapa especifico realizado pela EMAF e pela EMESC, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 4: Mapa especifico realizado pela EMEE, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 5: Mapa extraído do Sistema GERFIP. 
Ind 6: Relatório de formação enviado para a DGAEP. 

Ind 7: Relatório do Inquérito de satisfação dos colaboradores, aprovado pelo IG. 
Ind 8: Comunicações por escrito, convocatórias e relatórios. 
Ind 9 e Ind 10: Relatórios dos Inquéritos de satisfação dos clientes, aprovados pelo IG. 
Ind 11: Mapa elaborado peia OSJ. 
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eE  C 
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

O Minis d a Educação 
Tiago BrandãO Rodrigues 

Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência 

Ç;, 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Missão:A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) tem por missão assegurar a legalidade e a regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos do 

Ministério da Educação e Ciência (MEC), ou sujeitos à tutela do respetivo membro do Governo, bem como o controlo, a auditoria e a fiscalização do funcionamento do sistema 

educativo no ãmbito da educação pré-escolar, da educação escolar, compreendendo os ensinos básico, secundário e superior e integrando as modalidades especiais de educação, 

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

Objectivos Estratégicos 

OF 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 padrôes de qualidade do serviço prestado. 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
	

Ponderação 50% 

elitAgna educativo e cientlfko (enquadra-se no OE 1) 
..* "1.•   

Ponderação 100% 

INDICADORES 

Ind 1: N. 9  de ações de acompanhamento 

realizadas no âmbito do Programa 

Acompanhamento 

Ind 2: N 2 de ações de controlo realizadas 

no âmbito do Programa Controlo 

Ind 3: N.9 de auditorias realizadas no 

âmbito do Programa Auditoria 

Ind 4: N. 2  de avaliações externas realizadas 

no âmbito do Programa Avaliação 

2014 	2015 	META 2016 	Tolerância 	Valor critico 	PESO 

152 	158 	16 	198 	24% 

514 	SOO 	50 	625 	20% 

90 	88 	 9 	110 	26% 

128 	138 	14 	173 	30% 

RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	CLASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 

Eficiência 
	

Ponderação 30% 

ride finan~ e a otimização de recursos (enquadra-se no OE 2) Ponderação 40% 

INDICADORES 
	

2014 	2015 	META 2016 	Tolerância 	Valor crítko 	M30 	RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	aASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 

Ind 5: Taxa de execução orçamental 
	

90% 
	

90% 
	

9% 
	

100% 
	

100% 

e satisfação dos trabalhadores (enquadra-se no OE 2) 

INDICADORES 

Ind 6: Taxa de execução do plano de 

formação 

Ind 7: Taxa de satisfação dos trabalhadores, 

aferido através de inquérito 

INDICADORES 

Ind 8: Percentagem de trabalhadores 

envolvidos em projetos de melhoria 

2014 	2015 	META 2016 	Teleránda 	Valor crítico 	M30 	RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	0.ASSWICAÇÃO 	DESVIO 

70% 	72% 	8% 	90% 	60% 

80% 
	

80% 
	

8% 
	

100% 
	

40% 

 

  

1014 	2015 	META 2016 	Tolerânda 	Valor oítko 	PESO 	 RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	aASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 

15% 	20% 	2% 	25% 	100% 
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@EC Inspeção-Geral da 

Educação e Ciéncia 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Qualidade 
	

Ponderação 20% 

INDICADORES 
	

2014 	2015 	META 2016 	Tolerância 	Valor critico 	PESO 	 RESULTADO 	TAXA REALIZAÇÃO 	CLASSIFICAÇÃO 	 DESVIO 

Ind 9: Taxa de satisfação dos clientes que 

se dirigem a IGEC, no ámbito do serviço de 	 60% 

provedoria, aferido através de inquérito 

Ind 10. Taxa de satisfação dos clientes, na 

area das atividades inspetivas planeadas, 

aferido através de inquérito aos 
	

70% 

estabelecimentos /serviços 

intervencionados 

60% 6% 75% 40% 

70% 7% 88% 60% 

Ind 11: Percentagem de peças processuais 

em processos não urgentes elaboradas e 

enviadas a tribunal até três dias antes do 

prazo legal 

70% 	70% 7% 88% 100% 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Objectivos: 

Não são apresentados valores relativos ao ano 2014, visto que a partir de 2015 foram formulados novos objetivos, decorrentes das cartas de missão da IGEC (novembro de 2014). 

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 cientificas"; 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; Educação Especial - Respostas Educativas; Gestão do Curriculo: 

Ensino Experimental das Ciências; e Jardins de Infância da Rede Privada - IPSS. 

Ind 2: Somatório das ações de controlo realizadas no âmbito das atividades: Organização do Ano Letivo; Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo; 

Provas Finais no Ensino Básico e Exames Nacionais no Ensino Secundário; Cursos Profissionais nos Estabelecimentos de Ensino Público, Particular e Cooperativo e nas Escolas Profissionais; Cursos 

Técnicos Superiores Profissionais; e Bolsas de Estudo - Estudantes do Ensino Superior. 

Ind 3: Somatório das auditorias de âmbito financeiro, realizadas no sistema educativo e na ciência, bem como em órgãos, serviços e organismos, da responsabilidade da Equipa Multidisciplinar de 

Auditoria e Controlo Financeiro; das auditorias aos estabelecimentos de ensino superior privado; das auditorias aos serviços académicos das universidades públicas; das auditorias aos serviços 

académicos das instituições públicas de ensino superior politécnico; e das auditorias à distribuição do serviço docente no ensino superior público. 

Ind 4: Somatório das ações de avaliação externa das escolas e de avaliação externa dos contratos de autonomia, realizadas no âmbito do Programa Avaliação 

Ind 7: A escala prevista no inquérito a realizar aos trabalhadores inclui 5 niveis: 1="Muito insatisfeito"; 2="Insatisfeito"; 3="Pouco satisfeito"; 4="Satisfeito"; 5="Muito satisfeito". A meta a atingir 

será de 80% de respostas nos très 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 eletrônica, ao serviço de Provedoria (Sede 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 

urna escala de 1 a 5 (sendo que o valor 1 corresponde é apreciação mais negativa, ou de menor concordância e o valor 5 ã 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 2016. 

Tolerância: corresponde a 10% do valor da meta, com arredondamento por excesso, se o resultado não for um numero inteiro. 

Valor critico: Corresponde a 125% da Meta, de acordo com orientação do CCAS, excepto no caso do Ind 5, em que o valor considerado decorre do enquadramento legal. 

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS 

AVALIAÇÃO FINAL 
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Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência 

 

Quadro  de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Eficácia 

Eficiência 

Qualidade 

RECURSOS HUMANOS 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

Dirigentes - Direção Superior 20 80 

Dirigentes  - Direção Intermédia e Chefes de Equipa 16 208 

Inspetores 12 2184 

Coordenador de  informática 12 12 

Técnicos  Superiores, Especialista de Informática 12 192 

Coordenador Técnico 9 9 

Assistentes Técnicos, Técnicos de Informática 8 280 

Assistentes Operacionais 5 35 

TOTAL 	94 3000 

Recursos Financeiros 

DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO 

Orçamento  de funcionamento 

Despesas  c/ pessoal 

Aquisições  de  Bens e Serviços 

Outras despesas correntes 

Despesas de  capital 

PIDDAC 

Outros valores 

TOTAL (OF.PIDDACTOutros) 

13.003.640,00 

11.338359,00 

1.547.490,00 

43.091,00 

74.500,00 

(Não atribuído) 

3 



Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Indicadores _ Fonte de Verificação 

(ffiEC Inspeção-Gera' da 
Educação e Ciência 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - 2016 

Ind 1: mapa especifico realizado pela EMEE, homologado pelo 1G, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 2: Mapa especifico realizado pela EMEE e pela EMESC, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 3: Mapa especifico realizado pela EMAF e pela EMESC, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 4: Mapa especifico realizado pela EMEE, homologado pelo IG, após extração de dados do GESTIGEC. 
Ind 5: Mapa extraido do sistema GERFIP. 
Ind 6: Relatório de formação enviado para a DGAEP. 

Ind 7: Relatório do Inquérito de satisfação dos colaboradores, aprovado pelo IG. 
Ind 8: Comunicações por escrito, convocatórias e relatórios. 
Ind 9 e Ind 10: Relatórios dos Inquéritos de satisfação dos clientes, aprovados pelo IG. 
Ind li: Mapa elaborado pela D53. 
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Exmo. Senhor 

Inspetor-Geral da Educação e Ciência 
Av. 24 de Julho, 136 
1350-346 LISBOA 

Sua  Referência 
	

Sua Comunicação 	Nossa Referência 
	

Data 

GIG/2016 
	

S/03691/SC/16 	0F/4142/2016/DSPISG 	13-12-2016 
Proc.09.01 
	

2016.04.27 

Assunto: Aprovação do QUAR  2016 - IGEC 

Relativamente ao  assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que, por despachos de  4  de 

novembro e de 7 de  dezembro de 2016, os Senhores Ministros da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior e da  Educação aprovaram o QUAR 2016 da Inspeção-Geral da Educação e 

Ciência, pelo que o  mesmo deverá ser publicado na página eletrónica desse serviço, de 

acordo com o n° 5 do  artigo 10° da Lei n° 66-B/2007, de 28 de dezembro. 

Assim, tenho a  honra de remeter a V. Exa. o QUAR 2016 devidamente aprovado. 

Com os melhores  cumprimentos, 

INSPEÇÃO-GERAL DA 
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
O IG 	  
❑ DSJ 	  
❑ DSAG 	  
❑ DACP 	  
❑ DCSI 
O EMAF 	  
❑ EMESC 
❑ EMEE 	  
❑ EMP 	  

O Secretário-Geral da Educação e Ciência, 

(-------■"------ -  Raúl Ca  •.z  Coelho 

/  / 2  /   

Palacio das Latattwii..., 

1 ,fiada da, 1.al anjeirzis. 2(1:, 

 1649-018 1.tsl)oa - Portugal 

t3511'1 ':3 1()(M) 
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