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Inspeção-Geral da Educação e Ciência

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 das
áreas governamentais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação, ou sujeitos à tutela do respetivo membro do Governo, bem como o controlo, a auditoria e a
fiscalização do funcionamento do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar, da educação escolar, compreendendo os ensinos básico, secundário e superior e
integrando as modalidades especiais de educação, da educação extraescolar, da ciência e tecnologia e dos órgãos, serviços e organismos das áreas governamentais da Ciência.
Tecnologia e Ensino Superior e da Educação.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE1
Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos das áreas governamentais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da
Educação.

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

OE3 Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado.

30% Eficácia

Objetivos operacionais / indicadores Resultado l Resultado l Resultado

100% O1. Reforçar a regulação do sistema educativo e cientifico (OE 1)

1.1. Número de ações de acompanhamento
30% realizadas no âmbito do Programa

Acompanhamento

„,„, 1.2. Número de ações de controlo realizadas

30%

u;

no âmbito do Programa Controlo

1.3. Número de auditorias realizadas no
âmbito do Programa Auditoria

1.4. Número de ações sequenciais
decorrentes da atividade planeada

185

821

NA

67 J

NA
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ND

ND

NA

Meta 2019 Tolerância IValor critico

241

552

61

25

56

9

J

realização
Classificação!

301

690

|(M

76

60% Eficiência

Objetivos operacionais / indicadores
Resultado l Resultado l Resultado

20% O2. Promover a suslentabilidade financeira e a otimização de recursos (OE 2)

100% 1.5. Taxa de execução orçamental 99% 99% ND

14% 03. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores (OE 2)

60% I.6. Taxa de execução do plano de formação 72% 75% ND

40
l.7. Taxa de satisfação dos trabalhadores.
aferido através de inquérito

16% O4. Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores (OE 2)

100%

50%

75%

I.8. Percentagem de trabalhadores envolvidos

Meta 20191 Tolerância IVator critico!
realização

Classificação]

99% 1% 97%

8% 95%

9% 100%

ND 4% 40%
em projetos de melhoria

O5. Garantir a operacionalização atempada dos atos referentes às alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório,
progressões e mudanças de nível ou escalão (OE 2)

1.9. Percentagem de trabalhadores com o
processamento da valorização remuneratória
efetuado pela IGEC até ao mês seguinte do NA NA NA 90% 0%
termo do processo de avaliação de
desempenho do trabalhador

110 Comunicação à SGEC da informação
relevante para eleito òas alterações obrigatórias
de posicionamento remuneratório, progressões e ...
mudanças de nível ou escalão dos trava l ha dores.
até ao dia 25 do mês do termo do processo de
avaliação de desempenho

NA NA 25

100%

20

W
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10% Qualidade

Otyetivos operacionais / indicadores
Resultado l Resultado l Resultado

Meta 20191 Tolerância l Valor críticol
realização

Classificação) Desvio

70% O6 Melhorar os serviços prestados aos clienles da IGEC (OE 3)

40%

60%

1.11. Taxa de satisfação dos clienles que se
dirigem à IGEC, no âmbito do serviço de
provedoria, aferido através de inquérito

1.12. Taxa de satisfação dos clienles, na área
das atividades inspetivas planeadas, aferido
através de inquérito aos estabelecimentos
/serviços intervencionados

70% 62%

92%

ND

ND

62%

82%

7%

i r .

78%

100%

30% 07. Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos processos contraordenacionais (OE 3)

1.13. Percentagem de peças processuais em
100% P^essos não urgentes elaboradas e ND

enviadas a tribunal até três dias antes do
prazo legal

NOTAS:

Ol. | l '1 J. V.

Objetivos mais relevantes: O1, 02. 04 e O5.

05 Relevam, para o efeito, os pontos ainda não utili/ados que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição 8e valorizações remunera tonas, e sendo o pagamento aos acréscimos remunera to n os a que o
trabalhador lenha direito por via de situações ocorridas em 2018 ou que ocorram em 2019 processado com o taseamenlo previsto para 2019 no n.° B da Lei do Orçamento do Estado de 2018. aprovada, pela Lei n.°
114/2017, de 29 de dezembro

Os indicadores 1, 2. 3 e 4 concretizam os seguintes indicadores da Cana de Missão da IGEC 'Numero 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 açoes de acompanhamento realizadas no âmbito das alividades Acompanhamento da Ação Educativa: Apoio Tutoria! Especifico. Gestão do Currículo Ensino Experimental das Ciências ; Jardins de
Infanda da Rede Nacional; Gestão do Currículo Ensino do Inglês nos J.°B 2 ' actos do Ensine Básico, e Desenvo/wirjenfo da oralidade e da produção escrita.

Ind 2: Somatóno das açoes de controlo realizadas no âmbito das atividades. Organização do Alto Letivo. Provas de Avaliação Externa: Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e
Cooperativo, Cursos Profissionais: Avaliação das /Aprendizagens dos Alunas no Ensino Secundário. Educação e Formação de Adultos. Acesso ao Ensino Superior. Reconhecimento de Graus Académicos e Diplomas de
Ensino Superior atribuídos por Instituições do Ensina Superior Estrangeiras , Provedor do Estudante e Conselho Pedagógico - Apreciação e Decisão de Queiras dos Estudantes. Adequação do Recurso 3 Contratação de
Bolseiros de investigação Cientilica. e Contratação de Doutorados ao Abrigo do Decreto-Lei n ° 52/2016.

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, e das auditorias aos serviços académicos das instituições de ensino superior; e ao Cumprimento do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Es/udo a Estudantes do Ensino Superior

Ind 4. Somatório das açoes sequenciais decorrentes da atividade planeada no âmbito dos Programas Acompanhamento Controlo e Auditoria

Ind 7: A escala prevista no inquénto a realizar aos trabalhadores inclui 5 níveis: 1-'Muito insatisfeito": 2="lnsatisfeito": 3-'Pouco satisfeito"; 4="Salisfeilo". 5-"Muito satisfeito" A meta a atingir será de 82% de respostas nos
três níveis mais elevados da escala. Para efeitos de cumprimento do art.° 22.° da proposta de Lei do Orçamento do Estado, serão consideradas as respostas ao questionâno de satisfação aos trabalhadores, em especial
os itens Saí'S'açâo com a llexiMidade do horário e Satisfação com a possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida íamiliar e os assuntos pessoais.

Ind 8: Sornatono do numero de trabalhadores que participem em grupos de trabalho, reuniões Ou formalmente solicitados, por escrito, no âmbito dos processos de conceçâo e melhoria das atividades do PA e/ou da
organizaçâoífuncionamento da IGEC

Ind 9 e 10: Entende-se como termo do processo de avaliação SIADAP 3 a data de tomada de conhecimento, pelo trabalhador, da homologação da avaliação final. A homologação deve ser em geral ate 30 de abril e a
comunicação ate 5 dias úteis apôs a homologação. O cumprimento das metas, indicadores e objetivo ficará dependente e condicionado: a inscrição orçamental das verbas necessárias ao cumprimento do objetivo, a
capacidade que a aplicação informática de suporte ao processamento de vencimentos, propriedade da ESPaP e DGO. lenha de garantir o cumprimento do objetivo

Ind 11: Inquérito a realizar a quem se dirigir, por via eletrónica, ao serviço de Provedoria (Sede e EMESC), no momento em que o serviço referido comunicai o encaminhamento para a entidade competente, o arquivamento
do ponto de vista disciplinar ou a instauração de processo de inquérito O inquérito previ uma escala de 1 a 5 (sendo que o valor 1 corresponde â apreciação mais negativa, ou de menor concordância e o valor 5 á mais
positiva, ou de maior concordância! e a meta a atingir será de 62% de respostas nos três níveis mais elevados da escala

Ind 12: Tatá global de satisfação das escolas e instituições, tendo por referência as atividades cuja metodologia preveja a aplicação de questionários de satisfação A mela a atingir será de 82% de resultados positivos, nos
termos da escala definida para cada uma das atividades.

Metas: Estão em linha com os valores de execução previstos no plano de atividades de 2019

Tolerância: corresponde a 10% do valor da meta. com arredondamento por excesso, se o resultado não for um numero inteiro, enceto no caso do Ind 5 e dos Ind 9 e 10.

Valor critico Corresponde a 125% da Meta. de acordo com orientação do CCAS, excepto no caso do Ind. 5. do Ind. 10. e dos Ind 7, 9, 12 e 13. em que o resultado é expresso em percentagem, conespondendo o valor
critico a um resultado de 100%.

Recursos humanos

Dirigentes - Direção superior

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa

Inspetores, técnicos superiores, especialisla de
informática

Coordenador Técnico

Assistente técnico e técnicos de informática

Assistente Operacional

Total

Pontos

20

16

12

9

8

5

l Planeado l

4

13

229

1

32

4

283

Pontuação planeada

80

208

2748

9

256

20

3321

j Executado l Pontuação executada

0

0

0

0

0

0

o o

Desvio

-80

0

0

0

0

0

-3321
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Recursos financeiros (euros) i Planeado* Executado Desvio

Orçamento de funcionamento 15.553.433 0 -15.553.433

Despesas c/Pessoal 13.446.783 0 -13.446.783

Aquisições de Bens e Serviços 2.063.495 0 -2.063.495

Outras despesas correntes 43.155 0 -43.155

Investimento

Outros valores

252.767 0 -252.767

0 0

Total 15.806.200 0 -15.806.200

' Conforme projeto de orçamento para 2019

Gráficos Recursos Humanos e Recursos Financeiros
^^^^^~
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Gráficos Resultados

Taxa de realização dos indicadores

100,00% 100,00% 100.00% 100.00% 100,00% 100,00% 100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100.00% 100.00% 100.00%

120%

80%

60%

40%

20%

l. 1 l 2 l 3 1-4 1 5 1 6 1.7 1 8 1.9 l 10 1.11 1.12 1.13

0 1 O 2 O. 3 O 4 O-5 O 6 0.7

,nsP«tor

P-



<gEC Ifispecêo-Geial de
\o e Ctcnaa QUAR-2019

ftreas Governamentais: Ciência. Tecnologia e Ensino Superior e Educação

Inspeçao-Geral da Educação e Ciência

100,00%
1 UU 70

80%

60%

40%

20%

IW-

(i l

100.00%

80.00%

60,00%

40.00%

0.00%

100.00%

Taxa de realização dos objetivos

100,00% 100,00% 100,00% 100.00%

O. 2 O.3 0.4 0.5

Taxa de realização dos parâmetros

100.00% 100,00%

Eficiência Qualidade

100,00%

Vfjrsão 3

100,00%

( ) f

100,00%
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Fontes de verificação

1.1 Dados extraídos do SIGEC

1.2 Dados extraídos do SIGEC

1.3 Dados extraídos do SIGEC

1.4 Dados extraídos do SIGEC

1.5 Mapa extraído do sistema GERFIP

1.6 Relatório de formação

1.7 Relatório do Inquérito de satisfação dos colaboradores

1.8 Comunicações por escrito, convocatórias e relatórios

1.9
10

Base de dados com processos de avaliação; ficha de avaliação do trabalhador

1.11 Relatório do Inquérito de satisfação dos utentes

1.12 Relatórios dos Inquéritos de satisfação dos utentes

1.13 Mapa elaborado pela DSJ
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Exmo. Senhor
Inspetor-Geral da Educação e Ciência
Av. 24 de Julho, n°136
1350-346 LISBOA

SUA REFERÊNCIA
REF'.:
PROC. N°:

SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA
N°: 99/2019
ENT.: 52/2019
PROC. N°: 19.7/2018.107

DATA
18-01-2019

ASSUNTO: APROVAÇÃO DO QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) IGEC 2019.

Junto se remete a V. Exa. o Quadro de Avaliação e Responsabilização 2019 dessa Inspeção-Geral,

devidamente aprovado por S. Exa. o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e S. Exa. o

Ministro da Educação.

Com os melhores cumprimentos,

A CHEFE DO GABINETE

(Ines Ramires)
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Gabinete do Ministro da Educação
Av*. Infante Santo. 2-6°, 1350-178 Lisboa, PORTUGAL

TEL • 351 21 781 1800 FAX: • 351 217811 835 EMAIL. gab.ministro@medu.gov.pt
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