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APRESENTAÇÃO 

Os serviços e organismos públicos devem nortear, permanentemente, a sua atividade pela 

prossecução do interesse público.  

O interesse público perpassa, assim, a vida de uma entidade pública, em todas as suas vertentes. Está 

presente na definição da orgânica e dos objetivos estratégicos, na assunção de compromissos 

operacionais anuais, na gestão dos recursos e na elaboração dos critérios que presidem à escolha das 

atividades a desenvolver.  

Os momentos acima referidos materializam-se em documentos que sintetizam e enformam o pulsar 

da organização pública. Por isso, elaboram-se leis orgânicas, mapas de pessoal, orçamentos, quadros 

de avaliação e responsabilização, planos e relatórios de atividades.  

Estamos, neste momento, na fase de avaliação do ano de 2013, o que acontece, pela primeira vez, na 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), na sequência do processo de fusão ocorrido, em maio 

de 2013, entre a Inspeção-Geral da Educação e a Inspeção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior.  

O presente relatório constitui, assim, uma etapa muito importante na vida da IGEC, pois permite a 

todos os que trabalham na organização compreender, de uma forma mais global, o modo como 

foram ou não atingidos os objetivos propostos, bem como identificar a sua participação naquele 

desiderato, e, simultaneamente, «abrir uma janela» para o exterior, disponibilizando a todos os 

interessados um conjunto de dados, bem como a sua apreciação, sobre a atividade da IGEC, em 2013.  

Fica o nosso convite para que, da leitura das páginas seguintes, alunos, estudantes, pais, 

encarregados de educação, docentes, pessoal não-docente, técnicos de educação e cidadãos em 

geral, possam ficar a conhecer melhor a IGEC e, se assim o entenderem, nos enviem a vossa opinião 

sobre este Relatório de Atividades.  

A IGEC está sempre acessível através do endereço de correio institucional igec@igec.mec.pt.  

 

Março de 2014 

 

Luís Capela 

Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

  

mailto:igec@igec.mec.pt
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Caracterização da IGEC 
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1. OBJETIVOS  

A IGEC assumiu, em 2013, cinco objetivos estratégicos (OE): 

OE1 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes 

dimensões; 

OE2 Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens; 

OE3 Promover a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência, quer ao nível 

dos estabelecimentos de educação e ensino, dos serviços e organismos do MEC, 

quer das entidades por si tuteladas, induzindo uma utilização económica, eficiente 

e eficaz dos recursos disponibilizados 

OE4 Aproximar o serviço prestado pela IGEC das solicitações dos utentes dos sistemas 

educativo e científico; 

OE5 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com 

vista à promoção da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos 

recursos disponíveis. 

 

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;  

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

Durante o ano de 2013, ocorreram alterações à estrutura organizacional da IGEC, no que respeita ao 

número e competências das unidades orgânicas flexíveis, bem como das equipas multidisciplinares 

que integram a estrutura matricial. 

Para assegurar a definição e a coordenação do cumprimento dos objetivos, a IGEC dispôs das 

unidades orgânicas/equipas multidisciplinares, e respetivos responsáveis, identificados nos 

organogramas abaixo.  
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ORGANOGRAMA DA IGEC ENTRE 1 DE JANEIRO E 31 DE JULHO DE 2013 

 

  

1 Até 31 de maio 
2 A partir de 1 de junho 
3 Até 30 de abril 
4 A partir de 1 de maio 

Inspetor-Geral 

Luís Capela 

Subinspetor-Geral 

João Ramalho 

Subinspetora-Geral 

Maria Leonor Duarte 

Subinspetor-Geral 

Agostinho Santa 

Equipa Multidisciplinar 
do Ensino Superior e 

Ciência (EMESC) 

Lurdes Santos 

Equipa Multidisciplinar 
de Auditoria e 

Controlo Financeiro 

António Neves 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial do 

Norte 
José Pinho da Silva 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial do 

Centro 

Marcial Mota 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial de 
Lisboa e Vale do Tejo  

Pedro Teixeira Pinto 

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

Secundário 

João Nunes 

Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial do  

Alentejo e Algarve 

Ana Maria Flor 

Equipa Multidisciplinar 
do Ensino Superior e  

Ciência  
(Norte e Centro) 

Digner Ferreira da Costa Direção de Serviços 
Jurídicos 

Alexandre Pereira 

1 Até 31 de maio 
2 A partir de 1 de junho 
3 Até 30 de abril 
4 A partir de 1 de maio 

Direção de Serviços 
de Administração 

Geral 

Sílvia Alves 

Divisão de 
Aprovisionamento, 

Contabilidade e Património 

Maria Fernanda Lopes 

Divisão de Comunicação e 
Documentação 

Paulo J. S. Barata1 
Ana Paula Gravito2 

Divisão de Sistemas de 
Informação 

Cássia Silva3 
Carlos Afonso4 
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ORGANOGRAMA DA IGEC ENTRE 1 DE AGOSTO E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspetor-Geral 

Luís Capela 

Subinspetor-Geral 

João Ramalho 

Subinspetora-Geral 

Maria Leonor Duarte 

Subinspetor-Geral 

Agostinho Santa
1
 

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 da Silva 

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) 

João Nunes 

Equipa Multidisciplinar 
de Provedoria (EMP) 

Nídia d’Ascensão Rocha 

Equipa Multidisciplinar 
de Acompanhamento, 
Controlo e Avaliação – 

Norte (EMACA-N) 

Madalena Moreira 

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 
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3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS 
UTILIZADOS 

3.1 Enquadramento 

No quadro dos objetivos estratégicos e operacionais definidos, a ação da IGEC, em 2013, 

consubstanciou-se em atividades de diferente natureza, que importa distinguir: 

 Atividade inspetiva planeada incluída no Plano de Atividades de 2013; 

 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 planeada, realizada por determinação superior.  

3.2 Ação inspetiva planeada e realizada  

Quadro I – Ação inspetiva planeada e realizada 

Programas e Atividades 
Intervenções 

Planeadas Realizadas Desvio 

 
N.º % N.º % N.º 

I Programa Acompanhamento 228 20,1 236 18,3 +8 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 32 2,8 32 2,5   0 

I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 98 8,6 98 7,6   0 

I.3 Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 61 5,4 65 5,0  +4 

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

37 3,3 41 3,2   +4 

II Programa Controlo 601 53,0 758 58,5 +157 

II.1 Organização do Ano Letivo 240 21,2 335 25,9 +95 

II.2 Provas Finais e Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário 195 17,2 249 19,2 +54 

II.3 
Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino 
Particular e Cooperativo (Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e 
Secundário) 

123 10,9 135 10,4 +12 

II.4 Cursos Profissionais no Ensino Público e nas Escolas Profissionais 3 0,3 3 0,2 0 

II.5 
Controlo do Uso das Denominações Reservadas às Instituições de 
Ensino Superior 

40 3,5 36 2,8 -4 

III Programa Auditoria 132   11,7 135  10,4 +3 

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

72 6,4 75  5,8 +3 

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

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados 38   3,4 43 3,3 +5 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas 4 0,4   3   0,2 -1 

III.5 Auditorias aos Serviços Académicos dos Institutos Politécnicos Públicos 5   0,4   4   0,3 -1 

III.6 Auditoria à Gestão dos Recursos Docentes no Ensino Superior Público 10   0,9   9   0,7 -1 

III.7 Auditorias na Universidade Católica 1
*
 0,1   0   0,0 -1 

IV  Programa Avaliação 172 15,2 166 12,8 -6 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas 172 15,2 166 12,8  -6 

TOTAIS 1133 100 1295 100 +162 
*
 No Plano de Atividades 2013, a intervenção na Universidade Católica foi desagregada em 4 ações correspondentes à sede e aos três 

centros regionais.  
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O Quadro I apresenta a síntese da ação inspetiva planeada e realizada por Programa e Atividade, 

verificando-se uma taxa global de concretização de 114%. 

3.2.1 Ação inspetiva não programada  

Ainda no âmbito da atividade planeada, foram desenvolvidas em 2013 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 – 3587 

processos abertos – e à Ação Disciplinar, com 174 inquéritos e 275 processos disciplinares em 2013. 

Quadro II – Ação inspetiva não programada 

Programas e Atividades N.º 

V.1. Provedoria: 
 

 
Processos de provedoria abertos 3587 

 
Queixas/denúncias 2995   

 
Pedidos de informação/esclarecimento 592 

 
Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005) 285 

 
Ações inspetivas 448 

V.2 Ação Disciplinar:   

 
Inquéritos 174 

 
Processos disciplinares 275 

 
Contraordenações 7 

V.3 Contencioso 70 

 

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 III. 

Quadro III – Ação inspetiva não planeada 

Programas e Atividades N.º 

II.6 Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC) 91 

II.7 Controlo dos Procedimentos de creditação 3 

III.1 
Levantamento das disponibilidades financeiras dos 
AE/Escolas no 3.º trimestre de 2013 

25 

 

3.4 Ação inspetiva planeada e não planeada em dias de trabalho 

inspetivo  

O Quadro IV apresenta a distribuição dos dias de trabalho inspetivo pelos diversos programas e 

atividades, incluindo os diferentes tipos de atividades anteriormente referidos. A análise dos dados 

seguintes permite confirmar o grande impacto da atividade não programada: o Programa Provedoria, 



Relatório de Atividades 2013 

 

 

16 

Ação Disciplinar e Contencioso representou 33% da atividade inspetiva desenvolvida pela IGEC em 

2013. 

Quadro IV – Dias de trabalho inspetivo 

 
N.º % 

 
I Programa Acompanhamento 5282,3 12,8 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 1730,5 4,2 

I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 1438,9 3,5 

I.3 Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 1329,0 3,2 

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

783,3 1,9 

II Programa Controlo 8407,3 20,4 

II.1 Organização do Ano Letivo 4487,6 10,9 

II.2 Provas Finais e Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário 786,0 1,9 

II.3 
Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino 
Particular e Cooperativo (Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e 
Secundário) 

2305,5 5,6 

II.4 Cursos Profissionais no Ensino Público e nas Escolas Profissionais 245,0 0,6 

II.5 
Controlo do Uso das Denominações Reservadas às Instituições de 
Ensino Superior 

414,4 1,0 

II.6 PACC 107,1 0,3 

II.7 Controlo dos Procedimentos de Creditação 61,7 0,1 

III Programa Auditoria 6450,7 15,6 

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

4213,4 10,2 

III.2 Auditorias Temáticas 179,6 0,4 

III.3 Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados 1085,1 2,6 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Universidades Públicas 92,5 0,2 

III.5 
Auditorias aos Serviços Académicos dos Institutos Politécnicos 
Públicos 

404,6 1,0 

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

456,0 1,1 

III.7 Auditorias na Universidade Católica 19,5 0,1 

IV  Programa Avaliação 6939,7 16,8 

IV.1 Avaliação Externa das Escolas 6939,7 16,8 

V 
 Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso 
Administrativo 

13 611,7 33,0 

V.1 Provedoria 4174,4 10,1 

V.2 Ação Disciplinar 8718,9 21,1 

V.3 Contencioso Administrativo 491,7 1,2 

V.4 Formação de instrutores em matéria de ação disciplinar 226,7 0,6 

VI Programa Atividade Internacional 579,3 1,4 

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

44,4 0,1 

VI.2 Escolas Europeias 436,0 1,1 

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

VI.4 Projetos Internacionais 96,8 0,2 

TOTAIS 41 271,0 100 
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3.5 Recursos Humanos 

Para concretizar a sua missão e as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades de 2013, a IGEC 

contava, em 31 de dezembro de 2012, com um total de 276 trabalhadores. À data de 31 de dezembro 

de 2013, o número de efetivos era de 257 trabalhadores, distribuídos do seguinte modo: 

 
Quadro V – Efetivos da IGEC  

 31-12-2012 31-12-2013 

Direção superior 4 3 

Direção intermédia e chefes de equipa 13 13 

Inspetores 197 186 

Técnicos superiores, especialista de informática 15 14 

Assistentes técnicos, técnicos de informática 40 35 

Assistentes operacionais 7 6 

Total 276 257 

 

No ano de 2013, registou-se a saída de 25 trabalhadores: 17 por aposentação e 8 por outras situações. 

Por outro lado, foram admitidos ou regressaram 6 trabalhadores. 

  

3.6 Orçamento 

Para a concretização dos seus programas e atividades, a IGEC dispôs e executou em 2013 o orçamento 

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

seguintes. 

 

Quadro VI – Orçamento de Funcionamento (€)  

Orçamento Corrigido Orçamento Realizado Taxa de Execução 

14 359 545 13 294 650 92,6% 

 

Quadro VII - Despesa por Agrupamento Económico (€)  

Agrupamento Económico Valor % 

Despesas com pessoal 11 978 962 90,1 

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

1 237 869 9,3 

Despesas de capital/investimentos 77 819 0,6 

 

O orçamento executado de 2013 relativamente ao de 2012 (11 646 387 €) representou um acréscimo 

de encargos de cerca de 14,2%. Este acréscimo deve-se, por um lado, ao aumento da contribuição da 
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entidade patronal para a Caixa Geral de Aposentações e ao pagamento do subsídio de férias, que 

resultou numa subida das despesas com pessoal de cerca de 17%. Por outro lado, verificou-se que a 

vida útil de vários equipamentos informáticos se encontrava largamente ultrapassada, originando 

problemas de lentidão e de dificuldades na utilização de software e dos sistemas de informação com 

que atualmente os trabalhadores necessitam de interagir, tanto no caso das aplicações internas da 

IGEC, como nas aplicações disponibilizadas por serviços externos, como é o caso do GerFip. Assim, foi 

necessário proceder à aquisição de novos equipamentos informáticos, o que originou um acréscimo 

de 135% na rubrica respetiva. 

 
Quadro VIII – Variação da Despesa por 

Agrupamento Económico face a 2012 (€) 

Agrupamento Económico % 

Despesas com pessoal +17,2 

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

-11,3 

Despesas de capital/investimentos +135,0 
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PROGRAMA I – ACOMPANHAMENTO 

O programa Acompanhamento visa observar e seguir de perto 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 integrou, em 2013, as seguintes atividades: 

 I.1 Acompanhamento da Ação Educativa  

 I.2 Educação Especial – Respostas Educativas 

 I.3 Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

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

O programa Acompanhamento representou 12,8% do trabalho inspetivo realizado em 2013 e 18,3% 

dos estabelecimentos de educação e ensino intervencionados no âmbito da atividade planeada. 

O gráfico seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa, em dias de 

trabalho inspetivo. 

 

 Gráfico I – Atividades do Programa Acompanhamento 
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ATIVIDADE I.1 – ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

Coordenação 

Jorge Sarmento Morais 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais:  

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

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

de intervenção;  

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

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

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

na escola;  

 Conhecer e questionar as práticas de supervisão e coordenação pedagógica implementadas 

pelos departamentos curriculares das escolas;  

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

docentes por parte dos coordenadores de departamento.  

E integrou o objetivo estratégico: 

 Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens 

Realização da atividade 

Foram realizadas as 32 intervenções planeadas. 

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 IX – Indicadores de realização – Acompanhamento da Ação Educativa  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/agrupamentos de escolas 32 32 0 2,5% 

Dias de trabalho inspetivo - 1730,5 - 4,2% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A importância do acompanhamento do trabalho da escola, numa metodologia que implica 

autonomia e responsabilização; 
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 A necessidade e o agrado que as escolas manifestaram com o acompanhamento do seu 

trabalho; 

 As vantagens decorrentes da conceção de um Programa de Acompanhamento específico para 

cada escola; 

 A adoção de metodologias de planeamento estratégico na ação da escola; 

 O recentrar a atividade e melhoria do desempenho da escola na qualidade do trabalho em sala 

de aula; 

 O permitir questionar e, em alguns casos, desmistificar algumas perceções sobre o contexto 

envolvente consideradas determinantes no comportamento e aproveitamento dos alunos. 

E como aspetos a melhorar: 

 Iniciar o trabalho nas escolas no primeiro período do ano letivo, devendo estas dispor de um 

plano de melhoria elaborado na sequência da avaliação externa.  

 Centrar a intervenção num número mais reduzido de áreas de trabalho a desenvolver com a 

escola;  

 Atentas as competências da IGEC ao nível do Acompanhamento e da Avaliação, fazer uma 

gestão criteriosa ao nível da segregação de funções inspetivas e dos momentos das 

intervenções; 

 Investir na formação dos inspetores, designadamente em temáticas relacionadas com o ensino 

e as aprendizagens.  

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

 

ATIVIDADE I.2 – EDUCAÇÃO ESPECIAL – RESPOSTAS 

EDUCATIVAS 

Coordenação 

Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais:  

 Acompanhar a organização e o funcionamento da Educação Especial, tendo em conta: a) o 

planeamento da Educação Especial; b) os procedimentos de referenciação e avaliação; c) a 

elaboração e execução dos programas educativos individuais; d) a articulação entre os 

diversos intervenientes, incluindo famílias, serviços e entidades; e) a gestão dos recursos 

humanos e materiais quanto à sua adequação, eficácia e racionalidade; f) a articulação com o 

sistema de Intervenção Precoce na Infância; 

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

necessidades educativas especiais de carácter permanente e os resultados alcançados, 

contribuindo para o aperfeiçoamento e a melhoria das práticas das escolas; 
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 Contribuir para a regulação da organização e do funcionamento da Educação Especial. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens. 

Realização da atividade 

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

não agrupadas, abrangendo escolas de referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão 

e de alunos surdos, bem como 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. 

Quadro X – Indicadores de realização – Educação Especial – Respostas Educativas  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Escolas/agrupamentos de escolas 98 98 0 7,6% 

Dias de trabalho inspetivo - 1438,9 - 3,5% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

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

envolvimento dos diretores 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 três anos na organização processual e 

documental da Educação Especial. 

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

Educação Especial e com os pais e encarregados de educação das crianças e alunos com 

necessidades educativas especiais. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 A necessidade de harmonização das práticas de observação dos contextos de aprendizagem, 

com recurso a indicadores de observação. 
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 A necessidade de melhoria da análise técnica da documentação, nomeadamente os 

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

programas próprias dos grupos e turmas com crianças e alunos com necessidades educativas 

especiais. 

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

necessidade de proceder ao aperfeiçoamento dos instrumentos da atividade e da construção de 

indicadores para a observação dos contextos de aprendizagem. Ao mesmo tempo, deve-se prosseguir 

no sentido da articulação com a atividade Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares 

de Solidariedade Social no que diz respeito à Intervenção Precoce na Infância e à elegibilidade das 

crianças que frequentam esses jardins de infância para a Educação Especial. O acompanhamento da 

construção dos programas educativos individuais e dos relatórios circunstanciados prosseguirá numa 

ação autónoma denominada Programas Educativos Individuais cuja realização foi já decidida. 

 

ATIVIDADE I.3 – ENCERRAMENTO DE ESCOLAS DO 1.º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO 

Coordenação 

Abílio Brito e Alda Veloso 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 Identificar as escolas que no 1.º ciclo do ensino básico foram encerradas desde 2005; 

 Identificar ganhos nos resultados escolares dos alunos; 

 Identificar ganhos no trabalho colaborativo dos professores; 

 Verificar o número e a diversidade das atividades que são disponibilizadas aos alunos; 

 Identificar o número e qualificar os serviços disponibilizados aos alunos; 

 Conhecer os tempos do percurso dos alunos até à escola e avaliar da sua adequação em 

relação à idade e ao nível de ensino; 

 Avaliar das condições de segurança disponibilizadas aos alunos nos transportes escolares; 

 Caracterizar o grau de satisfação das famílias com a escola de acolhimento dos alunos; 

 Identificar, junto da direção das escolas e dos municípios envolvidos, mais-valias e 

oportunidades de melhoria deste processo. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC:  

 Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens. 

Realização da atividade 

Foram realizadas 65 intervenções, mais quatro do que as inicialmente previstas.  
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O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, apresentando a 

comparação entre o previsto e o realizado, em número de escolas/agrupamentos intervencionados, 

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

Quadro XI – Indicadores de realização – Encerramento de escolas do 1.º CEB  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Escolas/agrupamentos de escolas 61 65 +4 5,0% 

Dias de trabalho inspetivo - 1329,0 - 3,2% 

 

Destaca-se como ponto forte:  

 A reflexão em torno da forma de funcionamento e organização das escolas de acolhimento no 

âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

E como ponto fraco: 

 Alguma dificuldade inicial em demonstrar a sua pertinência no âmbito do Plano de Atividades.  

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

 

ATIVIDADE I.4 – JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PRIVADA - 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

(JI-IPSS)  

Coordenação 

Maria Adelina Pinto e Maria Margarida Paulo 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais:  

 Observar e acompanhar a ação educativa dos jardins de infância integrados nas instituições 

particulares de solidariedade social;  

 Analisar a organização e gestão do currículo e a avaliação das aprendizagens das crianças;  

 Apreciar a articulação entre as atividades letivas e a componente de apoio à família;  

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

desenvolvido com as crianças e a comunicação entre o jardim de infância e as famílias;  

 Contribuir para a melhoria dos processos e para a indução de boas práticas de gestão dos 

recursos.  
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E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens. 

Realização da atividade 

Estava previsto realizar a atividade em 37 jardins de infância. Realizou-se em 41 jardins de infância, 

conforme dados apresentados no quadro seguinte.  

Quadro XII – Indicadores de realização – Jardins de Infância da Rede Privada (IPSS)  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Jardins de infância 37 41 +4 3,2% 

Dias de trabalho inspetivo - 783,3 - 1,9% 

 

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

identificação de fragilidades em dois jardins de infância, decorrentes da ação de provedoria em data 

posterior à seleção das instituições a intervencionar em 2013. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A identificação de aspetos que se destacam pela positiva, aspetos que carecem de melhoria e 

de aspetos a corrigir, comunicados aos responsáveis dos jardins de infância;  

 A realização de atividades de continuidade que analisam o trabalho desenvolvido pelas equipas 

pedagógicas dos jardins de infância, considerando os aspetos a melhorar e a corrigir indicados 

no relatório. 

 As atividades de continuidade já realizadas indicam melhoria das respostas educativas e o 

cumprimento da duração da componente letiva de cinco horas diárias nos jardins de infância. 

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

continuidade já realizadas indicam que a maioria das fragilidades identificadas foi corrigida e as 

restantes encontram-se em processo de melhoria.   
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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 integrou, em 2013, as seguintes atividades: 

 II.1 Organização do Ano Letivo 

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

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

(Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário) 

 II.4 Cursos Profissionais no Ensino Públicos e nas Escolas Profissionais  

 II.5 Controlo do Uso das Denominações Reservadas às Instituições de Ensino Superior  

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

 II.7 Controlo dos Procedimentos de Creditação 

O programa Controlo representou 20,4% do trabalho inspetivo realizado em 2013 e 58,5% dos 

estabelecimentos de educação e ensino intervencionados no âmbito da atividade planeada. 

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

 

Gráfico II – Atividades do Programa Controlo 
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ATIVIDADE II.1 – ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

Coordenação 

Lurdes Navarro e Paulo Valada 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

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

do ensino; 

 Aferir da adequação do quadro normativo à realidade e identificar eventuais 

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

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

E integrou o objetivo estratégico: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

A atividade Organização do Ano Letivo tem sido alvo de ajustamentos face aos respetivos contextos 

anuais. No presente ano letivo, foram introduzidas alterações significativas na atividade, passando a 

mesma a desenvolver-se em três fases ao longo do ano, como a seguir se discrimina:  

 Fase III (2012/2013) – decorreu entre janeiro e maio, com o objetivo de verificar o 

cumprimento das recomendações apontadas às unidades orgânicas intervencionadas de 

setembro a novembro e a implementação de medidas de promoção do sucesso escolar, bem 

como a utilização dos minutos sobrantes da componente letiva e da componente não letiva 

dos horários dos docentes dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário; 

 Fase I (2013/2014) – realizou-se nos finais de julho e início de agosto, tendo incidido na 

observação dos procedimentos adotados na constituição de turmas e na distribuição do 

serviço docente, pretendendo-se, também, identificar os eventuais constrangimentos 

decorrentes da aplicação dos normativos publicados recentemente; 

 Fase II (2013/2014) – decorreu nos meses de outubro e novembro, com o objetivo de analisar 

as condições de aprendizagem das crianças e dos alunos, no âmbito da constituição de turmas 

e da carga curricular, 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. 
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Quadro XIII – Indicadores de realização – Organização do Ano Letivo  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 240 335 +95 25,9% 

Dias de trabalho inspetivo - 4487,6 - 10,9% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas (39,5%) deve-se às 

seguintes razões:  

 20 intervenções propostas pelas EMN, EMC e EMS na sequência da desconformidades 

comunicadas; 

 75 intervenções de caráter preventivo, determinadas na sequência da publicação de 

normativos estruturantes.  

Destacam-se como pontos fortes: 

 O contributo da atividade como fator de melhoria das organizações escolares; 

 O caráter sistemático da atividade; 

 A introdução de novas fases no desenvolvimento da atividade, que contribuem para reforçar a 

sua eficácia e melhoria;  

 A possibilidade de as unidades orgânicas corrigirem as irregularidades, no decurso da 

intervenção, na fase do contraditório e após receção do relatório final; 

 A pertinência e a diversidade dos aspetos observados e analisados na organização das 

unidades orgânicas; 

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

utilizados. 

Destacam-se como pontos fracos: 

 Apesar dos progressos verificados nos últimos anos, a ainda insuficiente articulação entre os 

diferentes serviços do MEC, de forma a permitir uma intervenção mais concertada junto das 

organizações escolares;  

 Tardia publicação de diplomas legais determinantes para a organização do ano letivo, o que 

prejudica as iniciativas de formação e apropriação dos documentos, por parte dos inspetores, 

interlocutores e coordenadores nacionais.   

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram alcançados, justificando-se a 

sua continuidade, quer pelos resultados concretos que apresenta, quer pela amplitude do seu âmbito 

– desde a educação pré-escolar ao ensino secundário.  
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ATIVIDADE II.2 – PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E 
EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Coordenação 

Helena Afonso e Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade visava: 

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

exames 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 e escolas não agrupadas, face aos normativos e aos contextos específicos em que as 

provas e os exames decorrem; 

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

agrupadas, no que respeita ao serviço inerente à realização das provas finais e dos exames 

nacionais.  

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

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 XIV – 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 195 249 +54 19,2% 

Dias de trabalho inspetivo - 786,0 - 1,9% 

 

O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas (27,7%) deveu-se 

essencialmente a dois fatores:  

 Todos os anos surge a necessidade de, face às ocorrências da 1.ª fase de exames, realizar uma 

visita – não planeada – a algumas escolas, na 2.ª fase. 

 Em 2013, devido à greve geral dos docentes convocada para o dia da realização do exame 

nacional de Português do 12.º ano, foi reforçado o número de estabelecimentos a visitar no dia 
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da greve. Por outro lado, o facto de ter sido repetido o exame nacional de Português levou 

também a um aumento de realização da atividade. 

Resultante desta atividade, existe todo o trabalho desenvolvido no âmbito dos desvios, das anomalias 

e da provedoria, que não é planeado e não se apresenta no quadro supra.  

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 pontos fracos e aspetos a corrigir: 

 Decorrente de toda a atividade realizada e também transmitindo o que é referido nos 

relatórios regionais, enumeram-se de seguida alguns aspetos a considerar em futuras ações: 

 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; 

 Criar procedimentos informáticos para que as fichas de registo sejam enviadas à equipa EMEE 

logo após a ação; 

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

para integrarem a respetiva bolsa. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram cumpridos.   
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ATIVIDADE II.3 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 
(EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO) 

Coordenação 

Maria Luísa Ferreira  

João Henriques* 

Ana Costa Pinto** 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 Verificar a existência e apreciar o funcionamento dos órgãos de gestão pedagógica, enquanto 

condições essenciais para garantir a qualidade do ensino e as práticas de interdisciplinaridade;  

 Apreciar o cumprimento dos planos de estudo e do processo de avaliação das aprendizagens;  

 Analisar a organização dos procedimentos administrativos, garantindo a fiabilidade dos 

registos de avaliação e de certificação;  

 Avaliar o funcionamento dos EEPC quanto a condições materiais e recursos humanos.  

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

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 XV – Indicadores de realização – Organização e funcionamento dos estabelecimentos  

de ensino particular e cooperativo (Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário) 

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Estabelecimentos de educação e ensino 123 135 +12 10,4% 

Dias de trabalho inspetivo - 2305,5 - 5,6% 

 

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

face às comunicações recebidas nesta inspeção-geral, à necessidade de alargar a intervenção em 

estabelecimentos com contrato de associação.  

 

___________ 
*
 Até 21 de outubro 

**
 A partir de 21 de outubro 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 O grau de implementação das recomendações apresentadas nos relatórios das intervenções; 

 A inclusão, na amostra de escolas a intervencionar, de algumas escolas onde apenas funcionam 

salas da educação pré-escolar. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Alguma divergência entre o guião (módulos), enquanto instrumento orientador da ação, e os 

objetivos da atividade; 

 Complexidade dos aspetos a analisar nos horários dos docentes  decorrente da não consensual 

interpretação do teor dos contratos coletivos de trabalho para o setor, pelas entidades 

competentes; 

 Inadequação do guião da atividade quando aplicado a estabelecimentos onde apenas 

funcionam salas da educação pré-escolar; 

 Demora no envio às escolas do relatório (após contraditório); 

 Melhorar os procedimentos de elaboração de relatórios;  

 Falta de uniformidade no registo de documentos no GestIGEC, com reflexos na rapidez e na 

facilidade de consulta dessa documentação. 

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

 

ATIVIDADE II.4 – CURSOS PROFISSIONAIS NO ENSINO 
PÚBLICO E NAS ESCOLAS PROFISSIONAIS 

Coordenação 

Madalena Moreira e Paulo Cruz 

Objetivos 

Esta atividade, em fase de experimentação, teve como objetivos operacionais: 

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

 Analisar os critérios de racionalização e integração das redes de oferta formativa já existentes; 

 Garantir padrões de qualidade no desenvolvimento da formação profissional dos jovens que 

assegurem a sua integração no mercado de trabalho; 

 Aferir a adequação do quadro normativo à realidade, identificando eventuais 

constrangimentos com vista à elaboração de propostas de alteração.  

E integrou o objetivo estratégico: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 
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Realização da atividade 

Foram realizadas as 3 ações previstas (escola secundária pública; escola profissional pública e escola 

profissional privada). 

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 XVI – Indicadores de realização – Cursos profissionais  

no ensino público e nas escolas profissionais  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas 3 3 0 0,2% 

Dias de trabalho inspetivo - 245,0 - 0,6% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Pertinência da atividade, sinalizada por parte das entidades intervencionadas; 

 Interação entre a equipa inspetiva e os variados interlocutores; 

 Momentos de reflexão sobre a organização e funcionamento dos cursos e, fundamentalmente, 

sobre os aspetos relacionados com a gestão modular e os resultados escolares dos 

alunos/formandos. 

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

 

ATIVIDADE II.5 CONTROLO DO USO DAS DENOMINAÇÕES 

RESERVADAS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  

Coordenação 

Maria Filomena Mota 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais:  

 Detetar situações indiciadoras de incumprimento do n.º 3 do artigo 10.º do Regime Jurídico 

das Instituições de Ensino Superior (RJIES) mediante pesquisas efetuadas às bases de dados 

de acesso público do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do Instituto dos Registos e 

Notariado;  

 Identificar entidades cuja denominação indicia incumprimento do disposto na norma legal 

referida;  
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 Analisar as situações detetadas à luz das disposições legais aplicáveis;  

 Ponderar as conclusões com vista à formulação de propostas de instauração dos 

procedimentos contraordenacionais às entidades infratoras, quando tal se justifique, nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 164.º do RJIES; 

 Sensibilizar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o Instituto Nacional dos Registos e 

Notariado e a Direção-Geral do Consumidor com vista à implementação de práticas 

preventivas de incumprimento do estipulado no n.º 3 do art.º 10.º do RJIES e à criação de 

processos expeditos de comunicação e articulação entre aquelas entidades e os serviços do 

MEC.  

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

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. 

Quadro XVII – Indicadores de realização – Controlo do uso das denominações  

reservadas às instituições do ensino superior  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 40 36 -4 2,8% 

Dias de trabalho inspetivo - 414,4 - 1,0% 

 

Esta atividade realizou-se em 36 das 40 entidades previstas. O desvio verificado entre o número de 

intervenções previstas e realizadas deve-se essencialmente a constrangimentos ao nível dos recursos 

inspetivos disponíveis na EMESC, face ao incremento das solicitações para a realização, com caráter 

urgente, de ações inspetivas não programadas.  

Na maioria das situações verificou-se o arquivamento do processo, dado não se detetarem situações 

de incumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 10.º do RJIES. 

Nos casos em que foram detetadas desconformidades, foram as instituições sensibilizadas para 

alteração das denominações, tendo aquelas, de modo geral, acatado, pelo que não foi proposta 

nenhuma instauração de procedimentos contraordenacionais.  

Destaca-se como ponto forte: 

 O contributo para a regulação dos sistemas educativo e científico, no sentido de identificar 

situações que fogem ao cumprimento do estabelecido legalmente – no caso, o determinado no 
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n.º 3 do artigo 10.º do RJIES, evitando que seja criada no público a convicção errada de 

lecionação de ensino superior em entidades não autorizadas a fazê-lo. 

E como ponto fraco a dificuldade de atuação dos inspetores, em alguns casos, dado as instituições 

intervencionadas não serem dependentes da tutela do MEC.  

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

 

ATIVIDADE II.6 – PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES (PACC) 

Coordenação 

Pedro Valadares 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 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. 

E integrou o objetivo estratégico: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

A atividade, determinada por despacho de 2013-12-03 do Secretário de Estado da Administração 

Escolar, decorreu no dia 18 de dezembro de 2013 em agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas em que se concentrou a aplicação 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, bem como o registo dos 

incidentes supramencionados. 



Relatório de Atividades 2013 

 

 

39 

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 XVIII – Indicadores de realização – PACC  

 
Realizado 

 
N.º 

% do total das    
atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 91 - 

Dias de trabalho inspetivo 107,1 0,3% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A atuação dos inspetores; 

 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 – CONTROLO DOS PROCEDIMENTOS DE 
CREDITAÇÃO 

Coordenação 

Maria de Lurdes Santos 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 Analisar as situações detetadas à luz das disposições legais aplicáveis e ao quadro 

regulamentar das instituições; 

 Aferir da conformidade dos procedimentos de creditação das instituições visadas; 

 Identificar o percurso escolar, para prosseguimento de estudos, dos estudantes envolvidos; 

 Apreciar a certificação emitida pelas instituições de ensino superior. 

E integrou o objetivo estratégico: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

Das intervenções realizadas resultaram um conjunto de recomendações às instituições de ensino 

superior, visando a melhoria dos procedimentos adotados. 
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O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, apresentando o 

número de instituições intervencionadas e o número de dias de trabalho inspetivo. 

 
Quadro XIX – Indicadores de realização – Procedimentos de creditação  

 
Realizado 

 
N.º 

% do total das    
atividades 

Instituições 3 - 

Dias de trabalho inspetivo 61,7 0,1% 

 

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, para além de 

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

eventuais fragilidades, irregularidades ou ilegalidades detetadas. 

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

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

resultados, conforme aplicável. 

Em 2013, 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 dos Institutos Politécnicos Públicos 

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

 III.7 Auditorias na Universidade Católica Portuguesa (UCP) 

O programa Auditoria representou, em 2013, 15,6% do trabalho inspetivo realizado e 10,4% dos 

estabelecimentos e serviços intervencionados no âmbito da atividade planeada. 

O gráfico seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades do programa. 
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Gráfico III – 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 teve como objetivo operacional: 

 Assegurar, de forma sistemática, a realização de auditorias administrativas e financeiras ao 

sistema e aos procedimentos de controlo interno das escolas, instituições de ensino superior e 

ciência, e organismos do MEC, identificando e intervindo em áreas de risco ou 

rubricas/agregados orçamentais relevantes do Orçamento do MEC, de modo a garantir o 

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

recursos financeiros, humanos e patrimoniais. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Promover a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência quer ao nível dos 

estabelecimentos de educação e ensino, dos serviços e organismos do MEC, quer das 

entidades por si tuteladas, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos 

disponibilizados. 

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 intervenções em escolas e agrupamentos 

de escolas, estabelecimentos do ensino superior e ciência e organismos do MEC, no âmbito da 

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

Quadro XX – 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 72 75 +3 5,8% 

Dias de trabalho inspetivo - 4213,4
*
 - 10,2% 

 

___________ 
*
 O número indicado inclui 241 dias inspetivos relativos ao desenvolvimento de 25 intervenções inspetivas, que visaram o 

levantamento das disponibilidades financeiras das escolas e agrupamentos de escolas no último trimestre de 2013. 
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Destacam-se como pontos fortes: 

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

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 pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Estratégias de formação, visando colmatar algumas lacunas identificadas nas áreas de 

formação académica inicial de alguns auditores. 

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

seus aspetos quantitativos, com alguma folga face ao planeamento inicial do número de auditorias a 

realizar. 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 teve como objetivo operacional: 

 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). 

E integrou os objetivos estratégicos da IGEC: 

 Promover a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência quer ao nível dos 

estabelecimentos de educação e ensino, dos serviços e organismos do MEC, quer das 

entidades por si tuteladas, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos 

disponibilizados; 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

Em 2013 previa-se a realização de dois trabalhos, ao nível dos: 

 apoios da ação social do ensino superior; 

 contratos de financiamento do ensino não superior do subsistema particular e cooperativo. 
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O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta atividade, apresentando a 

comparação entre o previsto e o realizado, em número de serviços intervencionados, no âmbito da 

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

Quadro XXI – Indicadores de realização – Auditorias temáticas 

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Direções-Gerais do MEC 2 1 -1 0,1% 

Dias de trabalho inspetivo - 179,6 - 0,4% 

 

A auditoria aos apoios da ação social no ensino superior ao nível das bolsas de estudo a realizar junto 

da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) não foi realizada uma vez que ao longo do ano de 2013 se 

operaram modificações no enquadramento normativo destes apoios que conduziram à 

desatualização do guião programado para aplicação no trabalho, que tinha sido conceptualizado 

ainda em 2012. A dinâmica de desenvolvimento de outros trabalhos desenvolvidos na EMAF não 

permitiu, de forma tempestiva, a alocação de recursos humanos inspetivos para procederem à 

atualização e reconversão do referido guião, de molde a permitir iniciar a auditoria ainda em 2013. 

A auditoria aos contratos de financiamento do ensino não superior do subsistema particular e 

cooperativo foi iniciada em outubro de 2013, contudo, encontra-se, em 31/12/2013, em fase de 

«Relatório», tendo sido realizadas as verificações e diligências que corporizam a fase de «Execução» 

durante o último trimestre de 2013. 

 

ATIVIDADE III.3 – AUDITORIAS AOS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

Coordenação 

Virgílio Alves e Maria Adília Ribeiro 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 Verificar os requisitos de funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado 

(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;  

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

 Prevenir situações de degradação do funcionamento dos EESP. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

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

35 instituições do ensino superior privado, 22 de natureza politécnica e 13 de natureza universitária, 

entre as quais três universidades.  

Acresce que, em face das propostas formuladas nos relatórios das auditorias e que foram objeto de 

homologação pelo Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, se concretizaram, para além do 

número de auditorias previstas, um conjunto de ações sequenciais em nove das instituições 

auditadas, em 2012 e em 2013.  

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 XXII – 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 38 43 +5 3,3% 

Dias de trabalho inspetivo - 1085,1 - 2,6% 

 

Resulta dos indicadores constantes no quadro que o número de intervenções previstas foi plenamente 

executado. 

Destacam-se como pontos fortes: 

• Recolha sistemática de indicadores do desempenho, tanto ao 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. 

• Salvaguarda do interesse público através da Identificação de irregularidades no cumprimento 

dos requisitos de funcionamento das instituições, bem como da sua correção.  

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

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), no âmbito das suas competências. 

• Implementação dos necessários reajustamentos nos instrumentos de suporte a esta auditoria 

(Aplicação e Inquérito), decorrentes da identificação de lacunas e da atualização de referências 

normativas, por força da alteração de legislação, entretanto publicada no ano em referência.  
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• Monitorização da execução das auditorias e realização de reuniões periódicas, tendo 

subjacente refletir sobre o trabalho realizado, aprofundar temáticas relacionadas com as 

matérias abordadas e aferir estratégias, metodologias e procedimentos. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Insuficiências no documento de recolha prévia de informação (Inquérito), face à diversidade de 

verificações a efetuar nos diversos módulos. 

 Algumas limitações na aplicação de suporte, nomeadamente pela falta de alguns campos de 

registo para estruturar a análise qualitativa da informação estatística contida em alguns 

quadros.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos definidos para esta atividade foram concretizados, 

sendo de relevar, sendo de relevar as potencialidades dos seus produtos, materializados nas 

intervenções nas instituições, nos relatórios preliminares, no exercício de pronúncia pelas instituições 

e nos relatórios finais, homologados pelo Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior.  

Regista-se como corolário, a implementação de medidas de superação de irregularidades e de 

situações mais complexas que foram identificadas, consubstanciadas na execução de nove ações 

sequenciais não programadas e que mereceram, por parte das instituições, elevado grau de 

recetividade às recomendações formuladas e empenhamento na conformidade dos desempenhos  

 

ATIVIDADE III.4 – AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS 
DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Coordenação 

Miguel Monteiro 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

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

superior; 

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

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

melhoria dos serviços prestados; 

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

vigor; 

 Aferir da adequação do quadro normativo à realidade e identificar eventuais 

constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de alteração; 
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 Verificar o grau de cumprimento das recomendações efetuadas à Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, Universidade Aberta e Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa, em sede de relatório de auditoria aos respetivos Serviços Académicos. 

E integrou os objetivos estratégicos da IGEC: 

 Promover a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência quer ao nível dos 

estabelecimentos de educação e ensino, dos serviços e organismos do MEC, quer das 

entidades por si tuteladas, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos 

disponibilizados; 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

O relatório da auditoria aos Serviços Académicos da Universidade de Coimbra foi concluído e, 

posteriormente, homologado pelo Secretário de Estado do Ensino Superior (SEES). Na sequência da 

referida homologação, foi o mesmo notificado ao Reitor da Universidade, que se veio a pronunciar, 

após 60 dias, nos termos do n.º 6 do art.º 15 do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho. A informação 

remetida, nesta fase, pela Instituição foi objeto de análise e envio ao SEES, para decisão, e posterior 

remessa ao reitor da Universidade, para cumprimento do respetivo despacho. 

As restantes ações previstas nesta atividade não foram executadas conforme delineado, em resultado 

de terem surgido circunstâncias, não planeadas, que levaram à dispersão dos recursos humanos, 

inicialmente previstos para a sua realização, por outras atividades. 

Efetivamente, das três ações sequenciais previstas, apenas foi possível realizar duas, no ano em 

referência, embora os relatórios não tenham sido enviados para homologação, em 2013. 

Foi, ainda, assumida a impossibilidade de elaborar o relatório global nacional, por se ponderar que a 

sua preparação representaria a afetação de recursos que se afiguraram indispensáveis à realização de 

outras tarefas. 

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 aos Serviços  

Académicos das Universidades Públicas  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Instituições 4 3 -1 0,2% 

Dias de trabalho inspetivo - 92,5 - 0,2% 



Relatório de Atividades 2013 

 

 

49 

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

anteriormente referido, essencialmente à impossibilidade de afetação de recursos humanos a esta 

atividade, já que os mesmos se ponderaram indispensáveis à realização de outras atividades. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A coerência dos procedimentos adotados e dos padrões de análise das matérias objeto de 

auditoria; 

 O reconhecimento, por parte das instituições auditadas, da validade das asserções, conclusões 

e recomendações resultantes destas auditorias, patente, nomeadamente, no elevado nível de 

implementação das recomendações formuladas pelas equipas auditoras. 

 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 As auditorias, quando dirigidas a instituições com diversos serviços académicos e/ou com um 

elevado número de cursos/estudantes, revelam grande complexidade dado o volume de 

informação analisada; 

 A focalização em aspetos mais parcelados da realidade, em função de apenas alguma ou 

algumas das unidades orgânicas das Instituições auditadas, tenderá a aumentar o efeito 

reprodutor dos resultados alcançados em cada auditoria.  

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

confirmados diversos aspetos críticos das áreas de intervenção destas auditorias, tendo-se alcançado, 

nomeadamente no seio das instituições objeto de intervenção, um padrão de implementação de 

procedimentos, de autorregulação e correção de irregularidades, ponderados como relevantes pelos 

diferentes intervenientes.   

 

ATIVIDADE III.5 – AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS 
DOS INSTITUTOS POLITÉCNICOS PÚBLICOS 

Coordenação 

Miguel Monteiro e José Carlos Alves 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

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

superior; 

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

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

melhoria dos serviços prestados; 
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 Recolher informação que permita a verificação do grau de cumprimento dos normativos em 

vigor; 

 Aferir da adequação do quadro normativo à realidade e identificar eventuais 

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

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

Como previsto, procedeu-se à estruturação metodológica da atividade, no âmbito da qual foi 

concebido um roteiro-guião de auditoria e o inquérito destinado à recolha prévia de informação, junto 

das Instituições. 

Consequentemente, foram adaptados instrumentos informáticos de suporte às auditorias, destinados 

à recolha, ao registo de dados e à elaboração de relatórios. 

Às vertentes ou áreas de risco, identificadas no plano de atividades, fez-se acrescer uma outra 

(procedimentos de creditação de competências para prosseguimento de estudos), determinante do 

surgimento de um conjunto de indicadores e respetivos campos de recolha e análise de informação. 

Foram realizadas auditorias aos Serviços Académicos de quatro instituições (Escola Superior Náutica 

Infante D. Henrique, Instituto Politécnico da Guarda, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e 

Escola Superior de Enfermagem do Porto). 

Ponderados diversos fatores, já no decurso da realização das auditorias, foi reequacionada a 

metodologia das mesmas, tendo-se apostado na focalização, para futuro, em aspetos mais 

parcelados da realidade, em função de apenas alguma ou algumas das unidades orgânicas das 

Instituições auditadas, procurando aumentar o efeito reprodutor dos resultados alcançados em cada 

auditoria. 

A reorientação das intervenções para auditorias autonomizadas a cada Serviço, com relatórios 

independentes, isto é, não agregadas num único relatório por Instituto Politécnico, como sempre se 

havia feito, afigurou-se determinante da elaboração de novos instrumentos de auditoria, 

designadamente do roteiro-guião, do inquérito prévio e dos suportes informáticos da atividade. 

Destes, apenas foi possível proceder à conceção de novo guião e correspondente inquérito destinado 

à recolha prévia de informação e à identificação da necessidade de desenvolver novos suportes 

informáticos, indispensáveis à realização destas auditorias. 

No entanto, no que a estes se refere, embora se tenha constatado a impossibilidade de proceder ao 

seu desenvolvimento interno, não se alcançou, ainda, solução para a aquisição externa dos serviços 

necessários à produção de novo sistema informático. 

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. 
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Quadro XXIV – Indicadores de realização – Auditorias aos Serviços  

Académicos dos Institutos Politécnicos Públicos  

 
Previsto Realizado 

 
N.º N.º Desvio 

% do total das    
atividades 

Instituições 5 4 -1 0,3% 

Dias de trabalho inspetivo - 404,6 - 1,0% 

 

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

impossibilidade de afetação de recursos humanos a esta atividade, já que se ponderaram 

indispensáveis à realização de outras atividades. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A coerência dos procedimentos adotados e dos padrões de análise das matérias objeto de 

auditoria; 

 O reconhecimento, por parte das instituições auditadas, da validade das asserções, conclusões 

e recomendações resultantes destas auditorias, patente, nomeadamente, no elevado nível de 

adesão às recomendações formuladas pelas equipas auditoras. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 As auditorias, quando dirigidas a instituições com diversos serviços académicos e/ou com um 

elevado número de cursos/estudantes, revelam grande complexidade dado o volume de 

informação analisada; 

 A focalização em aspetos mais parcelados da realidade, em função de apenas alguma ou 

algumas das unidades orgânicas das Instituições auditadas, tenderá a aumentar o efeito 

reprodutor dos resultados alcançados em cada auditoria; 

 A ausência de capacidade interna para desenvolver os suportes informáticos indispensáveis à 

realização das auditorias.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram parcialmente alcançados, já 

que não foi possível alargar a intervenção aos restantes Serviços que integram o universo e verificou-

se alguma dificuldade na implementação dos procedimentos necessários ao desenvolvimento dos 

suportes informáticos indispensáveis à realização deste tipo de auditoria. Refira-se, no entanto, que 

nas auditorias realizadas foi possível confirmar diversos aspetos críticos das áreas desta intervenção, 

tendo-se alcançado, no seio das instituições objeto de intervenção, um padrão de análise de 

procedimentos, de auto regulação e correção de irregularidades, ponderados como relevantes pelos 

diferentes intervenientes.  
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ATIVIDADE III.6 – AUDITORIA À GESTÃO DOS RECURSOS 
DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

Coordenação 

José Carlos Alves 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 Apreciar a distribuição do serviço docente das instituições de ensino superior públicas;  

 Analisar o quadro normativo da instituição face ao quadro legal vigente;  

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

contratação de docentes;  

 Caraterizar o corpo docente da instituição, por categoria, grau e regime de exercício de 

funções;  

 Caraterizar o corpo docente quanto à natureza e longevidade do vínculo à instituição, bem 

como a sua evolução quantitativa, face ao número de estudantes da instituição;  

 Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos no que se refere ao planeamento do 

serviço docente;  

 Apreciar a gestão dos recursos docentes disponíveis segundo critérios de economia, eficácia e 

eficiência.  

 E, contribuindo para a concretização do objetivo estratégico da IGEC, reforçar a regulação dos 

sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

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 em trabalho inspetivo medido em dias. 

 
Quadro XXV – Indicadores de realização – Auditoria à Gestão  

dos Recursos Docentes no Ensino Superior Público  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 10 9 -1 0,7% 

Dias de trabalho inspetivo - 456,0 - 1,1% 
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O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se essencialmente a 

constrangimentos ao nível dos recursos inspetivos disponíveis na EMESC, face ao incremento das 

solicitações para a realização, com caráter urgente, de ações inspetivas não programadas. 

Pontos fortes 

Em resultado das auditorias realizadas foram identificadas e reportadas, quer às instituições do ensino 

superior auditadas quer à Tutela, um conjunto de situações críticas relevantes, designadamente ao 

nível de: 

 Regulamentação interna das instituições ao nível dos recursos docentes;   

 Dotação/caracterização do corpo docente das entidades auditadas; 

 Apreciação da gestão dos recursos docentes; 

 Contratação de colaboradores externos com funções docentes;  

 Dedicação exclusiva. 

 

Pontos fracos ou aspetos a corrigir 

 Para uma maior efetividade da auditoria, em termos do reforço da regulação desta área fulcral 

– a gestão dos recursos docentes das IES públicas – afigura-se necessário proceder, junto das 

instituições, à clarificação da interpretação de alguns referentes legais, pelas entidades 

competentes.   

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

 

ATIVIDADE III.7 – AUDITORIAS NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA (UCP) 

Coordenação 

Miguel Monteiro 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

• Caracterizar a organização interna e o funcionamento da UCP; 

• Aferir da sua adequação aos normativos legais em vigor no que respeita ao ensino superior, 

atendendo às especificidades da UCP; 

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

das instituições; 

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

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

melhoria dos serviços prestados; 

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

alteração. 
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E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

Realização da atividade 

Foi feita a reformulação do Guião-Roteiro de auditoria, proposto em 2011, e desencadeados os 

procedimentos destinados à recolha prévia da informação ponderada como necessária à realização da 

auditoria. 

Após a visita inicial à Universidade, na qual foram apresentados os objetivos da auditoria e entregues 

os materiais destinados à recolha de informação a que nos referimos, a Reitora da Universidade 

Católica Portuguesa oficiou a IGEC, solicitando a prorrogação do prazo indicado para a 

disponibilização da informação inicial e indicando 18 de novembro de 2013, como data possível da sua 

entrega, tendo tal pretensão sido aceite. 

Em consequência da prorrogação de prazo solicitada, e atendendo a outras atividades em conclusão, 

não foi possível efetuar as visitas de auditoria à sede da UCP e aos seus três centros regionais, bem 

como realizar as fases seguintes da auditoria 

Como balanço final, considera-se que, não tendo sido alcançados os objetivos da atividade, os 

mesmos se mantêm, pelo que será realizada, no ano de 2014. 
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PROGRAMA IV – AVALIAÇÃO 

O programa Avaliação enquadra-se no âmbito da avaliação organizacional e pretende assumir-se 

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

instrumento para melhorar o ensino e a aprendizagem e os resultados dos alunos, procura-se 

incentivar práticas de autoavaliação, promover uma ética profissional marcada pela responsabilidade, 

fomentar a participação social na vida da escola e oferecer um melhor conhecimento público do 

trabalho das escolas. 

Este programa integrou, em 2013, a atividade: 

 IV.1 Avaliação Externa das Escolas  

O programa Avaliação representou 16,8% do trabalho inspetivo realizado e 12,8% das escolas e 

agrupamentos de escolas intervencionados no âmbito da atividade planeada. 
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ATIVIDADE IV.1 – AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

Coordenação 

João Nunes 

Objetivos 

Esta atividade teve 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. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens; 

Realização da atividade 

No ano de 2013 foram avaliadas 166 escolas e agrupamentos de escolas públicas, tendo-se cumprido 

o planeamento 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 XXVI – Indicadores de realização – Avaliação Externa das Escolas  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de Escolas 172 166 -6
*
 12,8% 

Dias de trabalho inspetivo - 6939,7 - 16,8% 

 

 

 

 

___________ 
1
 Na sequência da reorganização da rede escolar (Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril), e no contexto do processo de novas 

agregações, não foram avaliadas 6 escolas 
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Destacam-se como pontos fortes: 

 a adesão pela comunidade escolar na resposta aos questionários de satisfação aplicados; 

 a construção e disponibilização pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência de 

indicadores contextualizados para a análise os resultados dos alunos; 

 a interação estabelecida entre as escolas e a IGEC para a preparação e a realização da avaliação 

externa; 

 os procedimentos implementados com vista à definição e aferição de critérios para a 

elaboração dos relatórios de escola. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 o tempo que decorreu entre a realização da avaliação externa e o envio dos relatórios 

homologados às 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, desenvolver a 

sua autonomia e melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos. 
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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 do Ministério da Educação e da Ciência; 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 do MEC junto dos Tribunais Administrativos, em 

processos em que a IGEC tenha tido intervenção em instância administrativa ou em que seja requerida 

a sua intervenção na defesa em juízo dos direitos e interesses do MEC. O programa engloba ainda a 

Formação de Instrutores das Escolas em Matéria de Ação Disciplinar, que pretende superar as 

dificuldades e os constrangimentos sentidos pelas escolas na tramitação dos seus processos 

disciplinares, preservando 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 2013, as seguintes atividades: 

 V.1 Provedoria 

 V.2 Ação Disciplinar 

 V.3 Contencioso Administrativo 

 V.4 Formação de Instrutores das Escolas em Matéria de Ação Disciplinar 

O programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo representou, em 2013, 33,0% do 

trabalho inspetivo realizado. 

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

Gráfico IV – Atividades do Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo 
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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 do MEC. 

E integra os objetivos estratégicos da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões; 

 Aproximar o serviço prestado pela IGEC das solicitações dos utentes dos sistemas educativo e 

científico. 

Realização da atividade 

No ano 2013, na Equipa Multidisciplinar de Provedoria foram rececionados 7769 documentos que 

deram origem a 3587 processos de provedoria resultantes da apresentação de 2995 queixas/denúncias 

e 592 pedidos de informação/esclarecimentos. 

Em 2012, foram abertos 4344 processos, sendo que 2013 (46%) resultaram de queixas/pedidos de 

informação com o motivo de abertura Concursos de Pessoal Docente/Contratação. 

Comparativamente a 2012, verificou-se um decréscimo total de 757 processos, resultante em grande 

parte dos novos critérios subjacentes à abertura de processo, ou seja, no ano 2013, a abertura de 

processo, nos casos das queixas/pedidos de informação sobre concursos de pessoal 

docente/contratação, foi feita por agrupamento de escola visado e não por utente, o que permitiu 

incorporar no mesmo processo várias queixas/pedidos de informação, o que explica a abertura apenas 

de 942 (26%) processos sobre a mesma matéria. Contudo, a diminuição de 1 071 (20%) processos 

abertos não significou uma diminuição de solicitações dos utentes, tendo mesmo havido um aumento 

de 314 processos de provedoria de natureza não contratual. 
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Cerca de 70% das exposições que deram origem à abertura de processos foram recebidas por via 

eletrónica. 

As 117 exposições dirigidas à IGEC não solicitando qualquer intervenção, mas limitando-se a dar 

conhecimento conjuntamente com outros serviços do MEC de determinados factos ou situações, 

foram integradas num um único processo, bem como as 18 queixas anónimas, num total das 36 

queixas anónimas apresentadas no ano de 2013, que foram indeferidas liminarmente por não serem 

acompanhadas de documentos ou outros meios probatórios idóneos que demonstrassem a provável 

gravidade e veracidade dos factos.  

Verificou-se um decréscimo de queixas anónimas relativamente ao ano de 2012, de 57 para 36. 

Das queixas e pedidos de informação dirigidos à IGEC, em 2013, 648 foram reencaminhados, dando 

disso conhecimento aos utentes, para os diretores de agrupamentos de escolas, para outros serviços 

do MEC, e nestes casos, em cumprimento das nossas funções de controlo da legalidade dos atos, 

solicitando informação sobre o desenvolvimento dado ao assunto. 

Em 2013, foram os docentes (39%) e os encarregados de educação/pais (33%) que mais solicitaram a 

intervenção da IGEC, ao contrário do que sucedeu com o pessoal não docente que apenas 2% recorreu 

aos nossos serviços. Estes valores estão relacionados com as matérias sobre as quais incide o maior 

número de queixas, ou seja, sobre os concursos de pessoal docente/contratação de escola (26%), a 

avaliação de alunos, o comportamento de docentes (11%) e a distribuição de serviço 

docente/constituição de turmas (7%), sendo que esta última matéria foi objeto de queixas, quer por 

parte do pessoal docente, quer por parte dos encarregados de educação/pais. Consequentemente, os 

mais visados nas queixas apresentadas foram os órgãos de gestão/direção (60%) e o pessoal docente 

(13%).  

Na sequência das 2995 queixas/denúncias apresentadas, foram realizadas 448 averiguações, 

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

fundamentos de forma rápida e expedita, tendo sido determinado o arquivamento de 240 queixas, o 

envio de 25 recomendações aos diretores de agrupamentos/escolas não agrupadas e a instauração de 

40 processos de inquérito e 53 processos disciplinares.  

As restantes queixas apresentadas, não precedidas de averiguações, deram origem à instauração de 

36 processos de inquérito. 

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

Decreto-Lei n.º 371/2006, de 6 de novembro, que confere competências à Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência, foram rececionadas e tratadas um total de 285 reclamações, 145 exaradas no 

Livro de Reclamações dos estabelecimentos particulares e cooperativos de educação pré–escolar,  

dos ensinos básico e secundário que deram  origem a 2 processos de contraordenação e 140 

reclamações do ensino superior.  

Das exposições rececionadas na Provedoria, 88% foram tratadas em prazo igual ou inferior a 10 dias 

úteis. 

A atividade de Provedoria, no ano de 2013, gerou 16 765 documentos. 
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O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização anteriormente referidos, 

incluindo igualmente o trabalho inspetivo medido em dias. 

Quadro XXVII – Indicadores de realização – Provedoria 

 
N.º 

% do total das    
atividades 

Processos de provedoria 3587 – 

Queixas/denúncias 2995 – 

Pedidos de informação/esclarecimento 592 – 

Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005) 285 – 

Ações inspetivas 448 – 

Dias de trabalho inspetivo 4174,4 10,1% 

 

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. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Falta de recursos humanos 

 Ausência de instrumento de avaliação do grau de satisfação dos utentes do serviço da 

Provedoria.  

 

ATIVIDADE V.2 – AÇÃO DISCIPLINAR 

Coordenação 

João Ferreira 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

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

disciplinarmente os seus autores;  

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

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

a regularidade dos procedimentos disciplinares;  
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• Garantir a resposta aos recursos hierárquicos e preparar as decisões relativas às penas 

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

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

E integrou os objetivos estratégicos da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões; 

 Aproximar o serviço prestado pela IGEC das solicitações dos utentes dos sistemas educativo e 

científico. 

Realização da atividade 

No cumprimento destes objetivos, foi da responsabilidade da IGEC a instrução de 456 novos 

procedimentos, sendo: 

• 174 – Inquéritos; 

• 275 – Processos disciplinares; 

• 7 – Contraordenação. 

O total de dias de ação inspetiva alocados a esta atividade é de 8718,9, o que corresponde a 21,1% dos 

dias de trabalho inspetivo.  

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

fortes: 

 O cumprimentos dos prazos de resposta aos recursos hierárquicos e preparação das decisões 

relativas às penas expulsiva em processos disciplinares, no âmbito das competências do 

Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, quer sejam instruídos pela IGEC 

ou pelas Escolas; 

 A articulação interna e 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 efeitos a nível nacional; 

 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, tramitação do processo de inquérito (sujeita a 

consulta) e, bem assim, a anotação ao novo regime do Ensino Particular e Cooperativo. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 A existência de processos de inquérito e ações inspetivas que, mercê do desenvolvimento de 

outras atividades pelos seus instrutores, decorrem por períodos de tempo mais longos, 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:  
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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 teve como objetivos operacionais: 

• Defender em juízo os direitos e os interesses do Ministério da Educação e Ciência;  

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

missão da IGEC propostas nas várias instâncias judiciais administrativas;  

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

ações em que a IGEC interveio;  

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

E integrou os objetivos estratégicos da IGEC: 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões; 

 Aproximar o serviço prestado pela IGEC das solicitações dos utentes dos sistemas educativo e 

científico. 

Realização da atividade 

Todas as atividades foram realizadas, gastando-se no seu total 491,7 dias de trabalho inspetivo, sendo 

113,1 em processos vindos de anos anteriores e 378,6 gastos em processos entrados este ano.  

Destacam-se como pontos fortes: 

 Decorridos nove anos sobre a implementação do atual modelo de contencioso administrativo, 

os juristas afetos a esta atividade acumularam um capital de conhecimentos que começa 

agora a dar frutos e é a melhor caução do futuro desta atividade. 

 O fraco número de processos em que o juiz abriu a instrução ou ordenou a realização de uma 

audiência pública destinada à discussão oral da matéria de facto (nos termos do disposto nos 

arts. 90.º e 91.º do CPTA), fez com que os restantes processos se «pareçam» com os 

anteriormente tramitados ao abrigo da LPTA (antes da reforma atual, entrada em vigor, em 1 

de janeiro de 2004).  
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 No entanto, importa referir que a entrada em vigor do NCPC, em 1.9.2013, já referida, que 

tornou obrigatória uma audiência prévia (embora com algumas exceções), poderá dentro em 

breve inverter esta tendência nas ações administrativas comuns, que seguem a forma das 

ações cíveis reguladas por aquele código. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Em primeiro lugar importa realçar que os juristas afetos a esta atividade não têm a preparação 

dos advogados, com quem se têm de defrontar em juízo. Tendo enveredado o CPTA por um 

processo de partes, aqueles juristas desempenham uma função similar à dos advogados. Há 

pois uma desigualdade de experiências em confronto, deficit ainda mais visível quando há 

audiência pública ou produção de prova. 

 A inexistência de juristas com prática forense pode originar constrangimentos, sobretudo 

quando as ações reclamaram a presença dos mandatários das partes em juízo. 

 Por outro lado, esta atividade passou a ser desempenhada, na DSJ, por cada vez menos 

juristas, o que fez perder alguma experiência específica que a IGEC tinha acumulado nesta 

matéria. 

 Há ainda a referir que, devido à alteração entretanto introduzida no art.º 115.º do ECD, a 

intervenção da IGEC se fez, grande parte das vezes, a partir de processos disciplinares 

instaurados e tramitados nas escolas, cuja qualidade instrutória é muitas vezes deficiente. 

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

 

ATIVIDADE V.4 – FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DAS ESCOLAS EM 
MATÉRIA DE AÇÃO DISCIPLINAR 

Coordenação 

Rui Hermida e Manuel Alfredo Garrinhas 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais:  

• Formar profissionais das escolas em matéria de ação disciplinar, preservando o interesse 

público e o interesse dos visados e arguidos num procedimento disciplinar formal e 

materialmente despido de vícios e justo; 

• Aumentar a capacitação dos recursos humanos da IGEC na vertente formativa em matéria 

jurídica e disciplinar. 

E integrou os objetivos estratégicos da IGEC: 

• Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões;  

• Aproximar o serviço prestado pela IGEC das solicitações dos estabelecimentos de ensino. 
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Realização da atividade 

Estiveram envolvidos, nesta atividade, no ano de 2013, 811 docentes de agrupamentos de 

escolas/escolas não agrupadas de todo o território continental, correspondendo à segunda fase do 

plano inicial de formação para docentes instrutores de processos disciplinares instaurados/tramitados 

em escolas (a primeira fase ocorreu em 2012), traduzindo-se numa formação prática em matéria de 

recolha de prova, dedução de acusação e redação de relatório final em procedimento disciplinar 

(análise de casos), com a duração de dois dias (12 horas); e decorreu ainda uma terceira fase, dirigida 

aos diretores de estabelecimento, especificamente direcionada para a sua formação ao nível da 

competência legal de agirem em matéria disciplinar, com a duração de um dia (7 horas). 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Colaboração empenhada, na parte logística, da DGEstE/delegações regionais; 

 Recetividade à temática da atividade, por parte dos seus destinatários, a que não é alheia a 

sua relevância no quotidiano dos estabelecimentos de ensino: 97,7% (72,8% de Muito Bom) 

nas respostas ao item «interesse global da ação», no inquérito de satisfação); 97,7% (79.7% de 

Muito Bom) de respostas ao item «as atividades realizadas tiveram interesse»; idem, 96,8% 

(56,5% de Muito Bom), na resposta ao item «se os objetivos foram atingidos»); 

 Participação maciça dos destacados pelas direções dos estabelecimentos para frequentarem 

esta atividade (89.9%, em 900 docentes convocados); 

 Qualificação dos formadores, todos inspetores da IGEC; 

 Satisfação altíssima dos formandos, medida por inquéritos de satisfação (em 96,9% de 

inquéritos preenchidos, o grau de satisfação correspondente a Muito Bom/Bom, oscilou entre 

93,7% (54,7% de Muito Bom) e 98,2% (79,3% de Muito Bom). 

 Radicou-se nos formandos a consciência que se trata de atividade que imbrica com direitos 

fundamentais dos visados (mormente se forem arguidos). 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Pouco tempo para a abordagem de temas tão vastos e complexos; 

 Poucos formadores para um tão grande número de ações e sua dispersão geográfica; 

 Necessidade imperiosa de enquadramento teórico das matérias a abordar, o que retirou 

algum tempo à sua aplicação prática; 

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

Esta atividade vai continuar em 2014, quanto à abordagem de aspetos práticos do procedimento 

disciplinar, versando a recolha de prova, dedução de acusação e redação do relatório final, estando já 

inscrita no Plano de Atividades para 2014, alargada agora à formação sobre o Estatuto do Aluno, por 

ter sido matéria muito requerida pelos estabelecimentos, devido à importância que reveste no seu 

quotidiano. 
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PROGRAMA VI – ATIVIDADE INTERNACIONAL 

No âmbito do programa Atividade Internacional, incumbem à IGEC responsabilidades em atividades 

internacionais, no âmbito das Escolas Europeias; 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, designadamente no 

que se refere aos programas geridos pela Agência Nacional PROALV – Programa de Aprendizagem ao 

Longo da Vida.  

Este programa integrou, em 2013, as seguintes atividades: 

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

 VI. 2 Escolas Europeias  

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

 VI .4 Projetos Internacionais 

O programa Atividade Internacional representou, em 2013, 1,4% do trabalho inspetivo realizado. 

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

 

Gráfico V – Atividades do Programa Atividade Internacional 
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ATIVIDADE VI.1 – CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PERMANENTE 
DAS INSPEÇÕES-GERAIS E NACIONAIS DE EDUCAÇÃO (SICI) 

Coordenação 

Helder Guerreiro 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

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

• Promover a partilha de experiências e de abordagens no âmbito das temáticas da Inovação em 

Inspeção e Prestação do Serviço Educativo;  

• Utilizar a SICI como uma plataforma para desenvolver parcerias com organizações 

congéneres, potenciando a realização de projetos de cooperação;  

• Assegurar a representação da IGEC na Assembleia Geral e nas reuniões do Comité Executivo; 

• Assegurar o papel de interlocutor dos membros do grupo de países e comunidades de língua 

latina, para que sejam consideradas as suas perspetivas e posições sobre as temáticas em 

debate no Comité Executivo.  

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

• Esta atividade visava, em termos gerais, acentuar a cooperação institucional às escalas 

nacional e internacional, com vista à promoção da melhoria contínua dos processos internos e 

à otimização dos recursos disponíveis.  

Realização da atividade 

Através dos seus representantes no Comité Executivo e na Assembleia-Geral, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

• Participação nas reuniões do Comité Executivo, na Assembleia-Geral e nalgumas conferências 

que lhes estavam associadas; 

• Coordenação do trabalho desenvolvido pelas Inspeções de países latinos no âmbito da SICI; 

• Consolidação das parcerias e trabalho conjunto com vista ao desenvolvimento do projeto 

sobre Observação da Prática Letiva (OPL), apoiado pela SICI e com a parceria das congéneres 

da Baixa Saxónia e da Holanda; 

• Realização de um questionário aos membros da SICI sobre Observação da Prática Letiva na 

Europa; 

• Coordenação da formação de inspetores portugueses sobre Observação da Prática Letiva, em 

articulação com a Equipa Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e 

Secundário; 

• Atualização do perfil da IGEC, com a colaboração de duas estagiárias do Instituto de educação 

da Universidade de Lisboa; 

• Colaboração no estudo da SICI sobre o impacto das inspeções; 
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Não se registaram desvios face às ações previstas. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O apoio da SICI à formação em OPL organizada pela IGEC, designadamente através da 

disponibilização de recursos e de conhecimento; 

 O recurso à SICI como um recurso informativo e formativo que valorizou o programa de 

estágios curriculares de duas estagiárias do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; 

 A utilização da SICI como plataforma para a divulgação do trabalho da IGEC e para a 

promoção de parcerias com outras inspeções; 

 O papel ativo da representação portuguesa na definição da agenda da SICI. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Incrementar a participação da IGEC em workshops organizados no âmbito da SICI. 

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

 

ATIVIDADE VI.2 – ESCOLAS EUROPEIAS 

Coordenação 

Helena Teixeira Coelho 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

• Participar nas reuniões do Conselho Superior, dos Conselhos de Inspeção, do Comité 

Pedagógico Misto e do Comité Administrativo e Financeiro, desenvolvendo a atividade 

inspetiva prevista nos regulamentos ou decorrentes de mandatos específicos dos Conselhos 

Superiores ou de Inspeção; 

• Proceder às inspeções das seções portuguesas 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, 

realizando as respetivas avaliações estatutárias; 

• Participar, juntamente com os Estados membros da União Europeia, na gestão pedagógica e 

financeira das Escolas Europeias através da realização de avaliações externas às Escolas 

Europeias em conjunto com inspetores de outras nacionalidades (Whole School Inspection); 

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

definidores do funcionamento das Escolas Europeias; 

• Participar em Comités de seleção de diretores e de diretores adjuntos das Escolas Europeias e 

de docentes portugueses a destacar para as Escolas Europeias. 
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E integra o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Realização da atividade 

Todas as atividades previstas foram efetuadas. Realizaram-se reuniões de grupos de trabalho para a 

elaboração de regulamentos/normas/orientações definidoras do funcionamento das Escolas 

Europeias. Foram levadas a efeito Avaliações Externas a cinco Escolas Europeias, cada uma num total 

de cinco dias. Realizaram-se, ainda, as visitas de inspeção necessárias para assegurar a tutela 

pedagógica dos professores dependentes da administração nacional e a sua avaliação estatutária num 

total de cerca de dez dias. 

 Levou-se a efeito o apoio pedagógico-didático a docentes estrangeiros de Ciências Humanas e de 

História do ensino secundário e a coordenação/realização de uma ação de formação que lhes foi 

destinada (três dias em setembro de 2013). No âmbito do ensino secundário, foram determinados seis 

dias de reunião para elaboração das provas de História do Baccalauréat europeu nas línguas alemã, 

inglesa e francesa e cinco dias para elaboração das provas de Português também para o Baccalauréat 

europeu. Concluiu-se a elaboração do programa de História destinado a alunos do 11.º ano e do 12.º 

ano de escolaridade que foi aprovado no Comité Pedagógico. Procedeu-se, de igual modo, à seleção 

dos professores portugueses a destacar para as Escolas Europeias e à organização dos respetivos 

processos de destacamento, bem como à avaliação de diretores e de diretores adjuntos das Escolas 

Europeias. 

Face ao exposto, concluiu-se não se ter verificado qualquer desvio entre as ações previstas e as 

realizadas. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O exercício de funções de presidência e de coordenação assumidas pelos representantes 

portugueses, quer na avaliação externa de escola, quer em grupos de trabalho, quer em 

inspeções em equipa, quer, ainda, na organização do processo de organização de provas de 

exame do Baccalauréat europeu. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Existe, por vezes, morosidade na tomada de decisões e/ou na obtenção da indispensável 

sintonia quanto ao conteúdo dos normativos e orientações. Porém, estas situações, quando 

ocorrem, ficam a dever-se, em grande medida, à necessidade de discutir em profundidade os 

assuntos em agenda, à dificuldade de encontrar o rápido consenso entre 27 Estados e culturas 

em presença, e/ou à dificuldade em encontrar datas que convenham a todos os participantes 

para a realização de reuniões.  

Considera-se que os objetivos da atividade foram cumpridos e que o balanço final dos resultados das 

atividades foi muito positivo, pois não apenas se cumpriu o previsto para a atividade, como se 

conseguiu dar resposta a situações não planeadas. 
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ATIVIDADE VI.3 – COOPERAÇÃO COM AS INSPEÇÕES DA 
EDUCAÇÃO DOS PAÍSES LUSÓFONOS 

Coordenação 

Agostinho Santa* 

João Ramalho** 

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, 

dando prioridade ao projeto de formação elaborado em conjunto com a Inspeção-Geral de 

Educação de Cabo Verde. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Esta atividade visava assegurar canais de comunicação e informação e a disponibilidade para 

cooperar nas áreas da qualificação e do reforço das competências dos inspetores das 

Inspeções da Educação dos Países Lusófonos, tendo como objetivos operacionais os 

seguintes: 

Realização da atividade 

 A Inspeção-Geral da Educação e Ciência participou numa Reunião entre representantes do 

Ministério da Educação e Ciência e do Ministério da Educação e Desporto de Cabo Verde, 

promovida pela Cooperação do Luxemburgo em Cabo Verde (lux-Dev), onde foram 

explorados cenários para a cooperação bilateral entre Portugal e Cabo-verde. 

 Foi preparado o documento Algumas notas sobre a cooperação com inspeções da CPLP, no qual 

se fez um levantamento da cooperação entre a IGE/IGEC e congéneres da CPLP. 

 Foram efetuados alguns contactos informais com inspetores de diversas Inspeções de 

Educação da CPLP para conhecer melhor os contextos em diversos países e para explorar 

modalidades de cooperação. 

 Participação na cimeira bilateral entre os Ministros da Educação de Portugal e Angola, bem 

como na elaboração de um contributo para uma proposta de cooperação entre os respetivos 

ministérios. 

 
 

 

 

___________ 
*
 Até 26 de outubro 

**
 A partir de 26 de outubro 
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ATIVIDADE VI.4 – PROJETOS INTERNACIONAIS 

Coordenação 

Helder Guerreiro 

Objetivos 

Esta atividade tinha 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 ações organizadas pela Agência Nacional PROALV e outras oportunidades de 

cooperação internacional como uma estratégia para a formação de quadros da IGEC;  

 Divulgar e escrutinar a avaliação externa de escolas e os seus impactos, através da realização 

de uma visita de estudo para especialistas estrangeiros a escolas e outras instituições com 

responsabilidades na educação;  

 Promover junto dos inspetores a participação em projetos e atividades de formação com 

relevância para a IGEC, no âmbito do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, apoiando 

candidaturas individuais. 

E integra o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Realização da atividade 

Durante o ano de 2013, destaca-se a concretização com sucesso das seguintes atividades:  

 Organização e acolhimento de uma visita de estudo na região de Lisboa para inspetores 

romenos da região de Prahova com o título Overview of the Portuguese Inspectorate of 

Education and the impact of inspections in school life; 

 Organização e acolhimento da visita de estudo Impact of School Evaluation on Quality 

improvement, na região de Faro, destinada a especialistas estrangeiros; 

 A convite do CEDEFOP, participação na conferência anual para divulgação do trabalho 

realizado no âmbito das Visitas de Estudo; 

 Estabelecimento de contactos com organizações congéneres para a organização e 

planificação de estágios focalizados na realização e utilização da Observação de Aulas como 

metodologia para a avaliação de escolas e apoio a candidaturas individuais de financiamento 

no âmbito do Programa Comenius – modalidade de Job Shadowing, a concretizar em 2014; 

 A organização e acolhimento de uma Visita de Estudo, na região de Lisboa, para quadros do 

Ministério da Educação Norueguês, designadamente inspetores, subordinada ao tema para 

dar uma panorâmica dos nossos sistemas educativo e de inspeção; 

 A organização de uma visita de estudo para inspetores polacos, da região da Silésia, a 

concretizar em 2014; 
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 Colaboração da Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Norte, em atividades de duas visitas 

de estudo de inspetores romenos e de uma visita de uma inspetora francesa;  

 Foram dados contributos para atualização de publicações internacionais, designadamente da 

Rede Eurydice e da OCDE, bem como para as apresentações no âmbito da avaliação do 

programa de assistência financeira a Portugal. 

As ações previstas foram todas concretizadas e, nalguns casos, como o das visitas de estudo, foram 

largamente superadas. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A realização com bastante sucesso de todas as visitas de estudo;  

 A divulgação internacional do trabalho desenvolvido pela IGEC; 

 A utilização da atividade internacional, nomeadamente a Visita de Estudo, como um recurso 

informativo e formativo na valorização do programa de estágios curriculares de mestrandas 

do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 A capacidade da IGEC em organizar atividades internacionais de natureza formativa necessita 

agora de ser consolidada, atendendo à complexidade da administração dos novos programas 

Erasmus+.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram claramente 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 2013, 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 

Cristiana da Silva Gomes e 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. 

E integra o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Realização da atividade 

No âmbito da atividade de formação e qualificação dos recursos humanos, foi elaborado o plano de 

formação de 2013, 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. 

Como mostra o quadro seguinte, durante o ano de 2013 realizaram-se 14 ações de formação, seis 

internas e oito externas, abrangendo cerca de 70% dos trabalhadores da IGEC, essencialmente, 

trabalhadores da carreira inspetiva e dirigentes. 

Para além da realização e execução do Plano de Formação, durante o ano de 2013, também foi feita 

uma proposta de regulamento da formação profissional dos trabalhadores da IGEC, a qual ainda se 

encontra em fase de apreciação. 
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Quadro XXVIII – Ações de formação em 2013 

Ação de Formação 
Tipo de 

Formação 
N.º 

horas 
N.º traba-
lhadores 

Carreira/ Categoria 

Organização do Ano Letivo – Fase II Interna 13 148 Inspetor/Técnico Superior 

Observação da Prática Letiva Interna 12 69 Inspetor 

Observação da Prática Letiva em 
Contexto Real 

Interna 6 32 Inspetor 

Avaliação Externa das Escolas Interna 6 92 Inspetor 

GestIGEC Interna 6 50 
Inspetor / 

AssistenteTécnico / 
Assistente Operacional 

Análise de Dados em Excel Interna 6 9 Inspetor 

Curso Avançado de Gestão Pública – 
CAGEP 

Externa 50 2 Dirigentes 

Orçamento de Estado para 2013 Externa 7 4 Dirigentes/Inspetor 

Lei dos Compromissos e dos pagamentos 
em atraso 

Externa 7 2 Dirigentes 

Revisão do Código do Procedimento 
Administrativo 

Externa 7 1 Dirigente 

II Encontro Luso Brasileiro sobre Trabalho 
Docente e Formação: Políticas, Práticas e 
Investigação: Pontes para a Mudança 

Externa 20 3 Inspetores 

GerFip – Módulo de Contabilidade Geral Externa 1,5 5 Assistente Técnico 

GerFip – Módulo de Contabilidade 
Analítica 

Externa 1,5 6 
Dirigentes / 

Assistente Técnico 

GerFip – Módulo do Imobilizado Externa 3 6 
Técnico Superior / 

Assistente Técnico 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A elaboração de uma proposta de regulamento interno da formação profissional dos 

trabalhadores da IGEC, uma vez que este documento constitui uma peça fundamental para a 

uniformização dos procedimentos relativos à formação profissional dos trabalhadores. 

 A diversidade das temáticas abordadas.  

 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 e Sílvia Alves 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

pagamentos dos encargos; 

• Elaborar o projeto de orçamento da IGEC para o ano económico de 2014 e organizar a conta 

de gerência de 2012; 

• Implementar o GerFip (Projeto de Gestão Partilhada de Recursos Financeiros na 

Administração Pública), enquanto sistema contabilístico e de gestão orçamental, permitindo a 

adoção do POCP (Plano Oficial de Contabilidade Pública) pela IGEC, passando o sistema 

contabilístico a assentar numa lógica patrimonial, 

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

IGEC; 

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

Ministério da Educação e Ciência; 

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

desempenho das empresas; 

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

a gestão da respetiva frota automóvel; 

• Inventariar e controlar os bens móveis da IGEC; 

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

financeiros e patrimoniais. 

E integra o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Realização da atividade 

No âmbito da gestão dos Recursos Financeiros e Patrimoniais, foram executadas diversas atividades 

destinadas a assegurar o normal funcionamento do serviço, nomeadamente, a elaboração do projeto 

de orçamento da IGEC para 2014, os documentos de prestação de contas, o acompanhamento da 

execução financeira, os procedimentos administrativos subjacentes aos ciclos da receita e da despesa 

e a conservação das instalações.  

Na gestão dos Recursos Financeiros merece especial destaque a implementação do GerFip, em 

regime de serviços partilhados. Este sistema veio substituir a tradicional ótica de caixa por uma visão 

integrada das vertentes orçamental, patrimonial e de custos, constituindo por isso uma ferramenta 
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essencial de apoio à gestão. Salienta-se que a prestação de contas da IGEC relativa ao ano de 2013 

será efetuada no novo sistema de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP). 

No que respeita aos procedimentos de contratação, foram realizados, durante o ano de 2013, 21 

procedimentos, representando um encargo global de €235 675,69, com um valor médio de aquisição 

€13 978,13. 

Quadro XXIX – Procedimentos de contratação em 2013 

PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – GATEWIT – AQUISIÇÕES FORA DO ACORDO QUADRO 

Procedimento Objeto Ajuste Direto Montante 

01/IGEC/CCP/2013 Aquisição de Serviços Postais fora do âmbito universal (Regime Normal) 
NÃO ADJUDICADO 
– concurso deserto 

PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – ESPAP – AQUISIÇÕES AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 

Procedimento Objeto Ajuste Direto Montante sem IVA 

01/IGEC/AQHL/2013 
Aquisição de SERVIÇOS DE HIGIENE  E LIMPEZA das 
Instalações da IGEC sitas em Lisboa, Porto, Évora e Faro (para 
10 meses de 2013) 

Ao Abrigo do Acordo Quadro 47 000,00 € 

02/IGEC/AQVA/2013 Aquisição de SERVIÇOS DE VIAGENS E ALOJAMENTO Ao Abrigo do Acordo Quadro 8162,55 € 

03/IGEC/AQHL/2013 
Aquisição de PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA para as 
Instalações da IGEC sitas em Lisboa, Porto, Évora e Faro 

Ao Abrigo do Acordo Quadro 3734,10 € 

04/IGEC/AQ-
PECI/2013 

Aquisição de PAPEL DE FOTOCÓPIA E IMPRESSÃO Ao Abrigo do Acordo Quadro 4054,75 € 

05/IGEC/AQLS/2013 
Aquisição de Licenciamento de Software SYMANTEC 
BACKUP EXEC 2012 

Ao Abrigo do Acordo Quadro 2200,39 € 

06/IGEC/AQLS/2013 Renovação do Licenciamento ORACLE N.º 20336248 Ao Abrigo do Acordo Quadro 9353,40 € 

07/IGEC/AQLS/2013 
Renovação de Licenciamento MCAFEE TOTAL PROTECTION 
ENDPOINT 

Ao Abrigo do Acordo Quadro 2364,00 € 

08/IGEC/AQLS/2013 
Renovação de 30 Licenças MICROSOFT OFFICE DESKTOP 
PROFESSIONAL e 2 Licenças MICROSOFT WINDOWS 
SERVER STANDARD 

Ao Abrigo do Acordo Quadro 5824,10 € 

09/IGEC/AQCR/2013 
Aquisição de COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (para 4 meses 
de 2013) 

Ao Abrigo do Acordo Quadro 8243,10 € 

10/IGEC/AQ-EI/2013 Aquisição de EQUIPAMENTO INFORMÁTICO Ao Abrigo do Acordo Quadro 25 448,28 € 

11/IGEC/AQPECI/2013 Aquisição de Consumíveis de Impressão Ao Abrigo do Acordo Quadro 2290,37 € 

13/IGEC/AQEI/2013 Aquisição de EQUIPAMENTO INFORMÁTICO Ao Abrigo do Acordo Quadro 8955,25 € 

15/IGEC/AQ-CI/2013 Aquisição de 5 DIGITALIZADORES TIPO 2A Ao Abrigo do Acordo Quadro 1961,25 € 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO CONDUZIDOS PELA UMC 

Procedimento Objeto CONCURSO PÚBLICO Montante 

- Agregação de Economato Ao Abrigo do Acordo Quadro 688,87 € 

- Agregação de Papel de Fotocópia Ao Abrigo do Acordo Quadro 1241,50 € 

- Agregação de SEGURANÇA E VIGILÂNCIA para 2014 Ao Abrigo do Acordo Quadro 42 530,96 € 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO CONDUZIDOS PELA ESPAP 

Procedimento Objeto CONCURSO PÚBLICO Montante 

- Agregação de Veículos Automóveis em regime de AOV Ao Abrigo do Acordo Quadro 23 476,80 € 

 

Ainda no âmbito da entrada em produção do GerFip, importa referir que, ao nível da vertente 

patrimonial, os bens passaram a ser inventariados por centros de custos.  
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Destacam-se como pontos fortes: 

 O elevado empenho e dedicação de todos os trabalhadores desta área no desenvolvimento de 

todas as tarefas, nomeadamente na implementação do GerFip. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 Necessidades de formação em Contabilidade Pública de modo a dotar os trabalhadores desta 
área dos conhecimentos necessários para tirarem um maior partido do sistema de 
contabilidade implementado.  

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram integralmente cumprido com 

elevado profissionalismo. 

 

 

ATIVIDADE VII.3 – RECURSOS HUMANOS 

Coordenação 

Águeda Polónio e Sílvia Alves 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 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; 

 A elaboração do balanço social de 2012; 

 Assegurar o processo avaliativo anual no âmbito do SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação de Desempenho na Administração Pública; 

 Assegurar a atualização e o controlo de dados relativos às aplicações de assiduidade (SRG e 

SAP); 

 A elaboração do mapa de pessoal para 2014 (que acompanha o projeto de orçamento para 

2014). 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

 

Realização da atividade 

No âmbito da gestão de Recursos Humanos, foram elaborados diversos documentos de gestão, com 

destaque para o Balanço Social, Regulamento de Ajudas de Custo, Lista de Antiguidade de 2012, 
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Mapa de Pessoal para 2014, toda a documentação necessária para o desenvolvimento do SIADAP, 

processamento mensal de vencimentos dos dirigentes e pessoal da carreira especial de inspeção, bem 

como a atualização e o controlo das respetivas aplicações informáticas de assiduidade, quer do 

pessoal da carreira especial de inspeção (SRH), quer das carreiras gerais (SAP). 

Procedeu-se também à apreciação jurídica de diversas questões e à instrução e seguimento de 

procedimentos administrativos respeitantes à gestão de pessoal da IGEC: 

 Concurso para o cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de Serviços de 

Administração-Geral, do mapa de pessoal da IGEC – Aviso n.º 15076/2013, de 10 de dezembro; 

 Alteração da estrutura matricial da IGEC através da criação de novas equipas 

multidisciplinares – Despacho n.º 10434/2013, de 25 de julho, publicado em D.R., 2.ª série, de 

09 de agosto; 

 Nomeação de nove Chefes das Equipas Multidisciplinares no âmbito da nova estrutura 

matricial – Despacho n.º 11127/2013, de 12 de agosto, publicado em D.R., 2.ª série, de 28 de 

agosto; 

 Alteração da estrutura hierarquizada da IGEC – Despacho n.º 10433/2013, de 25 de julho, 

publicado em D.R., 2.ª série, de 09 de agosto; 

 Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe 

de Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação - Despacho n.º 11198/2013, de 12 de 

agosto, publicado em D.R., 2.ª série, de 29 de agosto; 

 Consolidação de duas mobilidades internas, uma na carreira de inspeção (Despacho n.º 

10710/2013, de 31 de julho, publicado em D.R., 2.ª série, em 19 de agosto) e outra na carreira 

técnica superior (Despacho n.º 12705/2013, de 19 de setembro, publicado em D.R., 2.ª série, 

em 04 de outubro); 

 Recrutamento de um assistente técnico através da mobilidade interna. 

Na gestão dos Recursos Humanos merece especial destaque a conclusão da extinção por fusão da 

Inspeção-Geral da Educação e da Inspeção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior na Inspeção-Geral da Educação e Ciência, com a reafectação do pessoal das extintas 

inspeções aos postos de trabalho da IGEC nas diferentes unidades orgânicas e equipas 

multidisciplinares – Despacho n.º 6921/2013, de 14 de maio, e publicado em Diário da República, 2.ª 

série, em 28 de maio de 2013. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O sentido de responsabilidade e a prontidão na resposta, por parte dos recursos humanos 

afetos a esta atividade.  

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 A escassez de recursos humanos existentes.  

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 2013, 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 e Eduardo Bação 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

 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;  

 Disponibilizar, com os dados recolhidos nas atividades inspetivas, um portefólio de 

informação em formato eletrónico destinado ao inspetor e acessível online; 

 Prosseguir a migração dos instrumentos de suporte à atividade inspetiva para formulários 

eletrónicos; 

 Promover a inserção direta, no servidor de base de dados central, dos dados recolhidos no 

âmbito das intervenções inspetivas efetuadas; 

 Potenciar a utilização do sistema de informação para a gestão operacional da IGEC, 

incrementando o registo direto da atividade inspetiva; 

 Contribuir para a modernização dos serviços prosseguindo as ações de desmaterialização de 

documentos e de utilização das assinaturas eletrónicas; 

 Monitorizar e auditar os sistemas de informação da IGEC, emitindo normas orientadoras que 

garantam a coerência dos registos efetuados e contribuindo para a qualidade da informação 

produzida; 

 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. 

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Realização da atividade 

A divulgação de informação para o trabalho inspetivo foi prosseguida através da página do inspetor 

na sua versão servidor externo, tendo sido preparada a versão intranet com a utilização mais intensiva 

da rede virtual privada (VPN). Todas as coordenações de atividade dispuseram de meios para, de uma 

forma simples, disponibilizarem a informação aos inspetores. A utilização de formulários eletrónicos 

abrangeu uma quantidade assinalável de atividades, o que permitirá a curto prazo a utilização de 

assinatura eletrónica e o registo, pelos inspetores, das informações e outros documentos diretamente 

no sistema de Gestão Documental. 
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Deu-se continuidade à definição de regras de acompanhamento e controlo das atividades inspetivas. 

Estas regras, sob a forma de fluxogramas, visam o registo de documentos, o controlo dos processos e 

o acompanhamento das intervenções. 

Foram elaborados instrumentos de controlo e acompanhamento de indicadores do QUAR, 

designadamente para a Provedoria, sob a forma de folhas de cálculo interativas. 

Promoveu-se o registo da atividade inspetiva no GestIGEC, através de ações de formação, permitindo 

que mais de 50% dos inspetores efetuem o registo da sua atividade e dos documentos que produzem. 

Garantiu-se a introdução de dados no sistema de informação do sistema GerFip com 

acompanhamento e apoio na adequação ao ambiente de produção da IGEC. 

O desvio entre as ações previstas e não realizadas deve-se essencialmente a não ter sido possível 

efetuar desenvolvimentos aplicacionais pela não existência de recursos humanos próprios com 

especialização em programação de alto nível e não ter sido possível recorrer à contratação para esse 

fim. 

Destacam-se como pontos fortes: o nível de adesão dos inspetores aos instrumentos de recolha de 

dados de realização das atividades, disponibilizados através da internet; a realização de ações de 

formação específicas por perfil de utilizador; a interação com os estabelecimentos escolares através 

da área reservada às escolas; a utilização do correio eletrónico através da VPN; o registo da atividade 

inspetiva efetuado pelos inspetores, também através da VPN; a adesão e a passagem ao regime de 

produção do sistema GerFip na Divisão de Aprovisionamento, Contabilidade e Património; a 

adequação da gestão do sistema de informação à nova orgânica da IGEC. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir a disponibilização de formação específica aos quadros da 

Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação. 

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

 

ATIVIDADE VIII.2 – GESTÃO DA INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA 

Coordenação 

João Santos 

Objetivos 

Esta atividade teve como objetivos operacionais: 

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

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

informação;  

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

E integrou o objetivo estratégico da IGEC: 

 Acentuar a cooperação institucional às escalas nacional e internacional, com vista à promoção 

da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Realização da atividade 

Em 2013, foi reintroduzida a consola de gestão do antivírus para permitir um melhor controlo sobre o 

estado do mesmo em cada equipamento e conseguir saber quais os tipos de ameaças mais detetadas. 

Com isto, conseguimos reduzir as intervenções em computadores devido a infeções de vírus ou 

malwares e aumentar a segurança e integridade da informação. O objetivo de gerir através da consola 

50% dos equipamentos foi atingido, sendo previsível em 2014 chegar a mais de 90%. 

Foi realizado um grande esforço no sentido da renovação do parque informático, traduzido na 

aquisição de 40 portáteis num parque de 180, que equivale a 22% do total destes equipamentos. A 

idade dos equipamentos substituídos era de 7 anos. 

 

Gráfico VI – Portáteis (ano de aquisição) 

 

 

Relativamente a desktops, foram adquiridos 17 equipamentos num parque de 93, o que equivale a 18% 

do total. A idade dos equipamentos substituídos era de 8 e 9 anos.  
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Gráfico VII – Desktops (ano de aquisição) 

 

Foram adquiridos 5 digitalizadores para substituir os que foram avariando e para suprir novas 
necessidades. 

Também se procedeu à aquisição de 4 discos de 300Gb e de 24GB de memória para um servidor, para 

permitir aumentar o espaço disponível para armazenamento de ficheiros e aumentar o desempenho 

do mesmo. 

Em relação ao software, para além das renovações habituais, é de realçar a aquisição de 3 licenças do 

Acrobat Professional 10 e 1 do Adobe Creative Cloud, para melhorar o suporte à criação dos 

formulários utilizados nas atividades inspetivas, na manutenção da nossa página web e a outros 

trabalhos específicos da Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O esforço de modernização do parque informático através da aquisição de novos 

equipamentos, nomeadamente desktops, portáteis e digitalizadores; 

 As novas versões do Acrobat Professional 10; 

 A introdução da consola de gestão do antivírus. 

E como pontos fracos ou aspetos a corrigir: 

 A antiguidade de algum equipamento informático, uma vez que cerca de 28% dos desktops e 

15% dos portáteis têm já mais de 6 anos. 

 Ao nível do software é necessário atualizar as versões de sistema operativo Windows XP, nos 

equipamentos que o suportem.  

 Aumentar a cobertura dos equipamentos geridos através da consola de antivírus. 

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 

A comunicação e a documentação, materializadas nas publicações, na página da Internet, no Centro 

de Documentação e Informação (CDI), nos arquivos intermédio e definitivo, e no sistema de gestão 

documental, 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 2013, 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 

Paulo J. S. Barata* 

Ana Paula Gravito** 

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 19 publicações, todas em suporte eletrónico (PDF):  

 Quatro relatórios: Avaliação Externa das Escolas 2011-2012; Educação Especial: Respostas 

Educativas 2011-2012; Lançamento do Ano Letivo 2013-2014; e Jardins de Infância da Rede 

Privada: Instituições Particulares de Solidariedade Social – Relatório Intercalar;  

 Os instrumentos de trabalho (guiões, roteiros, relatórios de escola, questionários de avaliação) 

das atividades Avaliação Externa das Escolas; Organização do Ano Letivo, Educação Especial: 

Respostas Educativos; Encerramento de Escolas do 1.º ciclo do ensino básico; Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo; Provas Finais do Ensino 

Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário; e Prova de Avaliação de Conhecimentos e 

Capacidades – PACC; 

 Plano de Atividades 2014;  

 Duas newsletters. 

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 2011-2012 e 2012-2013; a divulgação regular, na área de Notícias, da 

principal legislação publicada em Diário da República; e a atualização do layout da homepage. Em 

paralelo, manteve-se também atualizado o Twitter Oficial da IGEC.  

___________ 

*
 Até 31 de maio 

**
 A partir de 1 de junho 
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Destacam-se como pontos fortes a capacidade de adaptação e a polivalência dos recursos humanos 

afetos a esta atividade e como ponto fraco ou aspeto a corrigir a sua escassez. 

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

insuficiência de recursos humanos qualificados. 

 

ATIVIDADE IX.2 – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 
(CDI) E ARQUIVO 

Coordenação 

Paulo J. S. Barata* 

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; 

  Prosseguir a catalogação retrospetiva das publicações (anteriores a 2000) ainda sem 

tratamento e das publicações oriundas da ex-IGMCTES; 

 Organizar a Biblioteca Digital da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, reunindo todas as 

publicações editadas/produzidas pela ex-IGE e pela ex-IGMCTES que ficarão disponíveis para 

pesquisa, consulta e download no sítio na Internet; 

 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 

Assegurou-se a catalogação e a disponibilização (em formato PDF) de 810 documentos na base 

Legislação e Normativos na área da Educação. Por manifesta falta de recursos, não se procedeu ao 

tratamento  documental  –  catalogação e  cotação –  das  obras  editadas  pela IGEC  ou  recebidas  em 

___________ 

*
 Até 31 de maio 

**
 A partir de 1 de junho 
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papel na base bibliográfica geral (Bibliobase), nem à criação/atualização dos registos bibliográficos na 

base de dados cooperativa do Sistema de Bibliotecas do Ministério da Educação — SIBME (Horizon). 

Foram consultadas presencialmente ou emprestadas 23 monografias a utilizadores internos e 

externos.  

No que se refere à Biblioteca Digital da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, foram digitalizados 5 

relatórios num total de 357 páginas. 

Dada a impossibilidade de substituição do trabalhador que lhe estava afeto, 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.  

Efetuou-se diariamente a pesquisa e o envio aos inspetores da legislação e dos normativos relativos à 

Educação, bem como o serviço de clipping (recorte de imprensa). Mensalmente assegurou-se a 

disponibilização do 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 (IGEC Novidades). 

No que diz respeito ao arquivo, responderam-se a 9 pedidos internos para consulta e empréstimo de 

espécies; coordenou-se e supervisionou-se o processo de identificação, inventariação, classificação, 

avaliação, incorporação e arrumação da documentação de arquivo recebida das diversas unidades 

orgânicas e flexíveis da IGEC (cerca de 754 Unidades de Instalação – UI), bem como a atualização do 

correspondente ficheiro de inventário.  

Destacam-se como pontos fortes a manutenção em funcionamento do CDI e do arquivo, apesar da 

inexistência de recursos humanos dedicados; a consolidação das rotinas técnicas de consulta e 

disponibilização da documentação de arquivo; a consciencialização, por parte das diferentes unidades 

orgânicas, da importância da função de arquivo, bem como a criação de uma cultura de confiança no 

mesmo e, como pontos fracos ou aspetos a corrigir, a insuficiência de recursos humanos 

qualificados, sobretudo no que respeita à catalogação da documentação e à atualização das bases de 

dados bibliográficas. 

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

da ausência de recursos humanos qualificados.  
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ATIVIDADE IX.3 – EXPEDIENTE 

Coordenação 

Paulo J. S. Barata* 

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. 

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, na Secretaria-Geral do MEC, os trabalhos técnicos relativos ao projeto de elaboração de um 

plano de classificação de arquivo único deste Ministério. 

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 pontos fracos a ausência de 

normalização e de 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. 

 

 

 

 

 

___________ 

*
 Até 31 de maio 

**
 A partir de 1 de junho 
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Parte III  
 

Autoavaliação   
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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 apresenta: 

 A autoavaliação do desempenho da IGEC através do Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR) 2013, incluindo a análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados; 

 A apreciação por parte dos utilizadores da quantidade e qualidade dos serviços prestados; 

 A avaliação do sistema de controlo interno da IGEC; 

 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 2013 

A autoavaliação do QUAR 2013 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 no exercício da gestão.  

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 – Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões 

OE 2 – Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens 

OE 3 – Promover a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência quer ao nível dos 
estabelecimentos de educação e ensino, dos serviços e organismos do MEC, quer das entidades por 
si tuteladas, induzindo uma utilização económica, eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados. 

OE 4 – Aproximar o serviço prestado, pela IGEC, das solicitações dos utentes dos sistemas educativo 
e científico. 

OE 5 – Acentuar a cooperação institucional às escolas nacional e internacional, com vista à promoção 
da melhoria contínua dos processos internos e à otimização dos recursos disponíveis. 

Objetivos  
Operacionais 
(OP) 

Eficácia OP 1 [OE 2] – Garantir a execução do plano de avaliação externa das escolas 

OP 2 [OE 3] – Contribuir, através da realização de auditorias administrativas, 
financeiras e operacionais, para a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência 

OP 3 [OE 1] – Intervir no âmbito da regulação do sistema educativo 

OP 4 [OE2] – Acompanhar a ação educativa na educação pré-escolar e nos ensinos 
básico e secundário 

 Eficiência OP 5 [OE 4] – Promover a capacidade de resposta no âmbito das solicitações dos 
agentes educativos 

OP 6 [OE 5] – Otimizar a aplicação dos recursos financeiros da IGEC 

Qualidade OP 7 [OE 5] – Assegurar a satisfação dos trabalhadores 

OP 8 [OE 5] – Garantir o acesso à formação dos trabalhadores da IGEC 

 

Os objetivos estratégicos e operacionais definidos para o QUAR 2013, bem como os indicadores que 

lhes estão associados, estão alinhados com o Plano de Atividades de 2013. 

1.2 Análise dos resultados alcançados 

Em 2013, não ocorreu qualquer alteração do QUAR inicialmente definido. 

O quadro seguinte apresenta a avaliação global do QUAR 2013, incluindo os indicadores e metas 

aprovados, bem como a taxa de realização dos objetivos, em função dos resultados alcançados em 31 

de dezembro de 2013. 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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Atendendo a que a IGEC foi criada em dezembro de 2011 (Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de 

dezembro), resultando da fusão da Inspeção-Geral da Educação e da Inspeção-Geral do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que a fusão dos organismos extintos apenas ocorreu em maio 

de 2013, não se apresenta neste ponto a evolução dos resultados obtidos em comparação com anos 

anteriores. 

 

Quadro XXX – QUAR 2013 

Objetivos Operacionais  

Eficácia Ponderação  50% 

O1. Garantir a execução do plano de avaliação externa das escolas 
(enquadra-se no OE 2) 

Ponderação  30% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 1: N.º de avaliações externas 172 18 215 100% 166 100,0% Atingiu 

O2. Contribuir, através da realização de auditorias administrativas, 
financeiras e operacionais, para a melhoria da gestão do sistema 
educativo e da ciência (enquadra-se no OE 3) 

Ponderação  25% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 2: N.º de auditorias, de âmbito financeiro, 
realizadas no sistema educativo e na ciência 

74 8 93 75% 76 100,0% Atingiu 

Ind 3: N.º de auditorias à gestão dos recursos 
docentes no ensino superior 

10 1 13 15% 9 100,0% Atingiu 

Ind 4: N.º de auditorias aos serviços 
académicos no ensino superior 

5 1 6 10% 4 100,0% Atingiu 

O3. Intervir no âmbito da regulação do sistema educativo (enquadra-se 
no OE 1) 

Ponderação 25% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 5: N.º de auditorias no ensino superior 
não estatal 

39 4 49 25% 43 100,0% Atingiu 

Ind 6: N.º de ações de controlo no ensino não 
superior particular e cooperativo 

173 18 216 35% 186 100,0% Atingiu 

Ind 7: N.º de ações de controlo no ensino não 
superior público 

385 39 481 40% 533 138,5% Superou 

O4. Acompanhar a ação educativa na educação pré-escolar e nos 
ensinos básicos e secundários (enquadra-se no OE 2) 

Ponderação 20% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 8: N.º de ações de acompanhamento ao 
nível da educação especial 

98 10 123 50% 98 100,0% Atingiu 

Ind 9: N.º de ações de acompanhamento de 
avaliação do impacto do encerramento das 
escolas no 1.º ceb 

61 7 76 50% 65 100,0% Atingiu 

 

 

 



Relatório de Atividades 2013 

 

 

100 

 

Eficiência Ponderação 20% 

O5. Promover a capacidade de resposta no âmbito das solicitações dos 
agentes educativos (enquadra-se no OE 4) 

Ponderação  70% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 10: Percentagem de respostas às 
solicitações de quem se dirige à IGEC, no 
âmbito do serviço de provedoria, dadas até 
10 dias úteis, após a sua receção 

70% 10% 88% 70% 88% 125,0% Superou 

Ind 11: N.º de ações ao nível da formação, em 
matéria de ação disciplinar, dos diretores e 
instrutores das escolas  

67 7 84 30% 67 100,0% Atingiu 

O6. Otimizar a aplicação dos recursos financeiros da IGEC (enquadra-se 
no OE 5) 

Ponderação  30% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 12: Entrada em vigor do novo 
regulamento de ajudas de custo e 
transportes 

31-03-13 15 15-02-13 40% 25-03-13 100,0% Atingiu 

Ind 13: Implementação do processo de 
aquisição de bens e serviços para a IGEC 
através da aplicação GERFIP 

01-06-13 15 30-04-13 60% 01-06-13 100,0% Atingiu 

 

Qualidade Ponderação  30% 

O7. Assegurar a satisfação dos trabalhadores (enquadra-se no OE 5) Ponderação  35% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 14:Taxa de satisfação dos trabalhadores 
(cálculo efetuado a partir do tratamento de 
inquérito a aplicar na IGEC) 

80% 10% 100% 100% 70% 98,6% Atingiu 

O8. Garantir o acesso à formação dos trabalhadores da IGEC Ponderação  65% 

INDICADORES META 2013 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 15: Taxa de execução do plano de 
formação aprovado (aferida por volume de 
formação) 

80% 10% 100% 100% 80% 100,0% Atingiu 

NOTA EXPLICATIVA 

Indicadores: 

Ind 2: Somatório de todas as auditorias da responsabilidade da EMAF da IGEC. 

Ind 4: Inclui apenas as novas auditorias, no âmbito dos Institutos Politécnicos. 

Ind 5: Somatório das auditorias no Ensino Superior Privado e das auditorias ao nível da Universidade Católica Portuguesa. 

Ind 6: Somatório das ações de OFEEPC com a atividade «Exames» ao nível do ensino não público (que correspondem a 50, resultante de 
25% de 195 ações, com arredondamento por excesso)  

Ind 7: Somatório de ações de controlo da atividade «Exames» (apenas no ensino público, 145 ações) com a atividade «OAL». 

Ind 10: «Resposta» é o primeiro contacto estabelecido com o utente, dando-lhe informação do tratamento dado ao assunto que nos 
colocou (indeferimento liminar, reencaminhamento, decisão de procedimento ou decisão final, se for possível tomá-la face aos elementos 
apresentados ou colhidos) 
Ind 14: A escala prevista no inquérito a realizar aos trabalhadores prevê 5 níveis: «Nada satisfeito»; «Pouco satisfeito»; «Satisfeito»; 
«Muito satisfeito»; «Totalmente satisfeito». A meta a atingir será de 80% no nível «Satisfeito».  

Metas: Estão em linha com os valores de execução previstos no plano de atividades de 2013. 

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. 
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Apresenta-se seguidamente uma síntese da apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados 

alcançados, para cada objetivo. 

Objetivos de eficácia 

As taxas de concretização de oito dos nove objetivos de eficácia estabelecidos no QUAR 2013 situam-

-se nos 100%, sendo a taxa do indicador 7 de 138,5%. 

 
Gráfico VIII – Taxas de realização dos objetivos de eficácia 

 
 
O1. Garantir a execução do plano de avaliação externa das escolas (enquadra-se no OE 2) 
O1. Garantir a execução do plano de avaliação externa das escolas 

Indicador 1: N.º de avaliações externas 

A meta estabelecida para este objetivo, no ano de 2013, foi de 172 avaliações externas. Na sequência 

da reorganização da rede escolar (Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril), e no contexto do 

processo de novas agregações, não foram avaliadas 6 escolas, pelo que o número final de escolas e 

agrupamentos de escolas avaliadas foi de 166. Foi, assim, cumprido o planeamento da atividade.  

O2. Contribuir, através da realização de auditorias administrativas, financeiras e operacionais, 

para a melhoria da gestão do sistema educativo e da ciência 

Indicador 2: N.º de auditorias, de âmbito financeiro, realizadas no sistema educativo e na ciência 

Concorreram para o resultado do Indicador 2 as auditorias realizadas no âmbito da EMAF da IGEC, 

tendo sido realizadas 76 intervenções, mais duas do que as inicialmente planeadas. 

Indicador 3: N.º de auditorias à gestão dos recursos docentes no ensino superior 

Foram realizadas nove auditorias à gestão dos recursos docentes no ensino superior, menos uma do 

que a meta definida no QUAR 2013. Este número encontra-se no intervalo de tolerância previamente 

estabelecido. 
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O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se, essencialmente, a 

constrangimentos ao nível dos recursos inspetivos disponíveis na EMESC, face ao incremento das 

solicitações para a realização, com caráter urgente, de ações inspetivas não programadas. 

Indicador 4: N.º de auditorias aos serviços académicos no ensino superior 

Foram concretizadas quatro das cinco auditorias aos serviços académicos no ensino superior, 

estabelecidas como meta para 2013, resultado que se encontra dentro do intervalo de tolerância. 

O desvio face à meta deve-se, essencialmente, à impossibilidade de afetação de recursos humanos a 

esta atividade, já que se ponderaram indispensáveis à realização de outras atividades não 

programadas. 

O3. Intervir no âmbito da regulação do sistema educativo 

Indicador 5: N.º de auditorias no ensino superior não estatal 

Foram realizadas 35 auditorias em instituições do ensino superior privado e, face às propostas 

formuladas nos relatórios de instituições anteriormente auditadas, concretizaram-se mais nove ações 

sequenciais, pelo que foi ultrapassada a meta definida e atingido o limite superior do intervalo de 

tolerância (43).  

Indicador 6: N.º de ações de controlo no ensino não superior particular e cooperativo 

Incluem-se neste indicador as intervenções realizadas no âmbito das atividades II.3 – Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (Educação Pré-escolar e ensinos 

básico e secundário) e II.2 – Provas finais do ensino básico e exames nacionais do ensino secundário ao 

nível do ensino não público. 

Foi ultrapassada a meta estabelecida para as ações de controlo das provas e exames nacionais, tendo 

sido possível dar resposta à necessidade de realizar mais 54 intervenções do que as inicialmente 

planeadas, o que se deveu a dois fatores:  

 Todos os anos surge a necessidade de, face às ocorrências da 1.ª fase de exames, realizar uma 

visita – não planeada – a algumas escolas, na 2.ª fase. 

 Em 2013, devido à greve geral dos docentes convocada para o dia da realização do exame 

nacional de Português do 12.º ano, foi reforçado o número de estabelecimentos a visitar no dia 

da greve. Por outro lado, o facto de ter sido repetido o exame nacional de Português levou 

também a um aumento de realização da atividade. 

Foram também realizadas mais 12 intervenções de controlo no ensino particular e cooperativo, na 

sequência do alargamento da intervenção em estabelecimentos com contrato de associação, face às 

comunicações recebidas na IGEC.  

Indicador 7: N.º de ações de controlo no ensino não superior público 

Foram consideradas as ações realizadas no âmbito das atividades II.1 – Organização do Ano Letivo e 

II.2 – Provas finais do ensino básico e exames nacionais do ensino secundário no ensino público. 

O objetivo estabelecido foi superado, uma vez que o número de intervenções concretizadas – 533 – se 

encontra acima do intervalo superior da meta estabelecida, o que se justifica, no caso da atividade II.1, 

pela realização de novas intervenções na sequência de desconformidades comunicadas e da 
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publicação de normativos estruturantes; e no caso da atividade II.2, pelos motivos já explicitados na 

análise do indicador 11. 

O4. Acompanhar a ação educativa na educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundários 

Indicador 8: N.º de ações de acompanhamento ao nível da educação especial 

Indicador 9: N.º de ações de acompanhamento de avaliação do impacto do encerramento das escolas 

no 1.º ciclo do ensino básico 

Foram cumpridas ambas as metas estabelecidas, tendo-se realizado as 98 ações planeadas no âmbito 

do acompanhamento da educação especial e 65 ações de acompanhamento do processo de 

encerramento de escolas do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Objetivos de eficiência 

Como se pode observar no Gráfico IX, três dos quatro objetivos de eficiência aprovados foram 

cumpridos e o restante foi superado. 

Gráfico IX – Taxas de realização dos objetivos de eficiência 

 
 

O5. Promover a capacidade de resposta no âmbito das solicitações dos agentes educativos 

Indicador 10: Percentagem de respostas às solicitações de quem se dirige à IGEC, no âmbito do 

serviço de provedoria, dadas até 10 dias úteis, após a sua receção 

Das exposições rececionadas na Provedoria, 88% foram tratadas em prazo igual ou inferior a 10 dias 

úteis, pelo que foi superada a meta estabelecida (70%). 

Indicador 11: Nº de ações ao nível da formação, em matéria de ação disciplinar, dos diretores e 

instrutores das escolas 

Foram realizadas as 67 ações de formação planeadas. 
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O6. Otimizar a aplicação dos recursos financeiros da IGEC 

Indicador 12: Entrada em vigor do novo regulamento de ajudas de custo e transportes 

Indicador 13: Implementação do processo de aquisição de bens e serviços para a IGEC através da 

aplicação GERFIP 

Foram atingidas ambas as metas estabelecidas: as datas de implementação do processo de aquisição 

de bens e serviços através do GerFip e da entrada em vigor o novo regulamento de ajudas de custo e 

transporte corresponderam aos valores/intervalos previstos. 

 

Objetivos de qualidade 

Os objetivos de qualidade aprovados para 2013 foram integralmente cumpridos. 

Gráfico X – Taxas de realização dos objetivos de qualidade 

 

O7. Assegurar a satisfação dos trabalhadores 

Indicador 14:Taxa de satisfação dos trabalhadores 

Indicador 15: Taxa de execução do plano de formação aprovado 

As ações de formação realizadas corresponderam ao planeado e a taxa de satisfação apurada através 

do questionário aplicado aos trabalhadores da IGEC encontra-se dentro do intervalo de tolerância 

definido (70%). 
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Concretização dos parâmetros  

O Gráfico XI representa a taxa de realização dos parâmetros, tendo em conta a ponderação atribuída 

aos diferentes objetivos. 

 
Gráfico XI – Taxas de realização dos parâmetros 

 

 
Considerando a ponderação atribuída a cada parâmetro, registam-se taxas de concretização 

superiores às planeadas nos parâmetros Eficácia e Eficiência. Relativamente à Qualidade, a taxa 

ponderada de concretização está em linha com o previsto, como se pode observar no quadro 

seguinte: 

Quadro XXXI – Taxas ponderadas de realização dos parâmetros 

Eficácia Eficiência Qualidade 

(50%) (20%) (30%) 

51,9% 22,5% 30,0% 

Taxa de realização global: 104,4% 

 

 

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 256 pontos. 
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Quadro XXXII – Recursos humanos planeados e realizados 

RECURSOS HUMANOS 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

Dirigentes - Direção Superior 20 80 76 -4 

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa 16 208 189 -19 

Inspetores 12 2388 2220 -168 

Técnicos Superiores, Especialista de Informática 12 168 152 -16 

Coordenador Técnico 9 9 9 0 

Assistentes Técnicos, Técnicos de Informática 8 312 268 -44 

Assistentes operacionais 5 35 30 -5 

TOTAL 82 3200 2944 -256 

 

1.3.2 Recursos Financeiros  

Os recursos financeiros executados pela IGEC, em 2013, são inferiores ao planeado, exceto no que 

respeita às despesas com pessoal, o que se deve ao aumento da contribuição da entidade patronal 

para a Caixa Geral de Aposentações e ao pagamento do subsídio de férias, que não estavam previstos 

no orçamento inicial, aumentos esses que se traduziram na atribuição de um orçamento corrigido de 

14 359 545 euros. Comparando os montantes utilizados com os meios financeiros disponíveis 

(orçamento corrigido), obtém-se um desvio de -1 064 895 €. 

 
Quadro XXXIII – Recursos financeiros planeados e executados 

Recursos Financeiros 

DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO 

Orçamento de funcionamento 
13 000 000,00 13 294.650,00 294 650,00 

Despesas c/Pessoal 
10 274 821,00 11 978.962,00 1 704 141,00 

Aquisições de Bens e Serviços 
2 232 056,00 1 196.667,00 -1 035 389,00 

Outras despesas correntes 
372 998,00 41 202,0000 -331 796,00 

Despesas de capital 
120 125,00 77 819,00 -42 306,00 

PIDDAC 
0,00 0,00 0,00 

Outros valores 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 
13 000 000,00 13 294 650,00 294 650,00 
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1.4 Avaliação Global  do QUAR 

Da análise dos resultados atrás apresentados, pode concluir-se o seguinte: 

 A taxa de realização global do QUAR 2013 foi de 104,4%. 

 Foram atingidos ou superados todos os objetivos constantes do QUAR 2013; 

 Os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR foram conseguidos com uma 

utilização de recursos humanos inferior ao planeado. 

Face à concretização de 14 dos 16 objetivos do QUAR e à superação dos restantes, a avaliação final 

da IGEC corresponde ao nível Bom. 

  

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. 

 

 2.1 Avaliação da atividade Acompanhamento da Ação Educativa  

pelas escolas  

A IGEC disponibilizou às 32 escolas onde decorreu a atividade um inquérito por questionário, 

abordando os seguintes aspetos: as mais-valias do Programa de Acompanhamento elaborado para 

cada Agrupamento; o trabalho efetuado pela escola/agrupamento; a metodologia utilizada 

(agendamento e número de visitas à escola); a eficácia da atividade; vantagens decorrentes do 

acompanhamento das escolas por parte da IGEC.  

As escolas pronunciaram-se mediante uma escala de satisfação de quatro níveis: dois de tendência 

negativa e dois de tendência positiva. 

Na globalidade do questionário obtiveram-se os seguintes resultados percentuais: 

Escala 1 (- -) 2 (-) 3 (+) 4 (+ +) 

Percentagens de resposta 0% 3% 30% 67% 

 

Principais conclusões: 

 A média das apreciações positivas é de 97%, o que ilustra o reconhecimento, por parte das 

escolas, da importância, necessidade e eficácia da atividade. 

 Em todas as questões colocadas, a apreciação de mais elevada satisfação (nível 4) é a que 

obtém um maior número de respostas.  
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 Apenas uma das perguntas, relativa ao agendamento das intervenções, teve mais do que uma 

resposta de nível 2. Analisadas com detalhe as apreciações das escolas, registadas em 

observações, foi possível constatar que tal se ficou a dever ao facto de a atividade se ter 

iniciado, na generalidade das escolas, em pleno segundo período letivo.  

 Num espaço final destinado a observações/comentários, as escolas emitiram um conjunto de 

opiniões muito favoráveis ao desenvolvimento da atividade.  

 

2.2 Avaliação pelas escolas da atividade Educação Especial –  

Respostas educativas   

A apreciação crítica das escolas mediante a resposta a questionários de avaliação constitui um 

contributo importante para a melhoria dos processos e para o aperfeiçoamento desta atividade. 

À semelhança dos anos transatos, no ano letivo de 2012-2013, foi aplicado um inquérito por 

questionário às 98 escolas inspecionadas no âmbito desta atividade, tendo-se obtido resposta de 69 

escolas (71,1%). O questionário é constituído predominantemente por questões fechadas e incide 

sobre os seguintes aspetos: a clareza da informação facultada ao agrupamento/escola sobre as 

finalidades, os procedimentos e a operacionalização da intervenção; as considerações da escola, antes 

da intervenção, designadamente, avaliação do trabalho realizado, melhoria, reflexão e 

aprofundamento de conhecimentos no âmbito da Educação Especial; a adequação da duração da 

atividade no agrupamento/escola; a pertinência da quantidade e diversidade dos aspetos observados 

e analisados; a adequação dos interlocutores; as especificidades do agrupamento/escola atendidas 

pela equipa inspetiva; a correspondência da informação de retorno às expectativas da escola e a 

pertinência das recomendações; os contributos da intervenção para a reflexão, melhoria dos 

processos de autoavaliação das práticas e melhoria da ação educativa no âmbito da Educação 

Especial. 

No final do questionário foi proposto às escolas que formulassem observações de caráter geral e 

sugestões. 

Para classificação das respostas às questões fechadas, foi utilizada uma escala de A a D, em que A 

corresponde a Concordo totalmente e D a Discordo totalmente. 

Principais conclusões: 

A maioria das escolas reconheceu que a informação recebida sobre as finalidades, os procedimentos e 

a operacionalização da atividade Educação Especial – Respostas Educativas foi clara e objetiva, tendo-

-se registado respostas de concordância total e de concordância de 98,6%.  

Os itens relativos à recolha de informação acerca das considerações da escola, antes da intervenção, 

relacionados com a natureza da atividade, nomeadamente, contributos para a melhoria e para a 

reflexão no âmbito da Educação Especial, obtiveram níveis de concordância total e de concordância de 

100%. No âmbito da expectativa face a esta atividade, ao nível da avaliação do trabalho realizado e do 

aprofundamento de conhecimentos na Educação Especial, as respostas de concordância total e de 

concordância foram de 95,7% e de 88,3%, respetivamente. 
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A duração da atividade foi considerada adequada, merecendo a concordância total de 47,8% e a 

concordância de 50,7% dos respondentes.  

A pertinência da quantidade e da diversidade dos aspetos observados e analisados, a adequação dos 

interlocutores e o facto de as especificidades do agrupamento/escola serem tidos em conta pela 

equipa inspetiva obtiveram, dos respondentes, concordância total e concordância superiores a 96%.  

A maioria das escolas (95,6%) referiu que a informação de retorno da equipa inspetiva, no final da 

atividade, correspondeu ao esperado e 94,2% considerou que as recomendações apresentadas no 

relatório são pertinentes.  

A totalidade dos respondentes considerou que a intervenção inspetiva poderá contribuir para a 

melhoria da ação educativa, na medida em que proporciona momentos de reflexão no âmbito da 

Educação Especial. 

O contributo da atividade Educação Especial – Respostas Educativas para a melhoria da ação 

educativa, na medida em que leva a escola a melhorar as suas práticas, e também pelo facto de 

proporcionar momentos formativos, colheu níveis de concordância superiores a 90%.  

A totalidade das escolas considerou que esta ação pode contribuir para os processos de autoavaliação 

das práticas da Educação Especial e incrementar a melhoria da ação educativa (71% das escolas 

concordou totalmente e 29% concordou).   

A contribuição desta atividade para a melhoria do trabalho das escolas, na medida em que valoriza a 

Educação Especial, mereceu a concordância da maioria dos respondentes (97%).  

 

2.3 Avaliação pelas escolas da atividade Encerramento de Escolas do 

1.º ciclo do ensino básico   

 Os resultados dos questionários de satisfação revelam que a  maioria dos agrupamentos 

respondentes avaliam a atividade Encerramento de Escolas do 1.º ciclo do ensino básico de forma 

muito positiva. 

Asseguram que a atividade correspondeu às suas expetativas (95,4%) e que o tempo de duração da 

atividade é adequado (95,4%). Consideram uma boa opção a forma como foram organizados os 

momentos de intervenção nas escolas (81,25%) e o uso das TIC é referido como uma mais valia 

(95,4%). 

As unidades educativas valorizam o reforço de reflexão da atividade sobre a eficácia das estratégias 

implementadas no processo de encerramento de escolas do 1.º ciclo, o incremento do diálogo 

conjunto dos intervenientes no processo, o aumento do conhecimento das realidades vividas pelos 

diferentes atores (alunos, pais, docentes), e o facto de induzir alterações de medidas organizativas 

nas escolas de acolhimento. 
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2.4 Avaliação pelas instituições auditadas da atividade Auditorias 

aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados   

Coligidos os dados constantes nos documentos produzidos pelas instituições auditadas, quer nas 

considerações realizadas mediante correio eletrónico trocado, quer na pronúncia emitida em fase de 

contraditório, sobressaem, na generalidade, os seguintes indicadores: 

 Oportunidade e eficácia da execução desta auditoria na melhoria dos procedimentos; 

 Concordância com o teor do relatório, por refletir as constatações e conclusões que 

resultaram da auditoria; 

 Acolhimento das recomendações proferidas; 

 Disponibilidade para a adoção de medidas tendentes a colmatar/corrigir as 

irregularidades identificadas e implementar as recomendações formuladas; 

 Relevância do nível de desempenho e profissionalismo das equipas inspetivas, 

substantivados em abordagens interativas. 

 

2.5 Avaliação pelas instituições auditadas da atividade Auditorias 

aos Serviços Académicos das Universidades Públicas   

Em sede de contraditório e comunicação das informações acerca das medidas e decisões, adotadas na 

sequência das intervenções, as instituições de ensino superior têm vindo a reconhecer a validade da 

grande maioria das recomendações que lhes foram dirigidas através dos relatórios de auditoria, 

dando nota, frequentemente, das melhorias alcançadas em resultado da implementação de novos 

procedimentos e/ou aprovação de normativos internos, consequentes com as conclusões e 

recomendações efetuadas. 

 

2.6 Avaliação pelas instituições auditadas da atividade Auditorias 

aos Serviços Académicos dos Institutos Politécnicos Públicos   

Em sede de contraditório, as instituições de ensino superior auditadas reconheceram a validade das 

recomendações que lhes foram dirigidas através dos relatórios de auditoria, dando nota, 

frequentemente de forma exaustiva, da implementação de novos procedimentos e/ou aprovação de 

normativos internos, consequentes com as conclusões e recomendações efetuadas. 

 

2.7 Avaliação das escolas no âmbito da atividade Avaliação Externa 

das Escolas   

A apreciação crítica das escolas e dos avaliadores mediante a resposta a questionários de avaliação 

constitui um contributo importante para a melhoria dos processos e para o aperfeiçoamento do 

modelo de avaliação externa das escolas. 

À semelhança dos anos transatos, no ano letivo de 2012-2013, foi aplicado um inquérito por 

questionário à totalidade das escolas avaliadas, tendo-se obtido resposta de 118 escolas (81,9% das 
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avaliadas). O questionário é constituído predominantemente por questões fechadas, e por algumas 

questões abertas, e incide sobre os seguintes aspetos: documentos solicitados previamente às 

escolas/agrupamentos de escolas; quadro de referência da avaliação externa; preparação da escola para 

a avaliação; contactos entre a escola/agrupamento e a IGEC; visita da equipa de avaliação; relatório da 

equipa de avaliação externa; contributos do processo de avaliação externa; alterações ao modelo de 

avaliação externa. No final do questionário é solicitado às escolas que identifiquem aspetos a 

melhorar no modelo de avaliação externa das escolas e outros comentários e sugestões. 

Para classificação das respostas às questões fechadas, foi utilizada uma escala de A a D, em que A 

corresponde a Concordo totalmente e D a Discordo totalmente. 

Principais conclusões: 

 A maioria das escolas manifestaram uma opinião favorável sobre a realização da avaliação 

externa, tendo-se registado, em 83% do total dos itens do questionário, respostas de 

concordância total e de concordância acima de 90%.  

 Todos os itens relativos à relevância dos campos de análise incluídos em cada domínio para efeitos 

de avaliação externa das escolas obtiveram uma avaliação muito favorável, sendo 

predominantes os níveis de concordância total.     

 Os itens relacionados com os Contactos entre a escola/agrupamento e a IGEC e a Visita da equipa 

de avaliação mereceram a aprovação da generalidade das escolas, registando-se, também, a 

preponderância de respostas de total concordância. 

 A generalidade das escolas concorda com os aspetos relacionados com o Relatório da equipa de 

avaliação externa. A Adequação do estilo do discurso aos diferentes leitores e a Estrutura do 

relatório são os itens que apresentam a maior taxa de aprovação, 94,9% e 94,1%, 

respetivamente. Contudo, é de referir que os itens Fundamentação das classificações e Justiça 

das apreciações recolhem os valores mais elevados de discordância (26,2 % e 24,5%, 

respetivamente), com 4,2% e 3,4% das escolas a manifestarem discordância total. 

 No que respeita às vantagens das Alterações ao modelo de avaliação externa, face ao modelo de 

2006-2011, a Aplicação prévia de questionários de satisfação à comunidade e a Auscultação das 

autarquias em painel próprio são os itens que recolhem níveis mais elevados de concordância, 

98,3% e 92,4%, respetivamente. O valor de respostas discordantes tem mais expressão nos 

itens Redução de cinco para três domínios de análise (26,2%) e Indicação do valor esperado dos 

resultados das escolas (16,1%).           
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3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA IGEC 

 

Quadro XXXIV – 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 
 

  
A IGEC é um organismo recente, pelo que ainda 
se estão a implementar medidas de controlo 
interno 

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 

  67,7% 

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 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

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 

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   

A IGEC resulta do processo de fusão da extinta 
Inspeção-Geral da Educação e da extinta 
Inspeção-Geral do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, tendo concluído 
o processo de fusão em maio de 2013, pelo que 
se encontra a elaborar o Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 
tendo-se adotado o Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas da IGE. 

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. 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

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 activos 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. 

 

 

4. COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS 
NO PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Atendendo à especificidade das atividades desenvolvidas na IGEC e ao facto de o processo de fusão 

entre a Inspeção-Geral da Educação e Inspeção-Geral do Ministério da Ciência e Ensino Superior 

apenas ter ficado concluído em maio de 2013, não foi ainda possível dispor de indicadores de 

comparabilidade relevantes, sendo agora necessário envidar esforços para reunir informação 

pertinente, visando a comparação de desempenho com outras entidades de idêntica natureza em 

Portugal e no Estrangeiro.  
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5. AUDIÇÃO DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS 
TRABALHADORES NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

A audição dos colaboradores internos da IGEC constitui um elemento fundamental do processo de 

autoavaliação do serviço. Nos termos da alínea f) do n.º 2, art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, a IGEC aplicou 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 10 de fevereiro de 2014 e o seu preenchimento decorreu até ao dia 14 

de março. 

O inquérito estruturou-se em seis grupos de perguntas (itens), cada um deles composto por um 

número variável de perguntas (subitens), num total de 40, que avaliavam a satisfação global com a 

IGEC, a satisfação com a gestão, com as condições de trabalho, os níveis de motivação, a liderança e 

as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços.  

 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. 

 Na avaliação, foi utilizada uma escala de 1 a 5, correspondendo: 1 = Nada satisfeito, 2 = Pouco 

satisfeito, 3 = Satisfeito, 4 = Muito Satisfeito e 5 = Totalmente satisfeito. 

 O questionário foi confidencial e o seu tratamento assegurado de forma global, garantindo-se o 

anonimato das respostas.  

 Foram obtidas 161 respostas num universo de 256 questionários enviados, o que se traduz numa taxa 

de respostas de cerca de 63%.  

A audição dos trabalhadores da IGEC revelou um nível global de satisfação de 70%, apresentando-se a 

seguir os principais resultados pelos vários grupos de perguntas. 
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5.1 Satisfação global com a IGEC  

 No item Satisfação global com a IGEC predomina o nível Satisfeito. 

 Os subitens Desempenho global da IGEC e Relacionamento da IGEC com os cidadãos e a 

sociedade são os que apresentam níveis de satisfação mais elevados, com percentagens de 

respostas Totalmente satisfeito, Muito satisfeito e Satisfeito superiores a 80%. 

 Os níveis mais altos de insatisfação verificam-se no subitem Envolvimento nos processos de 

tomada de decisão (40%), seguindo-se Mecanismos de consulta e diálogo e Envolvimento nas 

atividades de melhoria (ambos com 37%).  

 

Gráfico XII – Satisfação global com a IGEC 
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5.2 Satisfação com a gestão 

 No item Satisfação com a gestão, as respostas revelam maiores níveis de insatisfação nos 

subitens Forma como a IGEC recompensa os esforços individuais (66%), Forma como o sistema 

de avaliação de desempenho é implementado (60%), e Forma como a IGEC recompensa os 

esforços de grupo (56%).  

 As apreciações mais positivas situam-se nos subitens Tratamento administrativo dos processos 

individuais (86%) e Atitude da IGEC face à mudança e à modernização (61%). 

 

Gráfico XIII – Satisfação com a gestão 
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5.3 Satisfação com as condições de trabalho  

 Em quatro das seis questões que integram o item Satisfação com as condições de trabalho, 

predominam níveis altos de satisfação: Ambiente de trabalho, Modo como a IGEC lida com os 

conflitos, queixas ou problemas pessoais, Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar 

e os assuntos pessoais e Igualdade de tratamento na IGEC, com valores entre 62% e 78%.  

 Os subitens Promoção de oportunidades para o desenvolvimento de novas competências e Ações 

de formação que realizou durante o ano de 2013 apresentam níveis de insatisfação de, 

respetivamente, 51% e 65%. 

 

Gráfico XIV – Satisfação com as condições de trabalho 
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5.4 Níveis de motivação 

 A maioria das respostas às questões relacionadas com os níveis de motivação são claramente 

positivas, com valores de satisfação que se situam entre os 73% e 86%.  

 Mais de 80% dos inquiridos revela motivação para Desenvolver trabalho em equipa (86%) e 

Aprender novos métodos de trabalho (83%). 

 As questões que apresentam maiores valores de insatisfação são Participar em projetos de 

mudança na IGEC e Participar em ações de formação. 

 

Gráfico XV – Níveis de motivação 
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5.5 Satisfação com a liderança próxima  

 A maioria dos inquiridos considera-se satisfeito com a sua liderança próxima, com valores de 

satisfação entre 64% e 81%.  

 Embora o nível de resposta Satisfeito seja predominante em todos os subitens, mais de 30% 

dos respondentes declaram-se muito ou totalmente satisfeitos com os seguintes aspetos: 

Liderança através do exemplo; Demonstração de empenho no processo de mudança; Aceitação 

de críticas construtivas; Aceitação de sugestões de melhoria; Estímulo à confiança mútua e ao 

respeito; e Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto de trabalho. 

 Os subitens Estímulo à formação, Reconhecimento e valorização dos esforços individuais e das 

equipas e Estímulo à iniciativa das pessoas, apresentam os valores mais altos de insatisfação, 

entre 32% e 36%. 

 

Gráfico XVI – Satisfação com a liderança próxima 
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5.6 Satisfação com as condições de higiene, segurança, 

equipamentos e serviços  

 O item Condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços apresenta respostas 

maioritariamente positivas.  

 Os níveis de satisfação mais elevados observam-se nos subitens Condições de segurança e 

Condições de higiene (ambos com cerca de 89%), Mobiliário (82%) e Conforto das instalações 

(81%). 

 Por outro lado, 43% dos trabalhadores que responderam ao questionário declaram-se 

insatisfeitos com os equipamentos de comunicação, 37% com os equipamentos informáticos, e 

33% com o sotfware. 

 

Gráfico XVII – Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços 
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5.6 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%); 

 Nível global de satisfação de 70%, com mais de 80% de respostas positivas nas perguntas 

relacionadas com: 

 Condições de higiene (89%), condições de segurança (89%), mobiliário (82%) e 

conforto das instalações (81%); 

 Tratamento administrativo dos processos individuais; 

 Motivação para desenvolver trabalho em equipa (86%) e para aprender novos 

métodos de trabalho (83%); 

 Desempenho global da IGEC (84%) e relacionamento da IGEC com os cidadãos e a 

sociedade (85%); 

 Estímulo à confiança mútua e ao respeito (81%) e compreensão das circunstâncias 

pessoais face ao contexto de trabalho (80%). 

 Os maiores níveis de insatisfação surgem nos grupos Satisfação com a gestão e Satisfação com 

as relações de trabalho, especialmente nos itens: 

 Forma como a IGEC recompensa os esforços individuais (66% de insatisfação) e de 

grupo (56%), forma como o sistema de avaliação de desempenho é implementado 

(60%), e forma como os objetivos individuais e partilhados são fixados (53%); 

 Promoção de oportunidades para o desenvolvimento de novas competências (51%) e 

ações de formação realizadas durante o ano de 2013 (65%). 
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6. CONCLUSÕES 

6.1 Os cinco objetivos estratégicos definidos para 2013 têm, em comum, uma forte vocação para 

o cumprimento da missão da organização junto dos sistemas educativo e científico. 

6.2 Em agosto de 2013, face à avaliação realizada, foi necessário alterar a estrutura orgânica da 

IGEC, o que permitiu disponibilizar mais inspetores para o trabalho direto com as escolas e 

concentrar alguns serviços anteriormente regionalizados, conferindo-lhes uma maior 

densidade crítica.   

6.3 A atividade inspetiva planeada, em sede de plano de atividades, foi largamente cumprida, 

sendo, ainda, de destacar a capacidade de resposta da IGEC à concretização de atividades 

não planeadas (ex.: intervenção na PACC), bem como o facto de, no âmbito da atividade 

planeada, 30% da mesma consistir em intervenções não programadas (provedoria, ação 

disciplinar e contencioso), o que implica um grande rigor na distribuição e no 

acompanhamento, por parte das chefias diretas, do serviço inspetivo, assim como um 

grande empenhamento e brio profissional por parte dos inspetores.  

6.4 É de realçar que, no âmbito da atividade planeada, concretizaram-se 1295 intervenções dos 

programas Acompanhamento, Controlo, Auditoria e Avaliação, sendo que, no que toca à 

atividade não programada, abriram-se 3587 processos de provedoria e instruíram-se 448 

ações inspetivas, 174 inquéritos, 275 processos disciplinares e 7 processos 

contraordenacionais.  

6.5 Face aos recursos disponíveis, estes números são, de facto, impressivos, sendo de destacar 

aqui o papel fundamental desempenhado, «no terreno», pelas equipas multidisciplinares das 

várias áreas territoriais de inspeção, bem como as equipas multidisciplinares de conceção e 

intervenção da Sede e a Direção de Serviços Jurídicos.  

6.6 As atividades desenvolvidas no ensino superior representam 11% dos dias de trabalho 

inspetivo, no âmbito da atividade planeada, o que revela uma grande predominância da 

intervenção da IGEC no ensino não superior, facto ao qual não é alheio o número muito 

superior das instituições pertencentes a este nível de ensino e o seu enquadramento jurídico, 

face ao universo e à autonomia consagrada constitucionalmente das instituições de ensino 

superior.  

6.7 Merece, igualmente, destaque e aprofundada reflexão, o facto de as atividades do Programa 

V (Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo) mobilizarem 33% dos dias de 

trabalho inspetivo, sendo que o Programa II (Controlo) ocupa o segundo lugar com cerca de 

20%.  

6.8 Os Programas Acompanhamento, Auditoria e Avaliação representam, em conjunto, ainda 

apenas cerca de 45% dos dias inspetivos utilizados.  

6.9 Estes números carecem de reflexão, sendo necessário prosseguir a aposta na prevenção, 

visando a necessária diminuição da ocorrência de situações com relevância disciplinar.  
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6.10 Refira-se que este impressionante número de atividades tão diversificadas foi alcançado, 

num ano, em que a IGEC viu os seus efetivos reduzidos em vinte e cinco colaboradores, o que 

exigiu um esforço acrescido de todos.  

6.11 É de registar que a despesa executada pela IGEC na concretização das suas atividades foi 

inferior ao montante global dos recursos financeiros disponibilizados através do orçamento 

corrigido.  

6.12 Centrando-nos, de novo, nas atividades, requer, também, uma nota de destaque, o facto de, 

em 2013, a IGEC ter intervindo, no âmbito da atividade planeada, de forma preventiva, em 

todas as áreas em que detém competências legais; assim, 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.  

6.13 De facto, novas atividades como Jardins de Infâncias da Rede Privada (IPSS) e Cursos 

Profissionais no Ensino Público e nas Escolas Profissionais vieram preencher lacunas existentes 

e uma grande atenção dada ao programa de Acompanhamento, nas suas várias vertentes, 

vieram robustecer a capacidade de intervenção da IGEC. 

6.14 Em paralelo, a atividade Organização do Ano Letivo emancipou-se da sua tradicional 

sazonalidade, ganhando em eficácia, numa altura em que a correta utilização de recursos é 

decisiva. 

6.15 Também a Avaliação Externa das Escolas tem vindo a passar por um alargado, e 

assinalavelmente transparente, processo de reflexão que a tem enriquecido e despertado 

para o estabelecimento de novos desafios às escolas, por exemplo, no âmbito dos resultados 

e do serviço letivo. 

6.16 Enquanto se aguarda pelo alargamento da Avaliação Externa aos estabelecimentos de 

ensino particulares e cooperativos de nível não superior, incluindo contratos de associação, 

há que referir a importância das atividades inspetivas realizadas no âmbito do Programa 

Controlo, num ano em que várias polémicas laborais e até judiciais envolveram algumas das 

entidades proprietárias destas instituições de ensino, tendo a IGEC intervindo, no âmbito das 

suas competências.  

6.17 Em sede de auditoria, quer de natureza administrativa-financeira, quer em instituições de 

ensino superior, a IGEC interveio de modo a identificar as práticas seguidas e fazendo 

recomendações, visando a melhoria dos desempenhos organizacionais.  

6.18 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 

dupla vertente executiva e formativa da SICI, sem esquecer as intervenções inspetivas 

(administrativa-financeiras, avaliação externa e controlo) nas Escolas Portuguesas existentes 

nos continentes africano e asiático e a preparação de novas iniciativas de colaboração com as 

inspeções-gerais da educação dos países lusófonos. 
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6.19 O desenvolvimento de uma atividade inspetiva de qualidade depende, acima de tudo, dos 

inspetores e da sua capacidade de reflexão e intervenção profissional; porém, os inspetores 

necessitam de formação permanente e de grande qualidade. Assim, em 2013, foram 

cumpridas (com algumas adaptações e enfoque reforçado na observação da prática letiva) as 

atividades previstas para o último ano do Plano de Formação trienal da IGE e feita a 

necessária reflexão interna com vista a elencar as prioridades para o corrente ano. 

6.20 A IGEC, no âmbito da Direção de Serviços de Administração-Geral, desenvolve, igualmente, 

um vasto conjunto de atividades de suporte à ação inspetiva, no terreno, a coberto do 

Programa VII – Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, visando assegurar a gestão e a 

administração dos recursos humanos, financeiros, materiais e logísticos da organização.  

6.21 Num ano de grandes dificuldades orçamentais, escassez de recursos humanos 

(fundamentalmente ao nível da Sede da IGEC), realização dos procedimentos necessários à 

conclusão do processo de fusão e implementação do GerFip (Projeto de Gestão Partilhada de 

Recursos Financeiros na Administração Pública), enquanto sistema contabilístico e de gestão 

orçamental, permitindo a adoção do POCP (Plano Oficial de Contabilidade Pública) pela 

IGEC, passando o sistema contabilístico a assentar numa lógica patrimonial, é de realçar que 

todos os objetivos foram alcançados, naturalmente com o esforço e dedicação de todos os 

profissionais envolvidos.  

6.22 Determinante para o acomodar das alterações feitas ao nível da orgânica e de algumas 

metodologias de trabalho foi o trabalho desenvolvido pelas atividades do Programa VIII – 

Gestão de Sistemas de Informação, que tem contribuído para a modernização, melhoria e 

automatização dos processos internos. São de destacar, no ano de 2013, a preparação de 

instrumentos de recolha de dados de realização das atividades inspetivas, através de 

aplicações ou formulários eletrónicos, bem como o esforço de modernização do parque 

informático. 

6.23 Ao nível do Programa IX – Comunicação e Documentação, e apesar da alteração orgânica por 

que passou a divisão responsável pelo referido programa, editaram-se/divulgaram-se 19 

publicações, todas em suporte eletrónico (PDF), das quais se destacam o LAL – Lançamento 

do Ano letivo 2013/2014, o Plano de Atividades da IGEC para 2014 e duas newsletters, o que 

revela o alto grau de profissionalismo colocado na realização das tarefas, apesar da 

assinalável escassez de recursos humanos que se dividiram, ainda, na realização de tarefas 

ao nível do Expediente, do Centro de Documentação e do Arquivo.  

6.24 No que respeita à Avaliação Global do QUAR, pode concluir-se que: 

 A taxa de realização global do QUAR 2013 foi de 104,2%; 

 Foram atingidos ou superados todos os objetivos constantes do QUAR 2013; 

 Os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR foram conseguidos com 

uma utilização de recursos humanos inferior ao planeado. 

6.25 Face à concretização de 14 dos 16 objetivos do QUAR e à superação dos restantes, a 

avaliação final da IGEC corresponde ao nível Bom. 
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6.26 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 deveras 

positivo, importando, no futuro, criar um instrumento de recolha único e alargar a sua 

aplicação a mais atividades da IGEC. 

6.27 De referir que embora a IGEC seja uma instituição jovem (o processo de fusão ficou apenas 

concluído em maio de 2013), já dispõe de procedimentos de controlo interno bastante 

fiáveis, sendo agora necessário envidar esforços para reunir informação pertinente, visando a 

comparação de desempenho com outras entidades de idêntica natureza em Portugal e no 

Estrangeiro.  

6.28 Finalmente, e porque o desempenho das organizações tem uma correlação direta com o 

grau de motivação e com as perceções dos seus colaboradores, importa analisar a audição 

dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores no processo de autoavaliação, sendo de 

destacar os seguintes pontos: 

 A elevada taxa de resposta obtida (63%). 

 Nível global de satisfação de 70%, com mais de 80% de respostas positivas nas 

perguntas relacionadas com: 

 Condições de higiene (89%), condições de segurança (89%), mobiliário (82%) e 

conforto das instalações (81%); 

 Tratamento administrativo dos processos individuais (87%); 

 Motivação para desenvolver trabalho em equipa (86%) e para aprender novos 

métodos de trabalho (83%); 

 Desempenho global da IGEC (84%) e relacionamento da IGEC com os cidadãos e a 

sociedade (85%); 

 Estímulo à confiança mútua e ao respeito (81%) e compreensão das circunstâncias 

pessoais face ao contexto de trabalho (80%). 

 Os maiores níveis de insatisfação surgem nos grupos Satisfação com a gestão e 

Satisfação com as relações de trabalho, especialmente nos itens: 

 Forma como a IGEC recompensa os esforços individuais (66% de insatisfação) e de 

grupo (56%), forma como o sistema de avaliação de desempenho é implementado 

(60%), e forma como os objetivos individuais e partilhados são fixados (53%); 

 Promoção de oportunidades para o desenvolvimento de novas competências (51%) 

e ações de formação realizadas durante o ano de 2013 (65%). 

6.29 Estes resultados e a sua necessária e cuidada análise constituem um grande desafio de 

gestão, sendo que, nalguns temas (ex.: avaliação de desempenho), resultam de perceções 

assentes em processos parcialmente alheios à IGEC, na medida em que ainda não se 

concluiu nenhum ciclo de avaliação de desempenho. Ainda assim, fica uma nota negativa 

quanto ao esforço de formação e várias, muito positivas, quanto ao trabalho em equipa, ao 

desempenho global da IGEC e ao relacionamento da IGEC com os cidadãos e a sociedade, 

o que não pode deixar de marcar muito positivamente o ano de 2013.  
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6.30 Atendendo à redução de recursos humanos com que a IGEC tem sido confrontada, de há 

dois anos a esta parte, é de destacar que a capacidade operacional, graças a um grande 

esforço interno de todos os colaboradores, não tem sido afetada; ainda assim, é 

necessário, já em 2014, continuar a dar todos os passos necessários ao reforço da nossa 

capacidade de resposta, tendo em vista o interesse público. 

 

 

A Direção da IGEC 

Maria Leonor Duarte 

João Ramalho 

Luís Capela 
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Síntese do Balanço Social 
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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 
    

    0 0 0 

Assistente Operacional 
    

    0 0 0 

Informático 
    

    0 0 0 

Pessoal de Inspeção 
   

1   3 1 3 2 5 

Total 0 0 1 1 0 0 1 0 4 2 6 

 

 

Grupo/Cargo/Carreira/Modalida
de 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 0 1 0 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

1 1 1 1 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

1 1 1 1 2 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

0 2 0 2 2 

Técnico Superior 
  

6 7   6 7 13 

Assistente Técnico 
  

9 24   9 24 33 

Assistente Operacional 
  

4 2   4 2 6 

Informático 
  

3 0   3 0 3 

Pessoal de Inspeção 101 94 
  

  101 94 195 

Total 101 94 22 33 3 4 126 131 257 
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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 

Mobilidade 
Interna 

Outras 
Situações 

Total 
Total 

M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
    

  
 

 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

1 0 1 0 1 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

  
 

 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

1 1 1 1 2 

Técnico Superior 
    

  
 

 0 

Assistente Técnico 
    

  
 

 0 

Assistente Operacional 
    

  
 

 0 

Informático 
    

  
 

 0 

Pessoal de Inspeção 8 5 1 0   9 5 14 

Total 8 5 1 0 2 1 11 6 17 

Grupo/Cargo/Carreira/ 
Modalidade de Vinculação 

Reforma/ 
Aposentação 

Mobilidade 
Interna 

Outras 
Situações 

Total 
Total 

M F M F M F M F 

Dirigente Superior de 1.º grau 
    

  
 

 0 

Dirigente Superior de 2.º grau 
    

  
 

 0 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 
    

  
 

 0 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 
    

  
 

 0 

Técnico Superior 
  

1 1   1 1 2 

Assistente Técnico 0 3 0 1 0 1 0 5 5 

Assistente Operacional 0 1 
  

  0 1 1 

Informático 
    

  
 

 0 

Pessoal de Inspeção 
    

  
 

 0 

Total 0 4 1 2 0 1 1 7 8 
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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 3 3 

Dirigente Superior de 2.º grau 0 2 2 

Dirigente Intermédio de 1.º grau 0 4 4 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 0 2 2 

Técnico Superior 1 4 5 

Assistente Técnico 0 0 0 

Assistente Operacional 0 0 0 

Informático 0 0 0 

Pessoal de Inspeção 216 37 253 

Total 217 52 269 


