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APRESENTAÇÃO 

Dando cumprimento a imperativos legais, mas também à natural e necessária prestação de contas 

externa e interna, apresentamos o Relatório de Atividades do ano 2018 da Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência.  

Elaborámos o presente relatório, na mesma linha dos congéneres dos últimos anos, permitindo, 

assim, alguma comparabilidade, atentos os diversos contextos em que a IGEC desenvolveu a sua 

atividade.   

Como novidade, pois nunca é demais dar mais um passo no sentido da transparência, o presente 

relatório contém, pela primeira vez, uma compilação de recortes de imprensa datados de 2018, 

nos quais se aborda, nas mais variadas perspetivas, a atividade da IGEC.  

E, como boa notícia, refira-se a abertura do procedimento concursal para vinte e quatro novos 

inspetores da IGEC que está em curso.  

Boa leitura e não hesite em contactar-nos, caso deseje algum esclarecimento suplementar.  

 

Abril de 2019 

Luís Capela 

Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

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

A IGEC estabeleceu para 2018 três objetivos estratégicos, decorrentes das Cartas de Missão dos 

dirigentes e inscritos no Plano de Atividades e no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

de 2018: 

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

organismos das áreas governamentais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da 

Educação1; 

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

3. Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado. 

2. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

A IGEC dispõe de uma estrutura hierarquizada, nas áreas de administração geral e de apoio 

jurídico, que assegura o suporte instrumental à realização da atividade de inspeção, e de uma 

estrutura matricial, nas áreas da atividade inspetiva.  

Integram a estrutura hierarquizada duas unidades orgânicas nucleares dirigidas por diretores de 

serviços (Direção de Serviços Jurídicos e Direção de Serviços de Administração Geral) e duas 

unidades orgânicas flexíveis dirigidas por chefes de divisão (Divisão de Aprovisionamento, 

Contabilidade e Património e Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação). No âmbito da 

Direção de Serviços de Administração Geral, foi criada, em 2017, a Secção de Pessoal. 

A estrutura matricial compreende nove equipas multidisciplinares dirigidas por chefes de equipa, 

equiparados a diretor de serviços ou a chefe de divisão, sendo de distinguir: 

 equipas de caráter temático, com funções de conceção, execução e coordenação nacional 

das atividades inspetivas na respetiva área funcional (Equipa Multidisciplinar do Ensino 

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

Secundário; Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro; Equipa 

Multidisciplinar de Provedoria); 

 equipas de caráter territorial, que asseguram essencialmente a coordenação regional e a 

execução das atividades inspetivas (Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Norte, 

Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Centro, Equipa Multidisciplinar da Área 

Territorial Sul, Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, Controlo e Avaliação – Norte 

e Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, Controlo e Avaliação – Sul. 

Em 2018, a concretização dos objetivos definidos foi assegurada pelas unidades orgânicas e 

equipas multidisciplinares, e respetivos responsáveis, identificados no organograma representado 

na Figura 1. 

                                            

 
1 Nos termos da organização das áreas governamentais da Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional (Decreto-Lei n.º 
251-A/2015, de 17 dezembro): Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação, sendo de notar que esta última engloba 
a Juventude e Desporto. 
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FIGURA I – ORGANOGRAMA DA IGEC 
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Maria Leonor Duarte 
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(EMAF) 
António Neves 
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3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1 Enquadramento 

No quadro dos objetivos estabelecidos, a IGEC desenvolveu, em 2018, atividades de diferente 

natureza, que importa distinguir: 

 Atividade inspetiva planeada incluída no Plano de Atividades de 2018; 

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

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

 Atividade inspetiva não programada, decorrente da realização de algumas atividades 

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

 Atividade inspetiva não planeada, realizada por determinação superior. 

 

3.2 Ação Inspetiva planeada e realizada 

A FIGURA II apresenta a distribuição das ações inspetivas realizadas em 2018, contabilizadas em 

estabelecimentos e serviços intervencionados no âmbito da atividade planeada, por Programa.  

 

FIGURA II – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO INSPETIVA PLANEADA REALIZADA EM 2018 POR PROGRAMA 

 

Como se pode observar no QUADRO I, que apresenta a síntese da ação inspetiva planeada e realizada 

por Programa e Atividade, foram desenvolvidas, em 2018, 1026 intervenções no âmbito dos 

Programas Acompanhamento, Controlo, Auditoria e Avaliação, mais 154 do que as inicialmente 

previstas. 

24,8%

67,3%

7,7%

0,2%

Acompanhamento

Controlo

Auditoria

Avaliação
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Nos últimos cinco anos, a taxa global de concretização do Plano de Atividades da IGEC tem sido 

sempre superior a 100%: 102,5% em 2014, 112,6% em 2015, 117,8% em 2016; 122,8% em 2017; e 

117,7% em 2018.  

QUADRO I − AÇÃO INSPETIVA PLANEADA E REALIZADA 

Programas e Atividades 

Intervenções 

Planeadas Realizadas Desvio 

N.º % N.º % N.º 

 I Programa Acompanhamento 222 25,5 254 24,8 32 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 31 3,6 33 3,2 2 

I.2 Apoio Tutorial Específico 75 8,6 96 9,4 21 

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 36 4,1 36 3,5 0 

I.4 Jardins de Infância da Rede Nacional 55 6,3 61 5,9 6 

I.5 
Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico 

18 2,1 20 1,9 2 

I.6 Desenvolvimento da oralidade e da produção escrita 7 0,8 8 0,8 1 

II Programa Controlo 562 64,4 691 67,3 129 

II.1 Organização do Ano Letivo 170 19,5 189 18,4 19 

II.2 
Provas de Avaliação Externa do Ensino Básico e Exames 
Nacionais do Ensino Secundário 

220 25,2 322 31,4 102 

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

82 9,4 87 8,5 5 

II.4 Cursos Profissionais  23 2,6 24 2,3 1 

II.5 Avaliação das Aprendizagens dos Alunos no Ensino Secundário 11 1,3 12 1,2 1 

II.6 Educação e Formação de Adultos 8 0,9 9 0,9 1 

II.7 Acesso ao Ensino Superior 15 1,7 15 1,4 0 

II.8 Bolsas de Estudo – Estudantes do Ensino Superior 3 0,3 3 0,3 0 

II.9 Provedor do Estudante e Conselho Pedagógico  5 0,6 5 0,5 0 

II.10 
Adequação do Recurso à Contratação de Bolseiros de 
Investigação Científica 

15 1,7 13 1,3 -2 

II.11 Implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico 5 0,6 7 0,7 2 

II.12 Processo de Organização de Campos de Férias 5 0,6 5 0,5 0 

III Programa Auditoria 80 9,2 79 7,7 -1 

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

47 5,4 47 4,6 0 

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

III.3 
Auditorias aos Apoios Concedidos pelo ME ao Ensino Particular e 
Cooperativo 

20   2,3 20 1,9 0 

III.4 
Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições de Ensino 
Superior 

10 1,1 10 1,0 0 

IV  Programa Avaliação 8 0,9 2 0,2 -6 

IV.1 
Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de 
Escolas 

8 0,9 2 0,2 -6 

TOTAIS 872 100 1026 100 154 
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3.3 Ação inspetiva não programada (Programa V) 

Ainda no âmbito da atividade planeada, foram desenvolvidas em 2018 ações inspetivas não 

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

Contencioso. O Quadro II sintetiza esta atividade, sendo de sublinhar o seu impacto na atividade 

global da IGEC, sobretudo no que respeita à Provedoria − 2317 processos abertos − e à Ação 

Disciplinar, com 158 inquéritos e 224 processos disciplinares instaurados em 2018. 

Relativamente a 2017, observa-se uma descida no número de processos de provedoria abertos, 

bem como no número de inquéritos instaurados e instruídos; por outro lado, subiu o número de 

averiguações e de processos disciplinares instaurados e instruídos.  

 

QUADRO II − AÇÃO INSPETIVA NÃO PROGRAMADA (PROGRAMA V) 

Programas e Atividades N.º 

V.1 Provedoria  

 Processos de provedoria abertos 2317 

 Queixas/denúncias 2775   

 Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005) 202 

 Averiguações 432 

V.2 Ação Disciplinar   

 Inquéritos instaurados 158 

 Processos disciplinares instaurados 224 

 Contraordenações instauradas 5 

 Inquéritos/Disciplinares/Contraordenações instruídos 569 

V.3 Contencioso 23 

 

 

3.4 Ação inspetiva não programada  (Programas I, II e II) 

Em 2018, realizaram-se, também, ações inspetivas sequenciais/de continuidade (não 

programadas), que decorreram da realização de algumas atividades planeadas. O QUADRO III 

apresenta a distribuição destas ações, desenvolvidas no âmbito dos Programas Acompanhamento, 

Controlo e Auditoria. 
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QUADRO III − AÇÃO INSPETIVA NÃO PROGRAMADA (PROGRAMAS I, II E III) 

Programas e Atividades N.º 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 2 

I.2 Apoio Tutorial Específico 3 

I.4 Jardins de Infância da Rede Nacional 42 

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

22 

III.1 Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado 21 

 TOTAL 90 

 

3.5 Ação inspetiva não planeada 

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

seguintes ações inspetivas que não estavam previstas em sede de Plano de Atividades: 

 Ações de controlo focadas no funcionamento dos conselhos de turma durante a greve de 

docentes, no final do ano letivo (2017-2018). 

 Ações de verificação no Ensino Superior, relacionadas designadamente com os processos 

de creditação da formação e com práticas de praxes académicas. 

 Ações sequenciais e de encerramento no Ensino Superior, no âmbito do Programa Auditoria. 

 

3.6 Participação em comissões de acompanhamento/grupos de trabalho 

Por determinação superior, a IGEC participou ainda nas seguintes comissões e grupos de trabalho: 

 Equipa de coordenação nacional constituída pelo Despacho n.º 9726/2018, D.R. n.º 200, 2.ª 

série, de 17 de outubro, com a missão de acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação 

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, definindo ainda o âmbito territorial de intervenção das equipas regionais. A IGEC 

integra a equipa de coordenação nacional do projeto e as equipas regionais. 

• Equipa de projeto dos contratos de autonomia das escolas, criada pelo Despacho n.º 

11976/2016, de 7 de outubro e renovada pelo Despacho n.º 10158/2018, D.R. n.º 211, 2.ª 

série, de 2 de novembro, coordenada por um inspetor da IGEC e que integra um 

representante desta Inspeção-Geral. 

• Grupo de Acompanhamento dos projetos-piloto de inovação pedagógico (PPIP), 

autorizados, em regime de experiência pedagógica, pelo Despacho n.º 3721/2017, D.R. n.º 

85, 2.ª série, de 03 de maio. 

• Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Capital Humano (POCH), que 

inclui a IGEC como membro efetivo (Despacho n.º 2906-A/2015, D.R. n.º 56, 2.ª série, de 

20 de março). 

https://dre.pt/application/conteudo/116696215
https://dre.pt/application/file/a/75455052
https://dre.pt/application/file/a/75455052
https://dre.pt/application/conteudo/116852798
https://dre.pt/application/conteudo/106958832
https://dre.pt/application/conteudo/66818429
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• Grupo de Trabalho de Avaliação Externa das Escolas (GTAEE), que integrou dois 

representantes da IGEC (Despacho n.º 13342/2016, D.R. n.º 215, 2.ª série, de 9 de 

novembro, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 4456/2017, D.R. n.º 100, 2.ª 

série, de 24 de maio). 

• Participação de uma inspetora da IGEC num estudo no âmbito da Estratégia Nacional para 

a Integração das Comunidades Ciganas. 

• Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), que integra 

um representante da IGEC designado para exercer as funções de suplente do vogal não 

permanente da área governativa da Educação (Despacho n.º 7421/2017, D.R. n.º 162, 2.ª 

série, de 23 de agosto). 

 

3.7 Ação inspetiva planeada e não planeada em dias de trabalho inspetivo 

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

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

natureza.  

 

FIGURA III – DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS DE TRABALHO INSPETIVO EM 2018 POR PROGRAMA 

 

 

 

 

14,9%

24,2%

11,3%

2,0%

46,2%

1,4%

Acompanhamento

Controlo

Auditoria

Avaliação

Provedoria, Ação
Disciplinar e Contencioso

Atividade Internacional

https://dre.pt/application/conteudo/75693262
https://dre.pt/application/conteudo/107071085
https://dre.pt/application/conteudo/108042695
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QUADRO IV − DIAS DE TRABALHO INSPETIVO EM 2018 POR PROGRAMA E ATIVIDADE 
  N.º % 

I Programa Acompanhamento 5608,0 14,9 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa 1369,0 3,6 

I.2 Apoio Tutorial Específico 926,0 2,5 

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 962,5 2,6 

I.4 Jardins de Infância da Rede Nacional 1495,5 4,0 

I.5 Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico 473,0 1,2 

I.6 Desenvolvimento da oralidade e da produção escrita 212,5 0,6 

I.7 Atividades de acompanhamento não planeadas 169,5 0,4 

II Programa Controlo 9119,0 24,2 

II.1 Organização do Ano Letivo 3855,5 10,2 

II.2 Provas de Avaliação Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário 830,5 2,2 

II.3 Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo 1798,5 4,8 

II.4 Cursos Profissionais 728,0 1,9 

II.5 Avaliação das Aprendizagens dos Alunos no Ensino Secundário 68,5 0,2 

II.6 Educação e Formação de Adultos 501,0 1,3 

II.7 Acesso ao Ensino Superior 641,5 1,7 

II.8 Bolsas de Estudo – Estudantes do Ensino Superior 64,0 0,2 

II.9 Provedor do Estudante e Conselho Pedagógico 71,0 0,2 

II.10 Adequação do recurso à contratação de bolseiros de investigação científica 322,5 0,9 

II.11 Implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico 37,0 0,1 

II.12 Processo de organização de campos de férias 52,5 0,1 

II.13 Funcionamento dos Conselhos de Turma 39,5 0,1 

II.14 Ações de verificação no Ensino Superior não planeadas 109,0 0,3 

III Programa Auditoria 4236,5 11,3 

III.1 Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado 2736,5 7,3 

III.2 Auditorias Temáticas 76,0 0,2 

III.3 Auditorias aos Apoios Concedidos pelo ME ao Ensino Particular e Cooperativo 742,0 2,0 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições de Ensino Superior  671,0 1,8 

III.5 Ações sequenciais e de encerramento no Ensino Superior 11,0 0,03 

IV  Programa Avaliação 769,0 2,0 

IV.1 Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de Escolas 156,5 0,4 

IV.2 Avaliação Externa das Escolas 612,5 1,6 

V Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo 17 391,5 46,2 

V.1 Provedoria 3813,5 10,1 

V.2 Ação Disciplinar 13 012,0 34,6 

V.3 Contencioso Administrativo 566,0 1,5 

VI Programa Atividade Internacional 510,0 1,4 

VI.1 Conferência Internacional Permanente Inspeções-Gerais e Nacionais de Educação (SICI) 25,0 0,1 

VI.2 Escolas Europeias 428,5 1,1 

VI.3 Escolas Portuguesas no Estrangeiro 21,0 0,1 

VI.5 Projetos Internacionais 35,5 0,1 

 TOTAIS 37 634,0 100 
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A análise do peso relativo de cada Programa na atividade inspetiva desenvolvida pela IGEC, nos 

últimos cinco anos (Figura IV), revela, em primeiro lugar, o grande impacto da atividade não 

programada: o Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso representou entre 38% e 

46,2% do trabalho inspetivo realizado. Por outro lado, a descida do peso do programa Avaliação, 

iniciada em 2017, acentuou-se em 2018, tendência que foi acompanhada de um aumento do peso 

dos Programas Acompanhamento, Controlo e, sobretudo, Provedoria, Ação Disciplinar e 

Contencioso. 

 

FIGURA IV – DIAS DE TRABALHO INSPETIVO ENTRE 2014 E 2018 POR PROGRAMA 

 
 

 

3.8 Divulgação de relatórios no site da IGEC 

Desde 2017, visando divulgar as conclusões das diversas intervenções da IGEC, junto das 

comunidades educativas e académicas, encontram-se disponibilizados 669 relatórios, no site 

oficial da IGEC, acessíveis no endereço https://www.igec.mec.pt/PgMapa.htm. 
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FIGURA V – RELATÓRIOS DIVULGADOS NO SITE, POR ATIVIDADE 

 

 

3.9 Recursos Humanos 

Para concretizar a sua missão e as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades de 2018, a 

IGEC contava, em 31 de dezembro de 2017, com um total de 249 trabalhadores. À data de 31 de 

dezembro de 2018, o número de efetivos era de 236 trabalhadores, distribuídos do seguinte modo: 

QUADRO V − EFETIVOS DA IGEC 

 31-12-2017 31-12-2018 

Direção superior 3 3 

Direção intermédia e chefes de equipa 12 12 

Inspetores 179* 174 ** 

Técnicos superiores, especialista de informática 20*** 14 

Coordenador técnico 1 1 

Assistentes técnicos, técnicos de informática 30 29 

Assistentes operacionais 4 3 

Total 249 236 

        * Inclui seis docentes em comissão de serviço 
** Inclui cinco docentes em comissão de serviço 
*** Inclui dois docentes requisitados 
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No ano de 2018, relativamente à carreira inspetiva, registou-se a saída de um inspetor por motivo 

de falecimento, dois inspetores nomeados em comissão de serviço para outros Organismos, um 

inspetor por mobilidade e uma docente que cessou a comissão de serviço em funções inspetivas. 

Relativamente às carreiras gerais, registou-se a saída de um assistente técnico e de um assistente 

operacional, por motivo de aposentação, dois técnicos superiores por mobilidade para outros 

serviços, dois técnicos superiores nomeados para cargos dirigentes, dois docentes que terminaram 

a sua requisição e um assistente técnico por mobilidade.  

Por outro lado, foi nomeado em regime de substituição um dirigente intermédio de 1.º grau, 

admitida uma assistente técnica  e renovada a comissão de serviço de cinco docentes em funções 

inerentes à carreira especial de inspeção (Aviso n.º 11181/2018, de 1 de agosto, publicado em 

Diário da República, n.º 156, de 14 de agosto). 

De salientar que foram ainda consolidadas três mobilidades, duas na carreira de técnico superior 

e uma na categoria de coordenador técnico. 

 

3.10  Orçamento 

Para o desenvolvimento dos seus programas e atividades, a IGEC dispôs e executou em 2018 o 

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

quadros seguintes. 

 

QUADRO VI − ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO (€) 

Orçamento Corrigido Orçamento Realizado Taxa de Execução 

13 201 801 13 142 313 99,58% 

QUADRO VII − DESPESA POR AGRUPAMENTO ECONÓMICO (€) 

Agrupamento Económico Valor % 

Despesas com pessoal 11 849 676 90,2 

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

1 228 532 9,3 

Despesas de capital/investimentos 64 105 0,5 

 

O orçamento executado de 2018 relativamente ao de 2017 (13 049 714€) representou um aumento 

de encargos de cerca de 0,71%. 
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QUADRO VIII − VARIAÇÃO DA DESPESA POR 

AGRUPAMENTO ECONÓMICO FACE A 2017 (€) 

Agrupamento Económico % 

Despesas com pessoal 0,96 

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

-0,21 

Despesas de capital/investimentos -21,1 

 

No que se refere aos agrupamentos económicos “Despesas com pessoal” e “Despesas com aquisição 

de bens e serviços, transferências correntes e outras despesas correntes”, verificamos que 

praticamente não houve variação. Observou-se, contudo, uma diminuição na ordem dos 21,1% nas 

despesas de capital/investimentos.  
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PROGRAMA I. ACOMPANHAMENTO 

O programa Acompanhamento visa observar a ação educativa desenvolvida pelas escolas e 

agrupamentos de escolas, e interpelar os seus responsáveis, de modo a obter um melhor 

conhecimento dos processos de implementação das medidas de política educativa e melhorar as 

práticas nos estabelecimentos de educação e ensino.  

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

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

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

escolares dos alunos. 

Este programa representou 14,9% do trabalho inspetivo, contabilizado em dias de trabalho 

inspetivo, realizado em 2018 (FIGURA III) e 24,8% dos estabelecimentos de educação e ensino 

intervencionados no âmbito da atividade planeada (FIGURA II). 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades que integraram o programa 

Acompanhamento, em 2018, em dias de trabalho inspetivo: 

 

 FIGURA VI − ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 

 

I.1 Acompanhamento da Ação Educativa  

I.2 Apoio Tutorial Específico 

I.3 Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 

I.4 Jardins de Infância da Rede Nacional 

I.5 Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico 

I.6 Desenvolvimento da oralidade e da produção ecrita 

I.7 Atividades de acompanhamento não planeadas 
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I.1. ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA  

COORDENAÇÃO 

Maria Margarida Gabriel 

Maria Teresa de Jesus 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava:  

 Conhecer as áreas de intervenção que a escola elegeu como prioritárias; 

 Acompanhar e aprofundar ações/medidas de melhoria identificadas pela escola e 

explicitadas nos seus documentos orientadores, tendo em vista a superação das fragilidades 

diagnosticadas;  

 Suscitar a reflexão sobre o rigor – objetividade, pertinência, adequação, credibilidade, 

exequibilidade – e a eficácia das ações/medidas de melhoria privilegiadas; 

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

implementadas; 

 Conhecer e questionar as práticas de coordenação e supervisão implementadas, 

promovendo o trabalho colaborativo, no âmbito da gestão do currículo; 

 Incentivar a implementação de estratégias sustentadas na regular supervisão do trabalho 

dos docentes por parte dos coordenadores de departamento.  

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 IX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 31 33 2 3,2% 

Dias de trabalho inspetivo − 1369,0 − 3,6% 

 

Os resultados dos questionários respondidos pelos diretores dos agrupamentos de escolas 

evidenciam uma avaliação muito positiva da atividade. De facto, numa escala de resposta que 

varia entre 1 e 4, sendo que o valor 1 (--) corresponde à apreciação mais negativa e o valor 4 (++) 

à mais positiva, 94,4% das respostas situam-se nos níveis 3 e 4. 
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A avaliação pelos inspetores que desenvolveram esta atividade nas escolas, também numa escala 

de 1 a 4 em que 1 (--) corresponde à apreciação mais negativa e 4 (++) à mais positiva, 93% das 

respostas situam-se nos níveis 3 e 4. Este resultado demostra, também, uma avaliação muito 

positiva desta atividade. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A metodologia de trabalho que incentiva os processos de melhoria das escolas, através da 

adoção de uma atuação estratégica centrada nas suas fragilidades.  

 A atitude de questionamento e de desafio a diferentes intervenientes da escola para a 

melhoria dos processos educativos e dos resultados dos alunos suscitando a reflexão sobre 

as opções tomadas e a eficácia das estratégias implementadas.  

 Os programas de acompanhamento implementados desencadearam ações cujo grau de 

concretização foi muito significativo, uma vez que a sua grande maioria atingiu os objetivos 

delineados nestes programas. 

E como aspeto a melhorar: 

 Focar o acompanhamento no modo como as escolas, num quadro de autonomia, se 

organizam e gerem o currículo e a aprendizagem de modo a oferecer uma educação 

inclusiva a todos e a cada um dos alunos. 

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

 

 

I.2.APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

COORDENAÇÃO 

Rui Castanheira 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Conhecer as práticas de organização e de implementação do Apoio Tutorial Específico 

levadas a cabo pelas escolas; 

 Contribuir para a melhoria dos processos desenvolvidos pelos agrupamentos/escolas; 

 Recolher e divulgar informação junto da tutela acerca dos aspetos positivos e dos 

constrangimentos assinalados pelos agrupamentos/escolas no âmbito da implementação da 

medida; 

 Identificar boas práticas adotadas pelos estabelecimentos de ensino; 

 Avaliar o impacto do Apoio Tutorial Específico, nomeadamente quanto à assiduidade, ao 

comportamento e aos resultados escolares dos alunos. 
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REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

O desenvolvimento da atividade Apoio Tutorial Específico compreendeu, em 2018, três dimensões 

distintas: a A (71 intervenções), destinada a acompanhar a ação dos agrupamentos/escolas no 

âmbito da implementação da medida, a B (10 intervenções) dirigida aos estabelecimentos de 

ensino que haviam sido objeto do acompanhamento em 2017 e que tinham revelado dificuldades 

na organização do trabalho e a C (15 intervenções), direcionada aos agrupamentos/escolas que 

não disponibilizaram a medida, com o objetivo de  aprofundar as razões dessa decisão e analisar 

a situação escolar dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções. 

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

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

estabelecimentos/escolas/agrupamentos de escolas intervencionados, no âmbito da atividade 

planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO X − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO  

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das 

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 75 96 21 9,4% 

Dias de trabalho inspetivo − 926,0 − 2,5% 

 

Dado tratar-se de uma medida ainda relativamente recente, considerou-se pertinente alargar o 

número de intervenções inicialmente previsto de 75 para 96 de modo a abarcar um maior número 

de agrupamentos/escolas pela atividade de acompanhamento. 

Embora não tenham sido aplicados questionários, registaram-se perceções positivas das escolas 

relativamente à pertinência e à utilidade da atividade. Também os inpetores envolvidos no 

acompanhamento do Apoio Tutorial Específico manifestaram, na generalidade, interesse pela 

mesma e reconheceram a sua importância para a melhoria das práticas. Por outro lado, as 

intervenções da dimensão B demonstraram que as escolas investiram nas áreas de melhoria que 

lhes haviam sido propostas pela IGEC, em 2016-2017, situação que revela a eficácia da atividade. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O contributo para a melhoria das práticas de organização e de implementação do Apoio 

Tutorial Específico, pelas escolas/agrupamentos; 

 As reflexões que os inspetores desencadearam, entre outros assuntos, sobre os efeitos da 

medida de retenção e a sensibilização das escolas para uma atuação cada vez mais 

preventiva; 

 O conhecimento da eficácia da atividade de acompanhamento desenvolvida pela IGEC 

através das intervenções da dimensão B, que demonstraram a evolução feita pelas escolas 

objeto da ação de acompanhamento em 2016-2017. 
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E como aspeto a melhorar: 

 A avaliação do impacto do Apoio Tutorial Específico, área ainda não suficientemente 

trabalhada ao longo dos dois anos de existência da medida. 

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

 

 

I.3.GESTÃO DO CURRÍCULO: ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS  

COORDENAÇÃO 

António Frade 

Silvina Pimentel 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava conhecer e acompanhar a gestão curricular do ensino experimental das 

ciências na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico, promovendo a melhoria das práticas 

educativas e, consequentemente, os níveis de literacia científica. 

Teve como objetivos: 

 Apreciar a ação educativa, incluindo o planeamento, o desenvolvimento, a avaliação dos 

resultados e a supervisão da prática pedagógica, no âmbito do ensino das ciências; 

 Promover práticas pedagógicas e didáticas, com vista a adequar a ação educativa às 

finalidades do perfil de competências dos alunos; 

 Incentivar o trabalho colaborativo e a implementação e avaliação de trabalho prático, 

laboratorial, experimental e de campo, no ensino das ciências;  

 Promover a literacia científica, desenvolvendo intencionalmente, na sala de 

atividades/aula ou fora dela, metodologias investigativas e experimentais, numa 

perspetiva integrada de saberes e de contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente; 

 Contribuir para uma gestão mais eficaz do currículo, promovendo a articulação e a 

sequencialidade, entre os vários níveis de educação e ensino, de modo a garantir 

aprendizagens de qualidade com impacto nos resultados dos alunos;  

 Identificar boas práticas no âmbito da educação científica. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade foi desenvolvida em agrupamentos de escolas pelo quarto ano consecutivo. As 

intervenções decorreram ao longo de sete dias (um de preparação, cinco no agrupamento e um 

para elaboração do relatório), recorrendo-se à análise documental, à observação de instalações, 

materiais e equipamentos, de práticas pedagógicas e à realização de entrevistas em painel com a 
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direção, o presidente do Conselho Geral, os coordenadores de departamento curriculares e os 

docentes cujas aulas foram observadas.  

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

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

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

dias. 

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

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Agrupamentos de escolas 36 36 0 3,5% 

Dias de trabalho inspetivo − 962,5 − 2,6% 

 

O total de intervenções previstas foram realizadas não se verificando, por conseguinte, qualquer 

desvio.  

Destacam-se como pontos fortes: 

 O alargamento ao 3.º ciclo e às disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química, 

conferindo à atividade uma perspetiva sequencial e global no Ensino Básico; 

 A abertura das escolas à implementação desta ação, reconhecendo o seu contributo para 

a melhoria do desenvolvimento da literacia científica. 

 O incentivo promovido para a utilização regular de materiais e equipamentos de laboratório 

ou afins e para a melhoria da gestão dos recursos existentes, no âmbito do ensino das 

ciências, nos agrupamentos; 

 O enfoque nas práticas pedagógicas, nomeadamente ao nível do planeamento, da 

realização e da avaliação do ensino e das aprendizagens em ciências; 

 O levantamento de alguns exemplos de boas práticas desenvolvidas nos agrupamentos de 

escolas, no âmbito do ensino das ciências; 

 A pertinência das ações de formação desenvolvidas para inspetores sobre temáticas 

relacionadas com a complexidade e a avaliação do trabalho prático e a educação em 

ciências, em colaboração com o Conselho Nacional da Educação, a Direção-Geral da 

Educação e o Instituto de Educação de Lisboa. 

E como aspeto a melhorar: 

 Atualização do roteiro, guião e relatório, tendo em consideração legislação recente, as  

Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

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

sua continuidade, tendo em vista prosseguir o alargamento a agrupamentos de escolas de outros 

concelhos. 
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I.4. JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE NACIONAL  

COORDENAÇÃO 

Maria Adelina Silva Pinto   

Maria Margarida Gabriel 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

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

do currículo e avaliação dos processos e das aprendizagens das crianças; 

 Assegurar as condições que garantam a qualidade do funcionamento dos jardins de 

infância; 

 Incentivar a que os estabelecimentos de educação pré-escolar promovam a participação 

das famílias e da comunidade na ação educativa; 

 Apreciar a qualidade da organização das atividades de animação socioeducativa da 

componente de apoio à família; 

 Garantir a equidade a todas as crianças que frequentam a educação pré-escolar. 

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 pré-escolar intervencionados, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho 

inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO XII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE NACIONAL  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Agrupamentos de escolas 55 61 6 5,9% 

Dias de trabalho inspetivo − 1495,5 − 4,0% 

 

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

ao facto de as áreas territoriais de inspeção terem decidido, ponderados os recursos disponíveis e 

o desenvolvimento da atividade inspetiva, realizar mais ações para além do previsto no Plano 

Anual de Atividades. 

Realizaram-se ainda 42 intervenções de continuidade decorrentes de atividades realizadas em 

anos letivos anteriores, com a finalidade de analisar o trabalho desenvolvido pelos jardins de 
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infância e respetivas equipas pedagógicas no sentido da melhoria da prestação do serviço 

educativo e da correção de irregularidades. 

Os resultados dos questionários respondidos pelos diretores dos agrupamentos de escolas e pelos 

diretores pedagógicos dos jardins de infância sem fins lucrativos (IPSS, misericórdias e 

mutualidades) intervencionados evidenciam uma avaliação muito positiva desta atividade. Assim, 

numa escala de 1 a 5, em que o nível 1 corresponde a discordo totalmente e o nível 5 corresponde 

a concordo totalmente, a percentagem de respostas dos níveis 4 e 5 da escala situa-se nos 87,8%.    

A avaliação efetuada pelos inspetores que desenvolveram a atividade nos jardins de infância, 

também numa escala de 1 a 5, revela uma apreciação bastante positiva em que 82,7% das respostas 

se situa nos níveis 4 e 5.  

Destacam-se como pontos fortes: 

 O enfoque na observação da prática educativa/letiva, como metodologia privilegiada para 

analisar a forma como o educador de infância constrói e gere o currículo. 

 O incentivo à melhoria de procedimentos que garantam a qualidade do funcionamento dos 

jardins de infância. 

 A apresentação das conclusões da atividade aos responsáveis dos jardins de infância 

enquanto momento de participação e de reflexão conjunta. 

 A metodologia da atividade prever uma intervenção de continuidade que, por um lado, 

permite um maior acompanhamento aos jardins de infância e, por outro, constatar as 

melhorias efetuadas. 

 A evolução da atividade, sustentada na experiência e conhecimento adquirido ao longo dos 

anos, contando com o envolvimento dos interlocutores. 

 A promoção do trabalho colaborativo nas equipas pedagógicas para melhorar e corrigir os 

aspetos identificados no relatório do jardim de infância. 

 O alargamento do âmbito da atividade aos jardins de infância que funcionam em 

agrupamentos de escolas. 

E como aspeto a melhorar: 

 Mais investimento na formação dos inspetores em temáticas relacionadas com modelos 

pedagógicos, planeamento e avaliação e ainda transição e continuidade do processo 

educativo.   

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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I.5. GESTÃO DO CURRÍCULO: ENSINO DO INGLÊS NO 1.º E 2.º CICLOS DO ENSINO 

BÁSICO  

COORDENAÇÃO 

Ana Márcia Pires 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Apreciar o planeamento, o desenvolvimento e a avaliação da ação educativa, no âmbito do 

ensino do Inglês curricular no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. 

 Promover práticas pedagógicas e didáticas, com vista a adequar a ação educativa às 

finalidades do perfil de competências dos alunos. 

 Incentivar a reflexão crítica, o trabalho colaborativo, a supervisão da prática pedagógica, 

a implementação de diversificadas estratégias de ensino ajustadas aos ritmos de 

aprendizagem dos alunos, bem como a autoavaliação das práticas. 

 Contribuir para uma gestão do currículo mais eficaz, promovendo a articulação e a 

sequencialidade entre os diversos níveis de ensino, de modo a garantir a melhoria das 

experiências de aprendizagem. 

 Identificar boas práticas no âmbito do ensino da língua inglesa. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade foi desenvolvida em agrupamentos de escolas pelo segundo ano consecutivo. As 

intervenções realizaram-se ao longo de cinco dias, sendo triangulada informação oriunda da 

análise documental, de entrevistas à direção, a professores e a coordenadores de departamento, 

a alunos e a encarregados de educação, bem como da observação da prática letiva. 

Após reunião com os interlocutores, na qual se procedeu a um balanço da realização da atividade, 

foi dinamizada uma sessão de formação com os inspetores que a implementaram e a desenvolverão 

no terreno em 2019, para aferição dos instrumentos de trabalho, análise dos novos documentos 

curriculares em vigor e discussão de conceitos, tendo contado com a participação de Professoras 

do Instituto Politécnico da Guarda e do AE Guilherme Correia de Carvalho (Seia), que partilharam 

uma abordagem reflexiva para uma aprendizagem ativa, assim como exemplos de boas práticas 

no ensino do Inglês nos quatro anos iniciais de aprendizagem da língua. 

Foi realizado um investimento substantivo em autoformação variada, desde a realização de cursos 

online com a duração de quatro semanas, promovidos pela Universidade de Southampton em 

parceria com o British Council; um curso mooc da School Education Gateway; a participação na 

Conferência BETT; a participação ativa no Congresso da APPI, e na Conferência New Trends in 

Foreign Language Teaching, tendo sido apresentadas comunicações acerca das primeiras 

conclusões do trabalho no âmbito desta atividade; a presença no seminário Picturebooks and 

Graphic Narratives in the Classroom, organizado pelo Centre for English Translation and Anglo-
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Portuguese Studies (CETAPS); bem como o início da frequência do Curso de Doutoramento em 

Didática das Línguas - Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global. 

Realizaram-se, nos dias 24 e 31 de outubro, reuniões de trabalho com docentes do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa e representantes da DGE que 

contribuíram para a conceção da atividade. 

Procedeu-se à continuação da análise de bibliografia sobre as matérias relativas à atividade. Foi 

também feita uma reflexão crítica dos documentos sobre as Aprendizagens Essenciais de Inglês e 

a análise da legislação mais recente, tendo ainda sido criado um documento de suporte para 

identificação de boas práticas e de melhores práticas, incluído no roteiro e a ser implementado 

em 2019. 

A atividade foi apresentada na reunião com os inspetores da ATIS. Mereceu ainda referência na 

newsletter de setembro da Conferência Permanente das Inspeções (SICI) como prática inovadora. 

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

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

estabelecimentos/escolas/agrupamentos de escolas intervencionados, no âmbito da atividade 

planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO XIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – GESTÃO DO CURRÍCULO: ENSINO DO INGLÊS NO 1.º E 2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Agrupamentos de escolas 18 20 2 1,9% 

Dias de trabalho inspetivo − 473,0 − 1,2% 

 

Estavam previstas 18 intervenções: 10 na Área Territorial de Inspeção do Norte, 2 na Área 

Territorial de Inspeção do Centro e 6 na Área Territorial de Inspeção do Sul. Foi possível realizar 

20, sendo 10 na Área Territorial de Inspeção do Norte, 3 na Área Territorial de Inspeção do Centro 

e 7 na Área Territorial de Inspeção do Sul, distribuídas por 18 concelhos. Foram desenvolvidas por 

12 inspetores e foram visitados 79 estabelecimentos escolares. 

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

essencialmente à decisão de se realizarem duas atividades no primeiro período do ano letivo 

2018/2019, que pudessem trazer mais informação à atividade e para que também pudesse haver 

um maior equilíbrio na distribuição do número de intervenções nas ATI, tendo havido 

disponibilidade da parte das Áreas Territoriais de Inspeção do Centro e do Sul. 

Nos inquéritos por questionário preenchidos pelas escolas, foi manifestado um elevado grau de 

satisfação, com comentários sobre o interesse da atividade e indicações úteis de pormenores a 

melhorar, que foram tidos em consideração na metodologia. As respostas dos inspetores indicaram 

o reconhecimento da pertinência da atividade e também avançaram algumas sugestões no âmbito 

da metodologia, que foram tidas em linha de conta. 
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Foram remetidos contraditórios por três agrupamentos de escolas intervencionados, o que 

mereceu resposta por parte das equipas inspetivas e contribuiu para a aferição dos procedimentos 

a adotar durante a intervenção.   

Destacam-se como pontos fortes: 

 O contributo da atividade na ação educativa no que concerne ao planeamento, ao 

desenvolvimento e à avaliação da disciplina, mais concretamente na incidência ao nível da 

implementação das metas curriculares de Inglês do 1.º e 2.º CEB, conjuntamente com as 

Aprendizagens Essenciais, da atenção necessária às planificações, aos critérios de avaliação 

e de correção, ao perfil das aprendizagens, às estratégias de ensino e de aprendizagem e 

à formação interna e externa. 

 A reflexão com os diferentes intervenientes acerca dos fatores de sucesso e de insucesso 

no Inglês, com incentivo à melhoria das práticas letivas, no âmbito da organização e gestão 

da aula, das estratégias de ensino e de aprendizagem, da utilização dos recursos e da 

relação didático-pedagógica. 

 O enfoque na observação da prática letiva como metodologia que integra a entrada na sala 

de aula como forma não de avaliação do trabalho individual dos docentes mas sim de 

perceção global da gestão do currículo da escola e de recolha de boas práticas. 

 A sensibilização das lideranças – direção, coordenadores de departamento e presidente do 

conselho geral – para o carácter sequencial e multidimensional dos objetivos da intervenção 

junto da comunidade educativa (alunos, encarregados de educação e professores), 

apelando a uma atitude colaborativa entre os vários intervenientes.  

 A apresentação das conclusões da atividade aos responsáveis dos agrupamentos de escolas, 

enquanto momento de participação, de discussão e de reflexão conjunta. 

 O levantamento estruturado de boas práticas e o incentivo às escolas para alcançarem 

patamares de qualidade cada vez mais elevados. 

 A disseminação das conclusões através da publicação dos relatórios das intervenções na 

página eletrónica da IGEC e em eventos no âmbito nacional e internacional. 

E como aspetos a melhorar: 

 A continuação do aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho, designadamente de 

alguns itens do guião e da ficha de observação da prática letiva. 

 A implementação de ações de continuidade que permitam acompanhar o trabalho das 

equipas pedagógicas na melhoria dos aspetos assinalados. 

Como balanço final, tendo em consideração o forte investimento na atividade marcado pela 

autoformação realizada, pela abrangência e disseminação da mesma a nível nacional e 

internacional, pela bibliografia analisada e pela documentação produzida, bem como os resultados 

alcançados no segundo ano de implementação, considera-se que os objetivos da atividade foram 

plenamente atingidos. 
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I.6.DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE E DA PRODUÇÃO ESCRITA 

COORDENAÇÃO 

Ana Márcia Pires 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Conhecer o planeamento, a implementação e a avaliação efetuadas pelas escolas por 

forma a melhor desenvolverem as competências de oralidade e de produção escrita dos 

alunos nas línguas materna e estrangeiras. 

 Proceder a uma seleção de boas práticas, com a finalidade de divulgação das mesmas. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade foi realizada em agrupamentos de escolas pelo segundo ano consecutivo. As 

intervenções decorreram ao longo de três dias, sendo triangulada informação oriunda da análise 

documental, de entrevistas à direção, a professores que implementaram a medida e a alunos que 

beneficiaram da mesma, bem como da observação da prática letiva e de contextos educativos. 

Foi dinamizada uma sessão de formação com os inspetores que desenvolveram a atividade  para 

aferição dos instrumentos de trabalho, reflexão sobre a metodologia e procedimentos, assim como 

discussão de conceitos fundamentais e estruturantes da atividade e foi feita uma apresentação da 

mesma na reunião com os inspetores da ATIS. 

Procedeu-se à criação de um documento para suporte à identificação de boas práticas e de 

melhores práticas, incluído no roteiro da atividade, e cujas indicações serão implementadas em 

2019.  

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 

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

medido em dias. 

 

QUADRO XIV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE E DA PRODUÇÃO ESCRITA  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Agrupamentos de escolas 7 8 1 0,8% 

Dias de trabalho inspetivo − 212,5 − 0,6% 
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Estava previsto um total de 7 intervenções: 2 na Área Territorial de Inspeção do Norte, 2 na Área 

Territorial de Inspeção do Centro e 3 na Área Territorial de Inspeção do Sul, e realizaram-se 8. Na 

Área Territorial de Inspeção do Sul realizou-se 1 para além do previsto, num total de 4. As 

intervenções distribuíram-se por 7 concelhos e foram desenvolvidas por 7 inspetores. 

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

um lado, à opção de realização de mais uma atividade no primeiro período do ano letivo 2018/2019 

que pudesse trazer mais informação à Atividade, e, por outro, à disponibilidade da Área Territorial 

de Inspeção do Sul. 

Nos inquéritos por questionário, foi manifestado um elevado grau de satisfação por parte das 

escolas intervencionadas. Os inspetores fizeram uma apreciação global positiva da atividade e 

apresentaram contributos interessantes no que concerne à sua metodologia.  

Destacam-se como pontos fortes: 

 O contributo da atividade nas escolas para a reflexão acerca do planeamento, da 

implementação e da apreciação das medidas selecionadas no desenvolvimento específico 

das competências de oralidade e de escrita em diversos níveis de ensino. 

 A metodologia de triangulação de informação (com análise de documentos, realização de 

entrevistas e visitas a salas de aula onde são dinamizadas as medidas), que permite 

fornecer um retorno fundamentado às escolas no que concerne aos aspetos mais positivos 

e àqueles a melhorar. 

 A reflexão com diversos interlocutores acerca das soluções organizativas implementadas e 

dos seus resultados. 

 O incentivo às escolas na transformação de boas práticas em melhores práticas.  

 A recolha de práticas eficazes em diferentes agrupamentos, divulgadas através das fichas-

sínteses das intervenções publicadas na página eletrónica da IGEC. 

E como aspetos a melhorar: 

 A continuidade do trabalho de aperfeiçoamento dos instrumentos da atividade, 

nomeadamente de alguns itens do guião e da ficha de observação da prática letiva e dos 

contextos educativos. 

 O reforço dos contactos entre os inspetores que implementam a atividade, para partilha 

de experiências, debate e reflexão, tendo em conta a metodologia adotada.  

Como balanço final, atendendo ao desenvolvimento da atividade e ao grau de satisfação dos 

inquiridos, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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PROGRAMA II. CONTROLO 

O programa Controlo tem por finalidade verificar a conformidade legal do funcionamento das 

unidades organizacionais ou de segmentos do sistema educativo e identificar fatores 

condicionantes da sua eficiência e eficácia, considerando os meios disponíveis e os serviços 

prestados.  

Este programa representou 24,2% do trabalho inspetivo, contabilizado em dias de trabalho 

inspetivo, realizado em 2018 (FIGURA III) e 67,3% dos estabelecimentos de educação e ensino 

intervencionados no âmbito da atividade planeada (FIGURA II).  

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades que integraram o programa 

Controlo, em 2018, em dias de trabalho inspetivo: 

 

FIGURA VII − ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLO 

3

 

II.1 Organização do Ano Letivo 

II.2 Provas de Avaliação Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário 

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

II.4 Cursos Profissionais 

II.5 Avaliação das Aprendizagens dos Alunos no Ensino Secundário 

II.6 Educação e Formação de Adultos 

II.7 Acesso ao Ensino Superior 
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II.8 Bolsas de Estudo – Cumprimento do Capítulo III do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

II.9 Provedor do Estudante e Conselho Pedagógico: Exercício de competências no âmbito do 

processo de apreciação e decisão de queixas dos estudantes 

II.10 Adequação do recurso à contratação de bolseiros de investigação científica 

II.11 Implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico 

II.12 Processo de organização de campos de férias 

II.13 Funcionamento dos Conselhos de Turma 

II.14 Ações de verificação no Ensino Superior não planeadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 

II.1.ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

COORDENAÇÃO 

 Manuel Branco Silva 

 Ulisses Quevedo dos Santos 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Assegurar o controlo da legalidade na organização do ano letivo como garante da equidade 

no sistema educativo; 

 Analisar as decisões e os procedimentos desenvolvidos em sede de organização do ano 

letivo, no sentido de perceber se estão orientados para a promoção da melhoria das 

aprendizagens e do sucesso escolar; 

 Fomentar práticas que conduzam à racionalidade e à eficácia na organização e na gestão 

dos recursos humanos; 

 Identificar eventuais constrangimentos decorrentes da aplicação dos normativos em vigor, 

com vista a dar retorno à tutela e à elaboração de propostas de alteração; 

 Analisar se as decisões e os procedimentos de enquadramento desenvolvidos nas escolas 

estão orientados para a promoção do projeto Apoio ao Alto Rendimento na Escola, criado 

pelo Despacho conjunto n.º 9386-A/2016, de 21 de julho. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade Organização do Ano Letivo realizada durante o ano de 2018 integrou a Intervenção 

OAL, desenvolvida nas escolas a partir do mês de outubro, o Acompanhamento da Utilização das 

Horas de Crédito, no decurso dos 2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2017-2018 e no 1.º período 

do ano letivo seguinte, e a Elaboração dos Pareceres da IGEC visando a atribuição de reforço do 

crédito horário das escolas. 

A Intervenção OAL assentou na verificação da conformidade legal do processo de admissão das 

crianças e dos alunos, considerando as prioridades de matrícula/renovação de matrícula 

estabelecidas nos normativos, da organização dos horários, das matrizes curriculares e da 

distribuição do serviço docente.  

O Acompanhamento da Utilização das Horas de Crédito e a Elaboração dos Pareceres mencionados 

decorreu das incumbências da IGEC, consignadas na alínea d) do n.º 2 do artigo 15.º e no n.º 5 do 

artigo 9.º do Despacho normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, e na alínea c) do n.º 2 do artigo 

15.º e no n.º 5 do artigo 9.º do Despacho normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

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 

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

medido em dias. 
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QUADRO XV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 170 189 19 18,4% 

Dias de trabalho inspetivo − 3855,5 − 10,2% 

 

O desvio verificado entre a atividade prevista e a realizada decorre da realização de intervenções 

inspetivas no âmbito dos pedidos de reforço de crédito horário e do acompanhamento da utilização 

das horas de crédito, ao abrigo dos referidos normativos, e, ainda, ao desenvolvimento da 

Intervenção OAL em mais dois agrupamentos do que o inicialmente planeado, por proposta das 

equipas multidisciplinares das áreas territoriais da IGEC. Considerando as diferentes ações em que 

se desdobrou a atividade Organização do Ano Letivo em 2018, foram intervencionados, no total, 

189 agrupamentos de escolas / escolas não agrupadas. 

A apreciação dos agrupamentos / escolas não agrupadas, expressa através do questionário que 

lhes foi dirigido na sequência da Intervenção OAL 2018/2019, pode considerar-se bastante positiva, 

traduzindo-se numa percentagem de classificações de nível 5 (o que indica, na escala de avaliação, 

maior concordância/satisfação) superior a 66% em todos os itens, e de níveis 4 e 5, agregados, que 

ultrapassa os 87%. No que respeita aos inspetores, manifestaram, nos questionários que lhes foram 

dirigidos, uma opinião muito positiva relativamente à adequação dos instrumentos de trabalho e 

das metodologias da atividade. Como constrangimento é apontado, além da abrangência de áreas 

a intervencionar, a aplicação informática em que o Guião foi concebido a qual, ao exigir 

determinados requisitos técnicos, trouxe alguma instabilidade e imprevisibilidade ao trabalho das 

equipas. Estes aspetos menos facilitadores da realização da atividade serão oportunamente 

ponderados.  

Destacam-se como pontos fortes: 

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

dos agrupamentos / escolas não agrupadas, bem como para o conhecimento de aspetos 

específicos da distribuição do serviço docente; 

 O caráter sistemático da atividade, que tem concorrido para reforçar a sua eficácia no 

terreno e o aperfeiçoamento metodológico;  

 A diversidade e a pertinência dos aspetos analisados na organização dos agrupamentos / 

escolas não agrupadas, com a progressiva incorporação de novas áreas de incidência;  

 A eficácia na correção dos incumprimentos aos normativos, por parte dos agrupamentos / 

escolas não agrupadas; 

 A celeridade na comunicação dos resultados da atividade aos agrupamentos / escolas não 

agrupadas;  

 Os instrumentos de apoio à atividade e a formação proporcionada aos inspetores; 

 O Relatório da Atividade de 2017-2018 que, pela sua estrutura e conteúdo, permite uma 

interpretação de dados útil, quer para a própria atividade quer como retorno à tutela; 
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 O contributo, através da elaboração de pareceres fundamentados, para a tomada de 

decisão da tutela sobre os pedidos de reforço do crédito horário apresentados pelos 

agrupamentos / escolas não agrupadas. 

E como aspetos a melhorar: 

 A valorização do tempo previsto para a formação nas Áreas Territoriais de Inspeção, 

eminentemente prática, preparatória da atividade; 

 A aferição de aspetos técnicos relativos à redação dos relatórios das intervenções; 

 A criação de condições que permitam realizar, nas ATI, a verificação do cumprimento, 

pelos agrupamentos / escolas não agrupadas, das recomendações formuladas na 

Intervenção OAL para o ano letivo seguinte. 

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

a sua continuidade, quer pelo âmbito que abarca, desde a educação pré-escolar ao ensino 

secundário, quer pelos impactos que apresenta, designadamente na melhoria das condições de 

aprendizagem das crianças e dos alunos e na racionalidade e eficácia da organização e gestão dos 

recursos humanos das escolas, bem como da informação que disponibiliza à tutela. 

 

 

II.2. PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS 

DO ENSINO SECUNDÁRIO  

COORDENAÇÃO 

Ana Costa Pinto 

Maria Luísa Ferreira 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Controlar a aplicação das provas de aferição, das provas finais do ensino básico e dos 

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

condições de confidencialidade e de equidade. 

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

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

particular e cooperativo e estabelecimentos de ensino dependentes de outros ministérios 

face aos normativos e aos contextos específicos em que as provas de aferição, as provas 

finais e os exames nacionais decorrem. 

 Contribuir para a melhoria da organização das escolas no que respeita ao serviço inerente 

à realização das provas de aferição, das provas finais e dos exames nacionais. 
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 Acompanhar o processo de indicação de professores classificadores para integrarem as 

bolsas de professores classificadores, no sentido de assegurar a eficácia e qualidade do 

processo de classificação de provas e exames2. 

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/agrupamentos 

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

medido em dias. 

 

QUADRO XVI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA E EXAMES NACIONAIS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 220 322 102 31,4% 

Dias de trabalho inspetivo − 830,5 − 2,2% 

 

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

à realização de intervenções de caráter preventivo, direcionadas à organização do processo de 

aplicação das provas de aferição (fase 1) e decisão de realização de intervenções focadas na 

aplicação das provas de aferição (fase 2.1) e das provas finais de ciclo e dos exames nacionais do 

ensino secundário (fase 2.2) em resultado de situações eventualmente problemáticas identificadas 

em intervenções anteriores na mesma escola ou sinalizadas através de queixas recebidas pela 

IGEC. 

A avaliação da atividade feita pelos inspetores que a realizaram, expressa através de questionários 

online, foi bastante positiva, traduzindo-se numa clara predominância de apreciações de níveis 2 

e 3 (os mais elevados, numa escala de 0 a 3). Contudo, as apreciações de não concordância 

relativas aos guiões das diversas fases da atividade, bem como a maior parte das sugestões / 

apreciações críticas apresentadas no espaço para outras observações de caráter geral / sugestões, 

aconselham a reformulação daqueles instrumentos, no sentido da sua simplificação e da melhor 

formulação dos itens. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A existência de ocorrências corrigidas durante ou na sequência imediata das intervenções 

de caráter preventivo, direcionadas para a organização do processo de aplicação das provas 

de aferição. 

                                            

 
2 In Plano de atividades 2018, IGEC – Inspeção-Geral da Educação e Ciência, disponível em 
https://www.igec.mec.pt/upload/Instrumentos_Gestao/IGEC_PA_2018.pdf 
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 A percentagem de escolas nas quais, nas intervenções focadas na aplicação das provas 

finais e dos exames nacionais do ensino secundário, não foram registadas ocorrências 

(68,3%). 

E como aspetos a melhorar: 

 O tempo de preparação para as intervenções de caráter preventivo, direcionadas para a 

organização do processo de aplicação das provas de aferição (fase 1). 

 A ponderação do número de intervenções a realizar em cada fase, tendo em conta o número 

e a gravidade das ocorrências identificadas nas intervenções focadas na aplicação das 

provas de aferição (fase 2.1) e nas intervenções focadas na aplicação das provas finais de 

ciclo e dos exames nacionais do ensino secundário (fase 2.2). 

 A preparação de instrumentos que permitam dar cumprimento ao objetivo: Acompanhar o 

processo de indicação de professores classificadores para integrarem as bolsas de 

professores classificadores, no sentido de assegurar a eficácia e qualidade do processo de 

classificação de provas e exames. 

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

ao objetivo: Acompanhar o processo de indicação de professores classificadores para integrarem 

as bolsas de professores classificadores, no sentido de assegurar a eficácia e qualidade do processo 

de classificação de provas e exames. 

 

 

II.3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR E COOPERATIVO  

COORDENAÇÃO 

Ana Costa Pinto 

Maria Luísa Ferreira 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Assegurar o cumprimento do dever de transparência3. 

 Verificar a existência das estruturas de gestão pedagógica. 

 Confirmar o cumprimento das matrizes curriculares. 

 Apreciar a fiabilidade dos registos de avaliação e de certificação. 

                                            

 
3 Artigo 39.º do Estatuto 



 

48 

 Analisar a organização dos procedimentos administrativos. 

 Verificar o cumprimento dos requisitos aplicáveis ao nível: 

 dos recursos humanos; 

 dos recursos materiais; 

 dos procedimentos de segurança. 

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

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

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

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

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

dias. 

 

QUADRO XVII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DO ENSINO PARTICULAR 

E COOPERATIVO 

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Estabelecimentos 82 87 5 8,5% 

Dias de trabalho inspetivo − 1798,5 − 4,8% 

 

Além das 87 intervenções realizadas, há a acrescentar quatro que não seguiram a metodologia 

habitual da atividade: três por ausência de autorização de funcionamento (válida) e uma por não 

ter cursos em funcionamento, por falta de alunos. 

A avaliação da atividade feita pelas escolas e pelos inspetores, expressa através de questionários 

online, foi bastante positiva, traduzindo-se numa clara predominância de apreciações de níveis 3 

e 4 (os mais elevados, numa escala de 1 a 4). 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Grau de acatamento das recomendações apresentadas nos relatórios das intervenções. 

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

realizadas intervenções, pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência ou pela sua 

antecessora, a Inspeção-Geral da Educação. 

E como aspetos a melhorar: 

 Promoção de ações de formação com vista a melhorar a capacitação profissional e a 

reforçar a qualificação dos inspetores, nas seguintes áreas: 

o competências da IGEC em relação aos estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo (fiscalização; procedimento disciplinar; procedimento 

contraordenacional); 

o enquadramento legal dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, em 
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particular quanto à relação entre o artigo 37.º do Estatuto do Ensino Particular e 

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

novembro, e a legislação reguladora da ação educativa (educação pré-escolar, ensino 

básico e ensino secundário) no que diz respeito a currículo, avaliação, matrículas e 

constituição de turmas e calendário escolar. 

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

 

 

II.4.CURSOS PROFISSIONAIS  

COORDENAÇÃO 

Madalena Moreira 

Paulo Cruz 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

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

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

 Verificar a adequação da realidade ao quadro normativo, identificando eventuais 

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

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

O Plano de Atividades da IGEC para 2018 tinha previsto 23 intervenções (12 intervenções da ATI 

Norte, 5 da ATI Centro e 6 da ATI Sul) a realizar em escolas do ensino público e do ensino privado, 

com uma duração de 8 dias: um de preparação, cinco de trabalho de campo e dois para a 

elaboração de relatório. Na ATI Norte foi realizada mais uma intervenção além das 12 inicialmente 

previstas.  

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 de escolas 

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

dias. 
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QUADRO XVIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – CURSOS PROFISISONAIS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 23 24 1 2,3% 

Dias de trabalho inspetivo − 728,0 − 1,9% 

 

As escolas intervencionadas receberam de bom grado esta atividade, considerando que é uma 

atividade importante e necessária nesta modalidade do ensino secundário. 

Esta atividade, pela relevância que lhe é dada na maioria das escolas e pelos relatos de alguns 

docentes e de diretores/diretores pedagógicos dos estabelecimentos intervencionados, evidencia 

ter repercussões a nível da organização e funcionamento dos cursos profissionais, das práticas 

pedagógicas, da formação de docentes realizada no âmbito do ensino profissional e da melhoria 

dos resultados e sucessos dos formandos. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Contributo para a regulação desta oferta qualificante e para a construção e 

aperfeiçoamento de indicadores para a melhoria e desenvolvimento da formação 

profissional dos jovens. 

 Boa recetividade da atividade por parte das escolas profissionais. 

 Efeito bastante positivo das intervenções inspetivas nos vários estabelecimentos, indutor 

da reflexão e de debate a nível de docentes, das estruturas pedagógicas e da direção, 

particularmente na organização e funcionamento dos cursos profissionais, nas práticas 

pedagógicas e, consequentemente, nos resultados e sucessos dos formandos. 

 Redução do tempo nos procedimentos de leitura para envio às Áreas Territoriais da IGEC e 

aos respetivos estabelecimentos intervencionados. 

E como aspetos a melhorar: 

 Aumentar o número de estabelecimentos a intervencionar, nomeadamente nas Áreas 

Territoriais Centro e Sul, de forma a cobrir um maior número de estabelecimentos e a 

constituir uma amostra mais equitativa a nível nacional. 

 Constituir equipas inspetivas mais estáveis, de forma a permitir um desenvolvimento do 

trabalho inspetivo mais eficaz e uma matriz discursiva menos diferenciada e mais ajustada 

à especificidade da atividade. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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II.5. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS NO ENSINO SECUNDÁRIO  

COORDENAÇÃO 

Luís Manuel Rodrigues 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Identificar e compreender os fatores e os processos que podem explicar os 

desalinhamentos, entre as escolas, entre notas internas e externas. 

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/agrupamentos 

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

medido em dias. 

 

QUADRO XIX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS NO ENSINO SECUNDÁRIO  

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 11 12 1 1,2% 

Dias de trabalho inspetivo − 68,5 − 0,2% 

 

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

essencialmente, a um reajustamento da amostra prevista inicialmente, decorrente dos dados 

fornecidos pela DGEEC. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Todas as escolas intervencionadas refletiram sobre os desalinhamentos verificados entre 

as classificações internas e externas em sede das suas estruturas de orientação e supervisão 

pedagógica e, na sua maioria, implementaram medidas no sentido de atenuar as 

discrepâncias verificadas.  

 Em 83,3% das escolas intervencionadas o valor do indicador das notas internas (agregado) 

decresceu. 

E como aspeto a melhorar: 

 Ponderar alargar a amostra a escolas com desalinhamentos para baixo. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram, de uma maneira geral, 

cumpridos. 
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II.6. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS  

COORDENAÇÃO 

Carlos Roque 

Pedro Valadares 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Assegurar a legalidade da operacionalização e da implementação da oferta das 

modalidades de educação e formação de adultos nos estabelecimentos de ensino público; 

 Analisar a adequabilidade das modalidades de educação e formação de adultos ao perfil do 

adulto em formação; 

 Apreciar os procedimentos de monitorização e avaliação dos resultados de modo a aferir 

os impactos dos percursos formativos na inserção profissional e social dos adultos, na 

organização e na comunidade; 

 Apreciar o planeamento, o desenvolvimento e a avaliação da ação educativa, no âmbito da 

educação e formação de adultos, bem como a articulação entre Agrupamentos de Escolas 

e Escolas não agrupadas e os Centros Qualifica da região. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade foi iniciada no ano de 2018, tendo-se realizado nove intervenções: 3 realizadas pela 

Equipa Multidisciplinar de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (EMEE) e 2 por 

área territorial de inspeção. 

As intervenções no terreno foram antecedidas por: atividades exploratórias; realização de 

reuniões com outros serviços do Ministério da Educação e participação em ações de formação 

externa; conceção dos instrumentos da atividade (roteiro, guião e modelo de relatório); 

organização de ações de formação interna e de reuniões com os interlocutores. 

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 

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

medido em dias. 

 

QUADRO XX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Escolas/Agrupamentos de escolas 8 9 1 0,9% 

Dias de trabalho inspetivo − 501,0 − 1,3% 
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O desvio verificado entre o número de intervenções previstas e realizadas deve-se essencialmente 

à necessidade de promover uma distribuição nacional mais equitativa das intervenções. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O alargamento do campo de intervenção da IGEC às modalidades de educação e formação 

para adultos inseridas no Sistema Nacional de Qualificações e ao ensino recorrente; 

 A capacitação das equipas inspetivas no que concerne ao enquadramento normativo e aos 

referenciais de formação das modalidades de educação e formação de adultos; 

 A interação com os responsáveis das modalidades de educação e formação de adultos das 

escolas no desenvolvimento das ações e cursos de acordo com os normativos, orientações 

e referenciais em vigor; 

 A perceção de boas práticas, por parte das escolas, na implementação das ofertas 

educativas para adultos.  

E como aspetos a melhorar: 

 A integração de um maior número de inspetores na formação interna da atividade; 

 A participação em ações de formação externa no âmbito da educação e formação de 

adultos e em temáticas conexas. 

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

 

 

II.7. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

COORDENAÇÃO 

Virgílio Alves 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Verificar a conformidade legal dos procedimentos executados pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES), públicas e privadas, no âmbito dos Concursos Locais, Institucionais, Especiais 

e Regimes de Reingresso e Mudança Par Instituição/Curso; 

 Introduzir fatores de correção de eventuais desvios detetados; 

 Contribuir para a regularização de situações desconformes com a matriz legal reguladora 

das várias formas de acesso. 
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REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade iniciou-se em 2016, prosseguiu em 2017 e 2018. No último ano foi concluída a aplicação 

informática de suporte ao trabalho inspetivo que permitirá melhorar o mesmo no que respeita à 

produção de relatórios, introduzindo fatores de maior dinâmica, transparência, rigor e eficiência. 

Foram previstas 15 intervenções a IES (públicas e privadas, universitárias e politécnicas) que foram 

realizadas na íntegra. Os relatórios de cada intervenção foram todos concluídos e enviados para 

homologação do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior até ao final do ano de 

2018, pelo que os resultados alcançados cumpriram com o planeado. 

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 planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 

 

QUADRO XXI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Estabelecimentos 15 15 0 1,4% 

Dias de trabalho inspetivo − 641,5 − 1,7% 

 

Em fase de contraditório as instituições têm manifestado a sua satisfação, quer com a forma como 

decorreram as intervenções quer com as conclusões ínsitas nos relatórios, prontificando-se a 

acolher as recomendações efetuadas e considerando proveitoso, para o bom funcionamento das 

IES, o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade. Os inspetores têm reconhecido a utilidade 

da atividade e contribuído para a consolidação e desenvolvimento da mesma. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A focalização do objeto da intervenção; 

 A preparação prévia efetuada pelas instituições e equipas inspetivas; 

 A colaboração dos interlocutores das IES com as equipas inspetivas; 

 O acolhimento, por parte da IES, das recomendações efetuadas; 

 As sugestões para a melhoria dos procedimentos por parte dos inspetores. 

E como aspetos a melhorar: 

 Formação de mais inspetores, no âmbito da atividade, com vista a integrarem mais equipas; 

 A realização de reuniões de trabalho com vista à adequação dos procedimentos a efetuar 

face às alterações legislativas; 

 A realização de ações sequenciais para aferição da implementação das recomendações 

contidas nos relatórios. 
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Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos, tendo em conta 

o número de intervenções realizadas e os resultados objetivados no feedback obtido das 

instituições intervencionadas. Acresce, ainda, o facto de se ter concluído a aplicação informática 

de apoio ao trabalho inspetivo a ser implementada já em todas as intervenções a realizar em 2019. 

 

 

II.8. BOLSAS DE ESTUDO – CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO III DO REGULAMENTO DE 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

COORDENAÇÃO 

Pedro Rodrigues 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava o cumprimento do Capítulo III do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo a Estudantes do Ensino Superior, pelas instituições de ensino superior, através da 

verificação do grau de cumprimento do estatuído nos artigos 61.º a 63.º do Regulamento, 

nomeadamente: 

 Caraterizar as ações realizadas, na sequência das recomendações anteriormente 

formuladas às instituições de ensino superior, quanto ao cumprimento do Capítulo III 

do Regulamento; 

 Aferir sobre o grau de acolhimento e cumprimento das referidas recomendações; 

 Identificar eventuais constrangimentos dos Serviços na aplicação do Capítulo III do 

Regulamento, tendentes à elaboração de propostas de alteração. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Até ao final do ano de 2018, no seguimento das recomendações formuladas nos relatórios finais, 

as instituições de ensino superior remeteram informações sobre o menor ou maior grau de 

implementação de medidas conducentes ao cumprimento das mesmas. 

Decorrente das recomendações formuladas nos relatórios finais e que foram objeto de 

homologação pela tutela, procedeu-se à realização das três ações sequenciais previstas. 

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

o número de instituições de ensino superior, no âmbito da atividade planeada, bem como o 

trabalho inspetivo medido em dias. 
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QUADRO XXII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – BOLSAS DE ESTUDO – ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 3 3 0 0,3% 

Dias de trabalho inspetivo − 64,0 − 0,2% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A manifestação de concordância com o teor dos relatórios finais, nomeadamente quanto 

ao acolhimento das recomendações formuladas; 

 O reconhecimento da pertinência da atividade, da sua oportunidade e eficácia para a 

melhoria dos procedimentos de auditoria interna dos serviços e de fiscalização das 

declarações prestadas pelos estudantes; 

 A ponderação de medidas tendentes a colmatar/corrigir as irregularidades identificadas e 

implementação das recomendações formuladas. 

E como aspetos a melhorar: 

 Uniformizar a metodologia de recolha da informação e documentação, associada às medidas 

apresentadas pelas instituições de ensino superior, conducentes ao cumprimento do 

Capítulo III do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 

Superior. 

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

nos seus aspetos qualitativos e quantitativos, tendo sido possível realizar as ações inicialmente 

previstas. 

 

 

II.9. PROVEDOR DO ESTUDANTE E CONSELHO PEDAGÓGICO: EXERCÍCIO DE 

COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE APRECIAÇÃO E DECISÃO DE QUEIXAS 

DOS ESTUDANTES  

COORDENAÇÃO 

 Maria Filomena Motta 

 Maria Isabel Negrão Sequeira 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Apurar a conformidade dos estatutos da instituição de ensino superior face ao disposto no 

artigo 25.º e na alínea d) do artigo 105.º, ambos do RJIES; 
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 Verificar a existência de normas regulamentares disciplinadoras das queixas e reclamações 

apresentadas pelos estudantes, em matéria pedagógica; 

 Constatar o procedimento implementado na instituição de ensino superior quanto às 

queixas e reclamações apresentadas pelos estudantes, em matéria pedagógica; 

 Aferir a conformidade do procedimento adotado face às normas regulamentares existentes; 

 Verificar o cumprimento das competências legalmente cometidas ao conselho pedagógico, 

em matéria pedagógica; 

 Apurar o exercício pelo provedor do estudante das competências que lhe estão 

regulamentarmente atribuídas. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Ao longo do ano de 2018 foram realizadas cinco intervenções, cumprindo-se o número de 

intervenções previstas.  

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 – PROVEDOR DO ESTUDANTE E CONSELHO PEDAGÓGICO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 5 5 0 0,5% 

Dias de trabalho inspetivo − 71,0 − 0,2% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O reconhecimento por parte das Instituições de Ensino Superior, da pertinência das 

recomendações efetuadas; 

 A assunção, por parte das Instituições, das melhorias introduzidas nos procedimentos 

associados à apreciação das queixas e reclamações dos estudantes, em matéria pedagógica. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram plenamente satisfeitos. 
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II.10. ADEQUAÇÃO DO RECURSO À CONTRATAÇÃO DE BOLSEIROS DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  

COORDENAÇÃO 

Maria de Lurdes Santos 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Verificar a adequação da contratação de bolseiros de investigação científica por 

instituições de ensino superior e outras instituições científicas; 

  Identificar o eventual recurso à contratação de bolseiros para fins diversos dos legalmente 

previstos;  

 Contribuir para a regularização de situações desconformes com o enquadramento legal.  

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Esta atividade, embora iniciada em 2017, desenvolveu-se essencialmente no 2.º semestre de 2018 

em Institutos Politécnicos e Universidades, entidades de acolhimento de bolseiros com contrato 

de Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia, tendo-se realizado 13 das 15 ações programadas.  

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 XXIV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO RECURSO À CONTRATAÇÃO DE BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA 

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 15 13 -2 1,3% 

Dias de trabalho inspetivo − 322,5 − 0,9% 

 

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

à falta de resposta atempada de uma instituição e à impossibilidade do agendamento das 

entrevistas numa outra. 

Destacam-se como pontos fortes:  

 O reconhecimento por parte dos responsáveis das instituições de ensino superior da 

relevância das recomendações efetuadas; 
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 A identificação de desconformidades regulamentares face ao Estatuto do Bolseiro de 

Investigação. 

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

 

 

II.11. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREGO CIENTÍFICO   

COORDENAÇÃO 

Maria de Lurdes Santos 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Verificar a implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico4 nas instituições 

de ensino superior e em outras instituições científicas, tendo-se definido, como enfoque 

das ações a desenvolver, as iniciativas realizadas pelas Instituições para a concretização 

do estabelecido no regime transitório definido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, 

de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, que aprova um regime de 

contratação de doutorados. 

Com a criação do Observatório de Emprego Científico5, foi ajustada a intervenção da IGEC, em 

respeito pela missão que o sistema prevê para cada um dos organismos envolvidos nesta matéria, 

tendo sido definido que  a escolha das instituições a intervencionar seria realizada com base nas 

participações apresentadas, pelos bolseiros doutorados, à Inspeção-Geral de Educação e Ciência 

(IGEC) e à Fundação para a Ciência e Tecnologia I.P. (FCT), que indiciassem eventuais 

incumprimentos do regime transitório definido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 

de agosto, na atual redação. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Esta atividade desenvolveu-se essencialmente no último trimestre de 2018, no quadro das 

instituições de Ensino Superior, envolvendo as entidades de acolhimento dos bolseiros doutorados, 

tendo-se realizado 7 ações.  

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

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

                                            

 
4 Do Gabinete do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de fevereiro de 2017. 
5 O Observatório de Emprego Científico é um projeto-piloto de monitorização de emprego científico, que acompanha a abertura de concursos de recrutamento para 

investigadores e docentes doutorados em instituições públicas e privadas, no âmbito das várias linhas de estímulo ao emprego científico (i.e., apoios individuais, 
institucionais, apoio a unidades de I&D, apoio a projetos de I&D e norma transitória), assim como dos concursos regulares de recrutamento para a carreira docente 
ou de investigação. Inclui ainda a observação de regularização da contratação de colaboradores em carreiras gerais, com especial incidência para a regularização 
de bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=observatorio-de-emprego-cientifico-em-atualizacao-permanente
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intervencionadas, no âmbito da atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em 

dias. 

 

QUADRO XXV − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREGO CIENTÍFICO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Instituições 5 7 2 0,7% 

Dias de trabalho inspetivo − 37,0 − 0,1% 

 

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

participações efetuadas. 

Atendendo à fase de elaboração dos relatório finais, não é possível destacar, desde já, os pontos 

fortes e os  aspetos a melhorar, bem como o balanço final desta atividade. 

 

 

II.12. PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DE CAMPOS DE FÉRIAS 

COORDENAÇÃO 

José Silva Santos 

Pedro Valadares 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Apreciar os procedimentos de registo associados à comunicação prévia realizada pelas 

entidades organizadoras dos campos de férias; 

 Confirmar o cumprimento das formalidades previstas antes da abertura de cada campo de 

férias; 

 Introduzir fatores de correção de eventuais desvios detetados; 

 Contribuir para a regulação e melhoria dos procedimentos associados ao registo e 

comunicação da abertura de cada campo de férias. 
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REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade, iniciada no ano de 2018, desenvolveu-se nas Direções Regionais do Instituto Português 

do Desporto e Juventude, I. P., de Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Centro, Alentejo e Algarve, com 

sedes, respetivamente, em Lisboa (desconcentrada em Setúbal), Porto, Coimbra, Évora e Faro, 

tendo sido realizadas cinco intervenções. 

As intervenções no terreno foram antecedidas pelos trabalhos de preparação dos instrumentos da 

atividade e pela realização de uma reunião com o Conselho Diretivo e a Divisão de Juventude do 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

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 XXVI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DE CAMPOS DE FÉRIAS  

 

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das 

atividades 

Serviços 5 5 0 0,5 

Dias de trabalho inspetivo − 52,5 − 0,1% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O acolhimento dos responsáveis do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.; 

 O alargamento do campo de intervenção da IGEC à área da Juventude e do consequente 

conhecimento desta realidade em concreto; 

 A proposta de alterações ao enquadramento normativo e aos procedimentos visando a 

melhoria do desempenho das entidades. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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[Esta página foi intencionalmente deixada em branco] 
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PROGRAMA III. AUDITORIA 

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

intervencionadas. Centra-se em várias dimensões que vão da estrutura orgânica à constituição dos 

órgãos de gestão e exercício das suas competências, passando pelo funcionamento dos serviços de 

apoio e pela análise dos sistemas de informação ou dos diversos procedimentos instituídos, tendo 

por referência o quadro legal aplicável, em cada um dos casos, e as obrigações daí decorrentes. 

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

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

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

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

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

suprir eventuais fragilidades, irregularidades ou ilegalidades detetadas. 

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

independência técnica, transparência e equidade − e em metodologias de auditoria financeira, 

operacional ou de resultados, conforme aplicável. 

O programa Auditoria representou, em 2018, 11,3% do trabalho inspetivo realizado, contabilizado 

em dias de trabalho inspetivo (FIGURA III) e 7,7% dos estabelecimentos e serviços intervencionados 

no âmbito da atividade planeada (FIGURA II). 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades que integraram este programa, 

em 2018, em dias de trabalho inspetivo: 

FIGURA VIII − ATIVIDADES DO PROGRAMA AUDITORIA 

 

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

III.2 Auditorias Temáticas  
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III.3 Auditorias aos apoios concedidos pelo Ministério da Educação ao Ensino Particular 

e Cooperativo 

III.4 Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições de Ensino Superior 

III.5 Ações sequenciais e de encerramento no Ensino Superior 
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III.1. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 

ESTADO – ESCOLAS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA, E ORGANISMOS 

DO ME E DO MCTES  

COORDENAÇÃO 

António Neves 

Carlos Barata (Escolas e Agrupamentos de Escolas do Ensino Básico e Secundário) 

OBJETIVOS 

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

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

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

Sistema e tendo presentes os princípios de auditoria internacionalmente consagrados. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Ao longo do ano de 2018 foram realizadas 47 auditorias. 

Destas, 41 incidiram sobre escolas ou agrupamentos de escolas do ensino básico e secundário, em 

particular analisando a execução orçamental das receitas e das despesas bem como os 

procedimentos de controlo interno que lhe estão associados. 

De igual forma e com o mesmo âmbito foram realizadas 4 intervenções em Instituições de Ensino 

Superior e 2 intervenções em Organismos do Ministério da Educação. 

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

a comparação entre o previsto e o realizado em número de auditorias realizadas, no âmbito da 

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

 

QUADRO XXVII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Auditorias SCI 47 47 0 4,6% 

Dias de trabalho inspetivo − 2736,5 − 7,3% 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

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

proporcionada às equipas de auditoria; 

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

desconformes que tenham reflexo nas operações de execução orçamental;  
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 a valorização da gestão dos recursos públicos, ao permitir a avaliação dos sistemas de 

controlo interno implementados nas organizações auditadas. 

E como aspeto a melhorar: 

 Mantém-se ativa uma progressiva normalização/harmonização dos instrumentos de 

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

da auditoria das receitas próprias. 

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

nos seus aspetos quantitativos. É sobretudo de realçar que a realização destas intervenções 

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

valor à gestão pública. 

 

 

III.2.AUDITORIAS TEMÁTICAS 

COORDENAÇÃO 

António Neves 

OBJETIVOS 

Estas auditorias visavam: 

 Identificar, mapear e auditar os mecanismos de gestão, acompanhamento e controlo 

implementados na área governamental da Educação no âmbito da orçamentação, execução 

orçamental e prestação de contas, aferindo em particular o relacionamento entre o IGeFE 

I.P., a DGESTE e os AE/E. 

 Exercer a competência legal da IGEC ao nível do Orçamento Participativo das Escolas, 

instituído pelo Despacho ME n.º 436-A/2017, de 05/01. 

 Mapear e analisar o fluxo procedimental e decisório associado aos processos de 

contraordenação a cargo do IPDJ I.P. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Em 2018 previa-se a realização de três trabalhos: 

1. Levantamento dos sistemas de gestão, acompanhamento e controlo do IGEFE, I.P. ao nível 

da orçamentação, respetiva execução orçamental e consequente prestação de contas 

relacionada com os Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas do Ensino Básico e 

Secundário. 
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2. Auditoria ao Orçamento Participativo das Escolas – execução orçamental de 2017 

(cumprimento do n.º 7 do Despacho ME n.º 436-A/2017, de 05/01, DR II Série n.º 5, de 

06/01). 

3. Auditoria operacional ao sistema de instrução de processos de contraordenação do IPDJ 

I.P. 

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

a comparação entre o previsto e o realizado em número de auditorias realizadas, no âmbito da 

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

 

QUADRO XXVIII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AUDITORIAS TEMÁTICAS  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Auditorias 3 2 -1 0,2% 

Dias de trabalho inspetivo − 76,0 − 0,2% 

 

 

 

III.3.AUDITORIAS AOS APOIOS CONCEDIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO AO 

ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

COORDENAÇÃO 

António Neves 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Assegurar, de forma sistemática, mediante a realização de auditorias com caráter 

operacional e financeiro, o acompanhamento e o controlo dos apoios concedidos pelo ME 

no quadro do estatuto do EPC (v.g. contratos de associação, desenvolvimento, simples, 

cooperação e patrocínio), tendo em vista aquilatar do bom cumprimento da relação 

contratual estabelecida. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Ao longo do ano de 2018 foram realizadas 20 auditorias, cumprindo-se o valor previsto. 

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

a comparação entre o previsto e o realizado em número de auditorias realizadas, no âmbito da 

atividade planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 
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QUADRO XXIX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AUDITORIAS AOS APOIOS CONCEDIDOS PELO ME AO ENSINO PARTICULAR E 

COOPERATIVO  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Auditorias  20 20 0 1,9% 

Dias de trabalho inspetivo − 742,0 − 2,0% 

 

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

nos seus aspetos quantitativos. É sobretudo de realçar que a realização destas intervenções 

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

valor à gestão pública. 

 

 

III.4. AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

COORDENAÇÃO 

Margarida Pereira 

Miguel Monteiro 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 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; 

 Caracterizar o 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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REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade desenvolveu-se nos estabelecimentos integrados nos dois setores de ensino superior 

(público e privado), tendo-se realizado as 10 auditorias programadas para o ano em causa.  

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 planeada, bem como o trabalho inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO XXX − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AUDITORIAS AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS DAS INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

Auditorias  10 10 0 1,0% 

Dias de trabalho inspetivo − 671,0 − 1,8% 

 

Quer no decurso da visita aos Serviços quer na fase de contraditório, os titulares dos órgãos das 

Instituições em que decorreram as auditorias têm vindo a reconhecer a relevância desta atividade 

para a melhoria dos processos e procedimentos adotados. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O reconhecimento por parte das Instituições auditadas da relevância das recomendações 

efetuadas; 

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

Serviços em resultado das auditorias realizadas. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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[Esta página foi intencionalmente deixada em branco] 

  



 

71 

PROGRAMA IV. AVALIAÇÃO 

Enquadrado no âmbito da avaliação organizacional, este programa pretende assumir-se como um 

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

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

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

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

escolas.  

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

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

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

adequação da formação contínua às necessidades e prioridades das escolas e dos docentes, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do sistema de formação e da oferta formativa. 

O programa Avaliação representou 2% do trabalho inspetivo realizado, contabilizado em dias de 

trabalho inspetivo (FIGURA III) e 0,2% das escolas e agrupamentos de escolas intervencionados no 

âmbito da atividade planeada (FIGURA II). 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades que integraram este programa, 

em 2018, em dias de trabalho inspetivo: 

 

FIGURA IX – ATIVIDADES DO PROGRAMA AVALIAÇÃO  

 

IV.1 Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE)  

IV.2 Avaliação Externa das Escolas 
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IV.1. AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE 

ESCOLAS (CFAE) 

COORDENAÇÃO 

Rosa Micaelo 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

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

prioritárias para a melhoria do trabalho dos CFAE;  

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

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

qualidade do ensino;  

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

formativas de qualidade, com base nas prioridades identificadas;  

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

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

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Estava prevista a realização da atividade em oito CFAE. No entanto, apenas foi possível concretizar 

duas intervenções, ambas na Área Territorial Centro.  

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

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

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

 

QUADRO XXXI − INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CFAE  

  

Previsto Realizado 

N.º N.º Desvio 
% do total das    

atividades 

CFAE 8 2 -6 0,2% 

Dias de trabalho inspetivo − 156,5 − 0,4% 

 

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

à inexistência de enquadramento legal relativo ao pagamento das peritagens realizadas pelos 

peritos externos que integram as equipas de avaliação. A generalização da Avaliação Externa dos 

CFAE implica que a seleção dos mesmos seja da responsabilidade das instituições de ensino 

superior que para o efeito celebrem protocolo com a IGEC e que o pagamento da peritagem seja 

assegurado nos termos da Lei, como acontece na Avaliação Externa das Escolas (alteração à Lei 
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n.º 31/2002, de 20 de dezembro, operada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprova 

o Orçamento do Estado para 2013). Nesse sentido, a IGEC fez uma proposta de alteração ao 

Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, em 2017, a consagrar em sede de Orçamento de 

Estado para 2018. No entanto, nem a lei do Orçamento de Estado para 2018, nem o Decreto-Lei 

de execução orçamental incluíram qualquer referência às condições de pagamento das peritagens, 

no âmbito da Avaliação Externa dos CFAE. A falta do necessário enquadramento legal inviabilizou 

a celebração dos protocolos e consequentemente comprometeu a operacionalização da Avaliação 

Externa dos CFAE (Programa IV - Atividade IV.1) constante do Plano de Atividades da IGEC para 

2018. As duas intervenções concretizadas na Área Territorial Centro apenas foram possíveis graças 

à disponibilidade pro bono da perita externa que integrou as respetivas equipas de avaliação. 

Uma vez que não foi generalizada a realização da atividade como planeado, ou seja, em 

conformidade com todos os pressupostos metodológicos definidos, não foi encetado o 

procedimento sistemático de avaliação da mesma, nomeadamente através da aplicação de 

questionários a serem respondidos pelos elementos das equipas de avaliação e pelos interlocutores 

dos CFAE. Não foram elaborados contraditórios por parte dos responsáveis dos dois CFAE avaliados.   

Destacam-se como pontos fortes: 

 a interação estabelecida entre os CFAE e a IGEC na preparação e realização da avaliação 

externa dos primeiros; 

 a intervenção das equipas de avaliadores e o conteúdo do relatório de avaliação externa, 

enquanto instrumentos indutores de reflexão, de partilha e de cooperação; 

 a valorização e a visibilidade do trabalho que vem sendo desenvolvido em contínuo por 

estas entidades formadoras, dando resposta às necessidades das escolas associadas e às 

comunidades em que estão inseridos, atendendo também a prioridades nacionais; 

 a colaboração da Direção-Geral da Administração Escolar com a IGEC, que se traduz na 

disponibilização de indicadores de execução dos planos de formação dos CFAE, por ano 

letivo. 

E como aspeto a melhorar: 

 a implementação generalizada da atividade, de acordo com os pressupostos metodológicos 

definidos e em conformidade com o estabelecido no Plano Anual de Atividades da IGEC.  

Embora os constrangimentos anteriormente assinalados não tenham permitido a concretização do 

número de intervenções indicado no Plano Anual de Atividades da IGEC de 2018, as duas efetuadas 

constituíram um contributo relevante para dar a conhecer as dinâmicas próprias dos CFAE na 

promoção, contextualizada, do desenvolvimento profissional e organizacional nos seus territórios 

educativos. A avaliação externa é suscetível de induzir melhoria no âmbito dos importantes 

desafios que se colocam aos CFAE, em especial, no que respeita à definição e harmonização de 

necessidades de formação prioritárias (locais e nacionais), à participação e colaboração de todos 

os intervenientes, à afetação e a gestão dos recursos humanos e materiais e à avaliação dos 

impactos da formação contínua na melhoria dos processos educativos. 
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IV.2. AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

Em novembro de 2016, foi nomeado pelo Ministro da Educação o terceiro Grupo de Trabalho de 

Avaliação Externa das Escolas, com a missão de analisar os referenciais e metodologias do 

Programa de Avaliação Externa das Escolas existente com vista a propor um modelo a utilizar na 

avaliação externa dos estabelecimentos de educação e ensino (Despacho n.º 13342/2016). 

Tal como previsto no diploma acima mencionado, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência, em 

maio de 2018, assegurou a experimentação do modelo proposto pelo Grupo de Trabalho em nove 

estabelecimentos de educação e ensino: quatro agrupamentos de escolas, uma escola profissional 

e uma escola secundária artística (estabelecimentos públicos) e três estabelecimentos do ensino 

particular e cooperativo, dois deles com Contrato de Associação.  

 

 

 

 

  

https://dre.pt/application/file/75692724
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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 da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior; proceder à Ação Disciplinar, ou seja, ao conjunto de procedimentos de natureza 

disciplinar desencadeados com vista ao esclarecimento de factos que perturbem o normal 

funcionamento do sistema educativo; e ao Contencioso Administrativo, ou seja, à representação 

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

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

O programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo representou, em 2018, 

46,2% do trabalho inspetivo realizado, contabilizado em dias de trabalho inspetivo (FIGURA III).  

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades que integraram este programa, 

em 2018, em dias de trabalho inspetivo: 

 

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

 

V.1 Provedoria 

V.2 Ação Disciplinar 

V.3 Contencioso Administrativo 
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V.1.PROVEDORIA  

COORDENAÇÃO 

Nídia d`Ascenção Rocha 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 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 tutelados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e pelo Ministro da Educação. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No ano 2018 foram rececionados cerca de 5550 documentos, predominando as queixas, as 

denúncias, as reclamações apresentadas nos termos do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

setembro, com as alterações subsequentes, os pedidos de informação e de esclarecimento e as 

respetivas pronúncias solicitadas, pela IGEC, às diversas entidades. 

A documentação acima referida e a resultante do seu tratamento, totalizando cerca de 9520 

documentos, foram organizadas em 2317 processos de provedoria. 

Cerca de 1550 das exposições que deram origem à abertura de processos foram recebidas por via 

eletrónica. 

Em 2018, continuando a utilizar os critérios adotados em anos anteriores para o registo excecional 

de processos de provedoria por assunto, e não por utente ou queixa, foram abertos 24 processos, 

constituídos por cerca de 1020 queixas e alguns pedidos de informação sobre matérias recorrentes, 

ou seja, sobre concursos de pessoal docente e matrículas e inscrições de alunos. Destes processos 

destaca-se o processo relativo às 43 queixas anónimas, de um total de cerca de 320 apresentadas 

no ano de 2018, que foram indeferidas liminarmente, por não serem acompanhadas de meios 

probatórios idóneos que demonstrassem a provável gravidade e veracidade dos factos. 
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Das queixas e pedidos de informação dirigidos à IGEC, em 2018, cerca de 1030 foram 

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

escolas e para outros serviços tutelados pelo Ministro da Educação, e solicitada informação sobre 

o desenvolvimento dado ao assunto, em cumprimento das nossas funções de controlo da legalidade 

dos atos. 

Em 2018, foram os encarregados de educação/pais (58%) e os docentes (15%) que mais solicitaram 

a intervenção da IGEC. Estes valores estão relacionados com as matérias sobre as quais incide o 

maior número de queixas, ou seja, sobre o comportamento de docentes e dos órgãos de direção e 

gestão, a avaliação de alunos, matrícula/inscrição, e a distribuição de serviço 

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

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

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

os órgãos de direção e gestão (58%) e o pessoal docente (21%). 

Na sequência das 2775 queixas e denúncias apresentadas, foram realizadas 432 averiguações, 

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

fundamentos de forma rápida e expedita, sendo que foi determinado o arquivamento de 24 queixas 

com o envio de recomendações a agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, a instauração 

de 39 procedimentos disciplinares (18 processos de inquérito e 21 processos disciplinares) e 1 

processo de contraordenação. 

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

Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho, foram rececionadas e tratadas 202 reclamações exaradas 

no Livro de Reclamações dos estabelecimentos particulares e cooperativos de educação pré-

escolar, dos ensinos básico e secundário. 

Das exposições rececionadas na Provedoria, cerca de 89,6% foram tratadas em prazo igual ou 

inferior a 10 dias úteis. 

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

incluindo igualmente o trabalho inspetivo medido em dias. 

 

QUADRO XXXII − INDICADORES DE REALIZAÇÃO − PROVEDORIA 

 N.º 
% do total das    

atividades 

Processos de provedoria 2317  

Queixas/denúncias 2775  

Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005) 202  

Averiguações 432  

Dias de trabalho inspetivo 3813,5 10,1% 
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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. 

 

 

V.2.AÇÃO DISCIPLINAR  

COORDENAÇÃO 

João Ferreira 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

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

instituições do ensino superior e dos serviços das áreas governativas onde a IGEC exerce a 

sua atividade, responsabilizando, quando se justifique, disciplinarmente os seus autores;  

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

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

e a regularidade dos procedimentos disciplinares;  

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

expulsivas em processos disciplinares, no âmbito das competências do Ministro da 

Educação, quer sejam instruídos pela IGEC ou pelas escolas. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

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

procedimentos disciplinares por parte da IGEC ou outras entidades competentes, e no apoio 

jurídico prestado às escolas que, com a desconcentração do exercício da ação disciplinar, 

instauram e procedem à instrução dos respetivos procedimentos. Na verdade, quer na vertente da 

instrução de procedimentos quer no apoio inspetivo às escolas, a ação disciplinar envolve um 

conjunto significativo de recursos, meios e tempo.  

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

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

distanciamento inerente ao facto de se desenvolver no local e junto dos visados nos 

procedimentos, situações que a IGEC tem procurado minimizar, através do apoio técnico-jurídico 

no âmbito da instrução de procedimentos disciplinares. 
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A ação disciplinar contribui para que se possa mitigar e apurar disciplinarmente os 

comportamentos incorretos e desadequados detetados na atuação dos trabalhadores afetos ou sob 

as tutelas governativas da IGEC. 

No cumprimento dos objetivos atrás referidos, foi da responsabilidade da IGEC a instrução de 387 

novos procedimentos, conforme quadro seguidamente apresentado: 

 

QUADRO XXXIII – INDICADORES DE REALIZAÇÃO – AÇÃO DISCIPLINAR 

Ação Disciplinar 
Instauração em 

2018 
Instrução em 

2018 
Conclusão em 

2018 

Inquéritos 158 217 140 

Processos Disciplinares 224 335 168 

Contraordenações 5 17 7 

Total 387 569 315 

 

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

231 procedimentos durante o ano de 2018. 

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

fortes: 

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

relativas às penas expulsivas em processos disciplinares, no âmbito das competências da 

tutela, quer sejam instruídos pela IGEC ou pelas Escolas; 

 A articulação interna e 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; 

 Os esclarecimentos e apoio prestado às Áreas Territoriais nos processos de 

contraordenação; 

 Elaboração de normas orientadoras e instrumentos de trabalho, mormente as respeitantes 

à tramitação dos processos de contraordenações. 

E como aspetos a melhorar: 

 A existência de processos de inquérito e ações inspetivas que 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:  

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;  
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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.   

 

 

 

V.3.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

COORDENAÇÃO 

Rui Hermida 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

• Assegurar a representação 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.  

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No presente ano, os inspetores da IGEC patrocinaram em representação do Ministério da Educação, 

21 ações administrativas; 2 ações para intimação para prestação de informações, consulta de 

processos ou passagem de certidões; 6 ações cautelares; e 1 ação executiva. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Acumulação de um capital de conhecimentos adquirido ao longo de cerca de catorze anos 

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

o núcleo de inspetores que efetua esta atividade na IGEC. 

 O apoio jurídico a inspetores instrutores de procedimentos disciplinares e a instrutores de 

agrupamentos/escolas não agrupadas, a cargo das várias Equipas Multidisciplinares das 

Áreas Territoriais Inspetivas, atendendo à importância que uma correta instrução desses 

procedimentos tem na boa decisão das ações contenciosas, onde os atos que os decidem 

são impugnados; 

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

único ou preponderante matérias atinentes às áreas da Gestão, da Fiscalidade e da 

Contratação Pública e da representação em juízo do ME e do MCTES dos atos que decidam 

esses mesmos procedimentos. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos. 
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PROGRAMA VI.ATIVIDADE INTERNACIONAL   

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

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

internacional, designadamente, com a Conferência Internacional Permanente das Inspeções Gerais 

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

portuguesa e com outras Inspeções-Gerais de Educação. Ainda neste âmbito, a IGEC organiza e 

participa em projetos internacionais de cooperação institucional e de formação de quadros.  

O programa Atividade Internacional representou, em 2018, 1,4% do trabalho inspetivo realizado, 

contabilizado em dias de trabalho inspetivo (FIGURA III). 

A figura seguinte ilustra o peso relativo de cada uma das atividades que integraram este programa, 

em 2018, em dias de trabalho inspetivo: 

 

FIGURA XI – ATIVIDADES DO PROGRAMA ATIVIDADE INTERNACIONAL 

 

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

Educação (SICI)  

VI. 2 Escolas Europeias  

VI.3 Escolas Portuguesas no Estrangeiro 

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

VI.5 Projetos Internacionais 
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VI.1.CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PERMANENTE DAS INSPEÇÕES-GERAIS E 

NACIONAIS DE EDUCAÇÃO (SICI)  

COORDENAÇÃO 

Ana Márcia Pires 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Participar nas atividades promovidas pela SICI, com vista à partilha de modelos, 

informações e perspetivas que pudessem beneficiar a configuração e o desempenho da 

IGEC;  

 Perspetivar a SICI como uma plataforma para desenvolver parcerias com organizações 

congéneres, potenciando a realização de projetos de cooperação;  

 Fomentar a partilha de experiências e de abordagens no âmbito das temáticas-chave da 

SICI, com interesse para a IGEC;  

 Divulgar práticas diferenciadas das inspeções Europeias;  

 Promover a formação de inspetores em contexto transnacional. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Participação de quatro inspetores da IGEC em workshops promovidos pela SICI: Impact on 

public opinion; Impact on school improvement, the quality of teaching, performance of 

children, e Effects and side effects of external evaluation - an overview of different 

perspectives, realizados no Luxemburgo, Glasgow e Belgrado, respetivamente; 

 Participação na Assembleia Geral da SICI; 

 Participação na reunião anual de coordenadores nacionais; 

 Colaboração do Senhor Subinspetor-Geral, Dr. Augusto Lima Rocha, na formação dos 

inspetores estagiários franceses para ingresso na Inspeção de Educação Francesa, em 

Poitiers; 

 Organização e acompanhamento da visita de um grupo de 19 participantes, sob a 

coordenação do inspetor Wolfgang Pojer da Inspeção de Educação Austríaca, no âmbito do 

projeto Erasmus+ KA1 -Towards Improved language Production Through Ongoing Pedagogic 

Training (TIP TOP), a dois agrupamentos de escolas em Lisboa; 

 Respostas a solicitações da SICI e de outros organismos, no sentido de se dar a conhecer o 

funcionamento, trabalho e projetos desenvolvidos pela IGEC; 

 Utilização, na sequência do trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo dos anos, da 

SICI como plataforma para a divulgação do trabalho da IGEC. 

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

 A participação em todos os workshops, o que possibilitou a atualização da informação sobre 

as práticas inspetivas/educacionais em diferentes países, o estabelecimento de contactos 

numa rede europeia de inspetores, bem como o contacto com a investigação mais recente 

partilhada por representantes da Comissão Europeia e por docentes universitários; 

 A participação ativa nas atividades promovidas pela SICI, designadamente os contributos 

para a atualização do perfil das inspeções e para as newsletters; 

 O intercâmbio com diferentes organismos europeus a partir de respostas a questões 

colocadas; 

 A estratégia de envolvimento de um número cada vez maior de inspetores da IGEC nas 

atividades promovidas pela SICI; 

 A disseminação interna do conhecimento adquirido nos workshops promovidos pela SICI, 

como forma de reflexão sobre modos de melhorar o desempenho da IGEC. 

E como aspetos a melhorar: 

 A participação em projetos apoiados pela SICI, onde se possam colher contributos úteis, no 

sentido de responder aos desafios de modernização colocados à IGEC. 

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

 

 

VI.2.ESCOLAS EUROPEIAS   

COORDENAÇÃO 

Helena Teixeira Coelho 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava os seguintes objetivos: 

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

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

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

de Inspeção e do Comité Orçamental; 

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

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

escolas e ao corpo docente o produto das ações realizadas;  

 Assegurar a tutela pedagógica dos professores dependentes da administração nacional e a 

respetiva avaliação estatutária; 

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

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

de outras nacionalidades (Whole School Inspection);  



 

84 

 Participar na organização da atividade “Educational Support”, em uníssono com inspetores 

de outros Estados membros, e na avaliação dos apoios educativos; 

 Participar em grupos de trabalho para elaboração de 

normativos/regulamentos/orientações/programas definidores do funcionamento das EE; 

 Participar, juntamente com o Secretário-geral e equipas inspetivas de nacionalidades 

mistas, nas avaliações de diretores e de diretores adjuntos das EE. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

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

Comité Pedagógico Misto de acordo com o definido estatutariamente, ou seja, duas 

reuniões anuais do Conselho Superior e do Comité Financeiro, duas reuniões dos Conselhos 

de Inspeção Misto e do Conselho de Inspeção Maternal/Primário e três reuniões do Conselho 

de Inspeção Secundário;   

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

definidores do funcionamento das EE consoante a premência das normas e regulamentos e 

de acordo com as decisões do Conselho Superior; 

 Reunião de grupos de trabalho para elaboração/redefinição de programas curriculares, em 

geral cerca de 40 dias de reunião/ano para se ir ao encontro da consecução dos objetivos 

definidos; 

 Atividades inspetivas em equipa para avaliação externa das EE com a realização de Whole 

School Inspection em três Escolas Europeias no passado ano letivo, 10 dias de reuniões/ano 

para o grupo diretor das WSI para organização de todas as atividades e para realização das 

ações de «follow-up». 

 Atividades inspetivas para desenvolvimento do “Educational Support” tendo-se realizado, 

para o efeito, duas reuniões do Policy Group e do steering group. Para a organização de 

um plano de ação relativo a Diferenciação realizaram-se duas reuniões. 

 Atividades inspetivas individuais para a garantia da qualidade do ensino, quer nas secções 

portuguesas, quer também noutras secções em termos da didática das Ciências Humanas e 

da História no ensino secundário; 

 Participação em auditorias a Escolas Europeias Acreditadas; 

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

veiculares, e Português) num total de nove reuniões anuais; 

 Supervisão dos exames do Baccalaureate Europeu; 

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

processos de mobilidade; 

 Avaliações estatutárias dos docentes portugueses destacados na EE de Bruxelas II e do 

Luxemburgo I; 

 Seleção e avaliação de Diretores e de Diretores Adjuntos. 
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Destaca-se como ponto forte: 

 A concretização de todos os objetivos definidos previamente. Tanto o exercício da 

presidência e da coordenação assumidas pelos representantes portugueses, como a sua 

participação, quer em grupos de trabalho, quer nas inspeções em equipa, quer no grupo 

diretor das avaliações externas às escolas, quer, ainda, na organização das provas do 

Baccalaureate Europeu, desenvolveu-se de acordo com os objetivos previamente definidos 

e permitiu a respetiva consecução. 

E como aspeto a melhorar: 

 É muito difícil salientar aspetos a melhorar numa atividade que depende fortemente da 

contribuição de parceiros de outras nacionalidades, tendo em atenção a diversidade das 

culturas em presença que impede, por vezes, a sintonia de opiniões e de decisões. O apoio 

dos serviços centrais do Bureau do Secretário-Geral tende a dirimir a morosidade que, por 

vezes, se verifica na tomada de decisões. A nível nacional tudo aponta no sentido da 

atuação se ter revelado eficaz, uma vez que, no que depende dos nossos serviços, tudo 

seguiu o preconizado nos Estatutos das Escolas Europeias. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram cumpridos com toda a 

eficácia, indo-se, por um lado, ao encontro de todas as ações adequadas para a defesa e a 

manutenção da garantia da qualidade e, por outro, conseguindo-se dar resposta a situações não 

planeadas. 

 

 

VI.3. ESCOLAS PORTUGUESAS NO ESTRANGEIRO  

COORDENAÇÃO 

João Ramalho 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava:  

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

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

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

oferecendo um melhor conhecimento público do trabalho das escolas;  

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

educativas e pela administração das escolas de informação pertinente;  

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

nível dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais. 
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REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A intervenção prevista não se realizou devido à necessidade de afetação de recursos humanos a 

outras atividades consideradas prioritárias em 2018. 

 

 

VI.4. COOPERAÇÃO COM AS INSPEÇÕES DA EDUCAÇÃO DOS PAÍSES LUSÓFONOS   

COORDENAÇÃO 

Augusto Patrício Lima Rocha 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava:  

 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. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No ano de 2018, não foi possível desenvolver nenhuma ação no âmbito desta atividade. 

 

 

VI.5. PROJETOS INTERNACIONAIS 

COORDENAÇÃO 

Helder Guerreiro 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

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

formação de quadros da IGEC, complementando o trabalho que já se desenvolve no âmbito 

da SICI. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Foram produzidos textos com informação para estudos e publicações da Eurydice e da OCDE, a 

saber:  

 OCDE – Social resources use – Capítulo VI - Monitoring and Evaluation;  

 OCDE: Estudo sobre educação pré-escolar (ECEC)  

 Eurydice: Questionário sobre Inspeções de Educação nos Sistemas Educativos da Rede 

Eurydice  

 Eurydice: Colaboração para o Capítulo XI de National Descriptions of Education Systems 

Dado os constrangimentos resultantes da redução do número de inspetores, não se verificaram 

condições para a IGEC responder positivamente a algumas solicitações de parceria em projetos 

internacionais. Pelas mesmas razões, a IGEC não tomou iniciativa para o desenvolvimento de 

qualquer projeto ou de organizar e acolher eventos internacionais. 

Destaca-se como ponto forte: 

 O cumprimento do primeiro objetivo, materializado através da partilha de informação para 

Estudos da OCDE e da Rede Eurydice, no âmbito da atividade da IGEC, de forma célere, 

contribuindo para a produção de informação consistente nos estudos em causa. 

E como aspeto a melhorar: 

 Estar atento a projetos e outras oportunidades de cooperação internacional, que, 

simultaneamente, tragam mais-valias para a formação dos inspetores nacionais em função 

das prioridades internamente estabelecidas e permitam aos inspetores da IGEC partilhar 

conhecimento adquirido pela experiência profissional. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram parcialmente 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 2018, 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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VII.1. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  

COORDENAÇÃO 

Augusto Patrício Lima Rocha 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

• Desenvolver competências correspondentes às áreas de intervenção da IGEC; 

• Promover a formação de todos os trabalhadores, inspetivos e não inspetivos, em áreas 

funcionais específicas. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No âmbito da atividade de formação e qualificação dos recursos humanos, o principal objetivo foi 

a atualização dos conhecimentos dos trabalhadores da IGEC, bem como o fomento do 

desenvolvimento das suas competências. 

Durante o ano de 2018, destacamos como indicadores de execução da formação a realização de 

22 ações de formação com uma duração total de 506 horas, envolvendo 183 trabalhadores (327 

participações em ações) e cujo custo total foi de 8501,07€. 

 
 

QUADRO XXXIV– INDICADORES DE EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO 

N.º de 
ações 

Duração 
Efetiva 
(horas) 

N.º de 
Formandos 

Efetivos 

Volume de 
Formação 

Efetiva 

Custos 
Diretos 
Efetivos 

22 506 183 2357 8501,07 

 

 

No quadro seguinte, detalha-se as ações de formação realizadas em 2018. 
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QUADRO XXXV − AÇÕES DE FORMAÇÃO EM 2018 

 Ação de Formação 
Tipo de 

formação 

N.º 
de 

horas 

N.º de 
trabalhadores 

abrangidos 

Volume 
de 

formação 

Carreira/ 
Categoria 

1 
Oracle database 12c R2: Administration Workshop Ed 
– outubro 

Externa 30 1 30 TS 

1 Regime Geral de Proteção de Dados - outubro Externa 28 1 28 Insp. 

1 
Organização do trabalho de Apoio Administrativo – 
maio 

Externa 21 3 63 AT 

1 Acompanhamento da Ação Educativa – setembro Interna 6 35 210 Insp. 

1 
Processamento de vencimentos e ajudas de custo – 
julho 

Externa 28 1 28 AT 

1 
Installation, Storage, and Compute with Windows 
Server 2016 (M20740) - outubro 

Externa 30 2 60 Insp./TS 

1 Introdução à Arquivística - março Externa 90 1 90 TS 

1 Educação e Formação de Adultos - maio Interna 12 10 120 Insp. 

1 
Gestão Pública, Ética e Integridade - A corrupção e a 
sua Prevenção - julho 

Externa 7 30 210 Insp 

1 Regime Geral das Contraordenações – dezembro Interna 7 27 189 Insp. 

1 
Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas - dezembro 

Externa 6 20 120 Insp. 

1 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTPF) – 
dezembro 

Externa 7 18 124 TS/AT 

1 
Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º 
Ciclos do Ensino Básico - dezembro 

Externa 12 12 144 Insp 

1 Formação em Gestão Pública FORGEP - Dezembro Externa 120 1 120 CD 

2 Decreto-Lei 54/2018: Educação Inclusiva - outubro Externa 3 68 204 Insp. 

1 
Curso processamento de vencimentos e ajudas de 
custo - julho 

Externa 28 1 28 AT 

1 Educação e Formação de Adultos - junho Interna 12 10 120 Insp. 

1 
Autonomia e flexibilidade curricular. Regime 
jurídico da educação inclusiva - setembro 

Interna 4 42 168 Insp 

1 
Legislação sobre avaliação, desporto escolar e  
organização do ano letivo - setembro 

Interna 6 42 252 Insp. 

1 Encarregado de Proteção de Dados - julho Externa 35 1 35 Insp. 

1 
II International Conference on New Trends in Foreign 
Language Teaching - maio 

Externa 14 1 14 Insp. 

22   506 327 2357  

 

Foram ainda frequentadas, em regime de autoformação, 49 ações de formação com uma duração 

total de 604,5 horas, envolvendo 85 trabalhadores (148 participações em ações). 
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QUADRO XXXVI− AUTOFORMAÇÃO EM 2018 

 Ação de Formação 
Tipo de 

formação 
N.º de 
horas 

N.º de 
trabalhadores 

abrangidos 

Volume 
de 

formação 

Carreira/ 
Categoria 

1 
XV Congresso Estatal da La Inspección de Educación – 
outubro 

Laboral 14 2 28 Insp. 

1 Código Contributivo, IVA e IRS - setembro Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Seminário Educação de Adultos: ninguém pode ficar 
para trás – setembro 

Laboral 7 1 7 Insp 

1 
Congresso Nacional de Administração Pública – 
outubro 

Laboral 7 4 28 Insp. 

1 
3.º Encontro Políticas Públicas e Gestão Escolar - 
setembro  

Laboral 7 4 28 Insp. 

1 
Seminário Internacional: Educação Inclusiva – 
Atitudes que Tranformam” - setembro 

Laboral 14 1 14 Insp 

1 
Mathematics Coordenators Meeting – Setembro 
(Bruxelas) 

Laboral 7 1 7 Insp 

1 
Forúm Informal sobre Literacia mediática – 
dezembro 

Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Novo Quadro Legal para o Ensino Superior em 
Portugal – novembro 

Laboral 7 2 14 Insp 

1 
I congresso Internacional de Educación Y Patrimonio 
novembro  

Laboral 24 1 24 Insp. 

1 
Embracing language diversity in your classroom – 
setembro, elerning 

Laboral 4 1 4 Insp. 

1 
Seminário Picturebooks and Graphic Narratives in 
the Classroom – junho 

Laboral 7 1 7 Insp 

1 
Teaching for success: learning and learners – junho, 
elerning 

Laboral 20 1 20 Insp 

1 
Conferência Teaching Effectively, Teaching 
Affectively – abril 

Laboral 14 1 14 Insp 

1 Understanding language – janeiro, elearning Laboral 20 1 20 Insp. 

1 
Conferência BETT 2018 Creating a Better Future by 
Transforming Education - janeiro 

Laboral 14 1 14 Insp. 

1 
Simpósio Comemorativo dos 10 anos de Pró-inclusão 
– julho 

Laboral 7 8 56 Insp 

1 
Curso “Desenho de cursos: Introdução o modelo de 
análise, desenho, desenvolvimento, implementação 
e avaliação” -  abril - e-learning 

Laboral 30 1 30 Insp 

1 Curso “Macroeconomia” – maio - e-learning Laboral 20 1 20 Insp 

1 Curso “Gestão de riscos no setor público - maio Laboral 20 1 20 Insp 

1 
Curso “Gestão Estratégica de pessoas e planos e 
carreira” – junho- e-learning 

Laboral 20 1 20 Insp 

1 Curso “Matemática financeira” - e-learning Laboral 20 1 20 Insp 

1 
Curso “Direitos Humanos: Uma Declaração 
Universal” – julho – e-learning 

Laboral 
20 1 20 Insp 

1 
Encontro Nacional de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular 

Laboral 6 6 36 Insp. 

1 
Seminário Currículo, Inovação e Flexibilização – 
julho 

Laboral 7 4 28 Insp. 
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QUADRO XXXVI  − AUTOFORMAÇÃO EM 2018 (CONT.) 

 Ação de Formação 
Tipo de 

formação 
N.º de horas 

N.º de 
trabalhadores 

abrangidos 

Volume 
de 

formação 

Carreira/ 
Categoria 

1 
Encontro Supervisão, Liderança e Avaliação: 
Os desafios atuais da Gestão do currículo – 
junho 

Laboral 7 3 21 Insp 

1 
Colóquio Comemorativo dos 25 anos da CFAEs 
–maio 

Laboral 7 3 21 Insp 

1 
XXI Jornadas pedagógicas da Educação sobre 
Autonomia e Flexibilidade Curricular 

laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Curso intensivo sobre neurodesenvolvimento 
infantil e necessidades educativas especiais – 
julho 

Laboral 27,5 1 27,5 Insp 

1 
Seminário Autonomia e flexibilidade 
curricular – de que estamos a falar? – 
fevereiro 

Laboral 3,5 1 3,5 Insp. 

1 
1.º Encontro Internacional Mente, Cérebro e 
Educação - dezembro 

Laboral 14 1 14 Insp. 

1 
Curso intensivo de verão Perturbações do 
neurodesenvolvimento - julho 

laboral 28 1 28 Insp 

1 
Simpósio Inclusão 2018 “O Imperativo 
Pedagógico, Ético e Político da Avaliação 
para Aprender” - abril 

Laboral 2 1 2 Insp 

1 
A Revisão do Contencioso Administrativo em 
Debate -  abril 

Laboral 4,5 1 4,5 Insp 

1 
XV Congreso Estatal de la Inspección de 
Educación (Bilbau) - Outubro  

laboral 21 2 42 Insp. 

1 Regime Geral de Proteção de Dados – outubro Laboral 21 1 21 Insp. 

1 
Alterações ao regime de trabalho 
independente – Código Contributivo, IVA e IRS 
– Setembro 

Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Educação de Adultos: Ninguém pode ficar 
para trás (CNE) - setembro 

Laboral 7 1 7 Insp 

1 
Fórum Informal sobre Literacia mediática 
(CNE)  - dezembro 

laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Novo Quadro Legal para o Ensino Superior em 
Portugal - novembro 

Laboral 4 2 8 Insp. 

1 
O impacto do regulamento geral de proteção 
de dados nas relações laborais - dezembro 

Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
X Fórum Nacional da Inspeção (SIEE) - 
novembro 

Laboral 21 71 1491 Insp. 

1 
Cidadania e direitos humanos – dezembro – e-
learning 

laboral 30 1 30 Insp 

1 
O regime jurídico do contrato de trabalho a 
termo no código do trabalho - novembro 

Laboral 7 1 7 Insp. 

1 Workshop “Educar pela positiva” - maio Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Encontro “O trabalho dá que pensar” - 
setembro 

Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Congresso Ciências da Educação em Portugal: 
Saberes, Contextos de intervenção e 
Profissionalidade - setembro 

Laboral 14 1 14 Insp. 

1 
8.º ciclo de seminários de Aprofundamento 
em Administração, Supervisão e Organização 
Escolar - fevereiro 

Laboral 7 1 7 Insp. 

1 
Grande seminário Trabalhar na educação do 
futuro - abril 

Laboral 7 1 7 Insp. 

49   604,5 148 2290,5  
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Destacam-se como pontos fortes: 

 O sentido de responsabilidade e a prontidão na resposta, por parte dos recursos humanos 

afetos a esta atividade; 

 O número de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação. 

E como aspetos a melhorar: 

 Aumento do número de horas de formação; 

 Aumento da diversidade das ações de formação; 

 Aumento da diversidade dos destinatários das ações de formação; 

Como balanço final, pode concluir-se que esta atividade foi desenvolvida de forma satisfatória.   

 

 

VII.2. RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS  

COORDENAÇÃO 

Sérgio Santos  

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

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

pagamentos dos encargos;  

 Elaborar o projeto de orçamento de funcionamento e de investimento da IGEC para o ano 

económico de 2019 e respetiva submissão na plataforma disponibilizada pela DGO; 

 Efetuar a gestão do Fundo de Maneio da IGEC; 

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

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

da IGEC; 

 Participar nas agregações de processos aquisitivos lançados pela Secretaria-Geral 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. 
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REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No decorrer do ano de 2018 efetuaram-se todas as atividades tidas como necessárias ao bom 

funcionamento dos serviços, devendo-se realçar: uma eficiente e eficaz gestão orçamental que se 

traduziu na inexistência de pagamentos em atraso; elaboração e carregamento atempado, na 

plataforma da DGO, do projeto de orçamento de funcionamento e investimento da IGEC para o 

exercício de 2019; execução e remessa atempada, ao Tribunal de Contas, da conta de gerência 

relativa ao ano económico de 2017; planeamento e aquisição atempada de todos os bens e serviços 

indispensáveis para o desenvolvimento das atividades da IGEC; participação na agregação de  

processos aquisitivos desenvolvidos pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência; reporte de todas 

as aquisições de bens e serviços no sistema Base.Gov.; análise e monitorização do cumprimento 

dos contratos de prestação de serviços em vigor; inventariação e controlo in time dos bens móveis, 

imóveis e frota automóvel da IGEC; monitorização rigorosa e constante dos sistemas e bases de 

dados afetas à gestão dos recursos financeiros e patrimoniais. 

Relativamente à contratação pública, durante o ano de 2018, realizaram-se 20 procedimentos, 

sendo 8 ao abrigo do acordo quadro e 4 fora dele, 3 lançados pela Unidade Ministerial de Compras 

da Secretaria-Geral da Educação e Ciência e 5 excecionados pela eSPap.  

O encargo total foi de 246.188,30 €, com um valor médio por aquisição de 12.309,42 €. 

 

QUADRO XXXVII – PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO EM 2018 

PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - ESPAP - AQUISIÇÕES AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 
    

Procedimento Objeto Ajuste Direto Montante sem IVA 

01/IGEC/AQLS/2018 Renovação de Licenciamento Backup Exec 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
1.473,91 € 

02/IGEC/AQLS/2018 Renovação de Licenciamento Oracle® N.º 20336248 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
10.563,00 € 

03/IGEC/AQLS/2018 Renovação do Licenciamento Anti-Virús 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
271,20 € 

04/IGEC/AQEI/2018 
Aquisição de 40 computadores portáteis, 5 computadores 
de secretaria e 10 monitores 

Ao Abrigo do Acordo 
Quadro 

31.688,10 € 

05/IGEC/AQHL/2018 Aquisição de Serviços de Limpeza 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
Não Adjudicado 

06/IGEC/AQHL/2018 Aquisição de Serviços de Limpeza 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
30.059,43 € 

07/IGEC/AQLS/2018 Aquisição de 4 UPS e 40 Ratos 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
2.061,60 € 

08/IGEC/AQLS/2018 
Renovação da Licença Adobe Cloud e aquisição de duas 
Adobe Acrobat pro 

Ao Abrigo do Acordo 
Quadro 

717,00 € 

 
 

 76.834,24€ 
    

PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ACIN GOV - AQUISIÇÕES FORA DO ACORDO QUADRO  

Procedimento Objeto Ajuste Direto Montante sem IVA 

01/IGEC/CCP/2018 Aquisição de Serviços de Viagem e Alojamento Consulta Prévia 12.120,00 € 

02/IGEC/CCP/2018 
Aquisição de serviços de manutenção dos equipamentos 
de ar condicionado 

Consulta Prévia 1.700,00 € 

04/IGEC/CCP/2018 
O objeto do convite é o fornecimento de 2 equipamentos 
multifuncionais de cópia, impressão e digitalização com 
inclusão de 4 meses de assistência técnica 

Ajuste Direto 12.684,50 € 

05/IGEC/CCP/2018 
Aquisição de combustíveis, em postos de abastecimento 
públicos em Portugal Continental através de cartões 
eletrónicos e serviços associados de via verde. 

Consulta Prévia 6.097,56 € 

   
32.602,06€ 
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QUADRO XXXVII  – PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO EM 2018 (CONT.) 

 
PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO FORA DO ACORDO QUADRO - EXCECIONADOS PELA ESPAP 

    
Procedimento Objeto Ajuste Direto Montante sem IVA 

2017/DCP/1603 
Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza - Janeiro de 
2018 

(Regime Normal) 6.044,95 € 

2018/DCP/40 
Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza - Fevereiro a 
Abril de 2018 

(Regime Normal) 18.134,85 € 

2018/DCP/438 
Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza - Maio e 
Junho de 2018 

(Regime Normal) 12.089,90 € 

2018/DCP/873 
Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza -Julho de 
2018 

(Regime Normal) 6.044,95 € 

2018/DCP/1447 

Aquisição de combustíveis, em postos de abastecimento 
públicos em Portugal Continental através de cartões 
eletrónicos e serviços associados de via verde. - 
Novembro e Dezembro de 2018 

(Regime Simplificado) 650,00 € 

   
42.964,65€ 

    
 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CONDUZIDOS PELA UMC 
    

Procedimento Objeto Concurso Público Montante sem IVA 

13/AQ/SGEC/UMC/2018 Aquisição de Papel de Fotocópia e Impressão 
Ao abrigo do Acordo 

Quadro 
6.586,20 € 

14/AQ/SGEC/UMC/2018 Aquisição de Material de Economato 
Ao Abrigo do Acordo 

Quadro 
3.127,71 € 

16/AQ/SGEC/UMC/2018 
Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança 
2019/2020 

Ao abrigo do Acordo 
Quadro 

84.073,44 € 

   
93.787,35€ 

  
 246.188,30 € 

 

Destacam-se como pontos fortes: 

 Aproveitamento integral de todas as ferramentas que facilitem uma gestão rigorosa e 

atempada dos recursos financeiros e não financeiros; 

 Gestão eficiente e eficaz dos recursos financeiros postos à disposição da IGEC; 

 Não existência de pagamentos em atraso resultante do tratamento atempado da 

documentação financeira. 

E como aspetos a melhorar: 

 Manutenção e atualização constante dos processos registados no Sistema de informação 

Integrado da IGEC (SIGEC); 

 Antecipação de acontecimentos que possam de alguma forma perturbar o desenvolvimento 

das atividades correntes. 

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

 

 

 

 

 



 

97 

VII.3. RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO 

Águeda Polónio 

João Ramalho 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Assegurar os procedimentos de gestão e de administração dos recursos humanos; 

 Assegurar o processamento de vencimentos (incluindo ajudas de custo e transportes) dos 

trabalhadores da carreira especial de inspeção; 

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

trabalhadores; 

 A elaboração do Balanço Social da IGEC relativo ao ano de 2017; 

 A elaboração do mapa de pessoal para 2019; 

 O carregamento trimestral no SIOE dos dados respeitantes aos recursos humanos da IGEC. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

No âmbito da gestão de Recursos Humanos, procedeu-se ao processamento mensal de vencimentos 

dos dirigentes e pessoal da carreira especial de inspeção, à atualização e ao controlo das 

respetivas aplicações informáticas de assiduidade, quer do pessoal da carreira especial de 

inspeção quer das carreiras gerais (SRH). 

Realizou-se a apreciação jurídica de diversas questões e a instrução e seguimento de 

procedimentos administrativos respeitantes à gestão de pessoal da IGEC. 

Com vista à aplicação do disposto no art.º 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei que 

aprova o Orçamento do Estado para 2018 - LOE/2018), procedeu-se à elaboração de diferentes 

bases de dados, com vista à posterior notificação de todos os trabalhadores da carreira especial 

de inspeção, relativa aos pontos obtidos na avaliação de desempenho até 2016, tendo-se procedido 

à alteração  de posicionamento remuneratório de 152 trabalhadores, tendo o processo ficado 

concluído em fevereiro de 2018. 

Procedeu-se ainda, no âmbito da gestão de Recursos Humanos,  à: 

 Designação dos chefes das equipas multidisciplinares – Despacho n.º 7690/2018, Diário da 

República, II Série, n.º 154, de 10 de agosto de 2018; 

 Renovação da nomeação em comissão de serviço de 5 docentes para o exercício de funções 

inspectivas, pelo período de 1 ano – Aviso n.º 11181/2018, de 1 de agosto, Diário da 

República, n.º 156 de 14 de agosto de 2018; 

 Delegação e Subdelegação de competências nos Chefes de Equipa – Despacho n.º 

7958/2018, Diário da República, II Série, n.º 158, de 17 de agosto de 2018; 
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 Nomeação em regime de substituição do Diretor de Serviços Jurídicos – Despacho n.º 

8912/2018, de 5 de setembro, Diário da República, II Série, n.º 183, de 21 de setembro de 

2018; 

 Delegação e Subdelegação de competência no Subinspetor-Geral – Despacho n.º 

10048/2018, Diário da República, II Série n.º 208, de 29 de outubro; 

 Abertura do concurso de ingresso à categoria de Inspetor da carreira especial de inspeção 

para o preenchimento de 24 vagas – Aviso n.º 15692/2018, de 31 de outubro, Diário da 

República, II Série, n.º 210, de 31 de outubro de 2018, que se encontra ainda a decorrer; 

 Abertura de concurso para o cargo de Diretor de Serviços Jurídicos – Aviso n.º 16909/2018, 

de 21 de novembro, Diário da República, II Série, n.º 224, de 21 de novembro  de 2018, 

que se encontra ainda em fase de apreciação; 

 Eleição dos representantes da Comissão Paritária para os biénios 2017/2018 e 2019/2020 -

Despacho n.º 14/IGEC/2018, de 20 de dezembro de 2018. 

De forma a assegurar a modernização de todos processos individuais, procedeu-se à continuação 

da renovação das pastas e respetiva forma de arquivo de ambas as carreiras.  

Procedeu-se, de igual modo, à atualização dos registos que se encontram informatizados. 

Foram, ainda, elaborados diversos documentos de gestão com destaque para: 

 Balanço social 2017; 

 Mapas de férias de todos os trabalhadores da IGEC, respeitantes ao ano 2018; 

 Elaboração da Proposta de Mapa de pessoal para 2019. 

Destaca-se como ponto forte: 

 O sentido de responsabilidade e a prontidão na resposta, por parte dos poucos recursos 

humanos afetos a esta actividade.  

E como aspeto a melhorar: 

 Aumentar os recursos humanos na carreira técnica superior existentes na área de recursos 

humanos. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram integralmente cumpridos. 
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PROGRAMA VIII.COMUNICAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

O programa de comunicação e sistemas de informação desenvolve as atividades relacionadas com 

os vários níveis da arquitetura da informação de forma integrada, tendo como principal objetivo 

assegurar tecnologicamente a aquisição, transformação, divulgação e repositório de toda a 

informação produzida, alinhada com os objetivos estratégicos da IGEC. 

As atividades deste programa constituem instrumentos essenciais ao suporte operacional e ao 

controlo de gestão, contribuindo para sua eficiência e eficácia, considerando os meios disponíveis, 

os serviços prestados e a preservação e conservação da memória institucional. 

Em 2018, este programa integrou as seguintes atividades: 

 VIII.1 Comunicação e Documentação 

 VIII.2 Gestão de Sistemas de Informação 

 VIII.3 Gestão da Infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação 
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VIII.1. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO  

COORDENAÇÃO 

Cristiane Casaca 

Vera Ferreira 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Gerir o website da IGEC e propor alterações ao seu conteúdo; 

 Assegurar a divulgação de informação relevante para todos os trabalhadores, de acordo 

com o seu contexto de trabalho e com os critérios previamente estabelecidos; 

 Assegurar a conceção e edição de publicações internas, designadamente o plano e 

relatórios de atividades; 

 Assegurar as tarefas de receção, registo, classificação, encaminhamento e expedição de 

correspondência, promovendo a sua simplificação e a redução do suporte papel, 

estimulando a circulação da informação em suporte eletrónico; 

 Implementação das novas normas para assegurar a organização e gestão do arquivo 

intermédio e definitivo; 

 Estudar a adoção de um novo website para a IGEC; 

 Assegurar a participação da IGEC em projetos externos na área da avaliação da informação 

arquivística. 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Na área da comunicação foram realizadas todas as atividades previstas para o ano de 2018, 

traduzidas em números no Quadro XXXVIII: 

QUADRO XXXVIII – ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 

Vetor de Trabalho Total 

Divulgação por email 558 

Website IGEC – Publicação de Relatórios Individuais de Jardins de infância,  
Escolas e Instituições de Ensino Superior, por distrito e concelho 

344 

Website IGEC - Destaques/Notícias 28 

Tratamento gráfico de documentos para publicação 11 

Website IGEC – Áreas adaptadas ao Plano de Atividades de 2017 11 

Website IGEC – Áreas de atualização da legislação 7 

Website IGEC – Publicação de Relatórios Globais 9 

Website IGEC – Instrumentos de gestão - Relatório de Atividades e 
Autoavaliação 2017, QUAR 2019 e Mapa de Pessoal 2019 

3 

 971 
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No website da IGEC, com cerca de 639 mil visitas ao longo de 2018, destaca-se a continuação do 

trabalho na área de legislação, online, com a listagem simplificada e em ordem cronológica dos 

principais diplomas enquadradores, com atualização semanal e a adoção de um novo tema -

Desporto e Juventude. 

Continuou-se o trabalho de disponibilização dos relatórios individuais de Jardins de infância, 

Escolas e Instituições do Ensino Superior da IGEC, homologados e objeto de divulgação pública. Os 

344 relatórios, organizados e distribuídos por distrito e concelho, tem a seguinte representação 

por atividade: 

FIGURA XII – RELATÓRIOS DE JARDINS DE INFÂNCIA, ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR PUBLICADOS NO WEBSITE DA 

IGEC 

 

 

Destaca-se ainda a conceção e o desenvolvimento de novas áreas, uma dedicada aos Recursos 

Humanos, onde se passaram a divulgar os Procedimentos Concursais e outra dedicada ao 

Repositório Digital, onde são disponibilizados documentos mais antigos publicados pela IGEC.  

A área de relatórios da Avaliação Externa das Escolas, nos diferentes ciclos de realização, foi 

totalmente restruturada apoiada pelo Repositório Digital onde se encontram os documentos dos 

dois ciclos de avaliação concluídos. 

No âmbito da documentação, foram asseguradas as tarefas de receção, registo, classificação, 

encaminhamento e expedição de correspondência física. Foi introduzido o procedimento 

frequente de auditorias preparatórias, cujos critérios serão aplicados em 2019 para garantir a 

qualidade da informação nos Sistemas de Informação da IGEC, necessários para a promoção, 

simplificação e utilização eficaz da informação em suporte eletrónico. 

Com base no manual de normas gráficas implementado foi criado o procedimento para tratamento 

e divulgação dos Relatórios Globais, Plano e Relatório de Atividades que se estendeu também aos 
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instrumentos de gestão, nomeadamente os guiões desenvolvidos pela DCSI, contribuindo assim 

para a uniformização da imagem da IGEC. 

Relativamente ao arquivo da IGEC, iniciou-se um projeto de adaptação do antigo depósito do 

Centro de Documentação (CDI) para Arquivo da IGEC, onde foram separadas as massas acumuladas 

e preparado o espaço físico para a introdução das massas documentais de várias Unidades 

Orgânicas. Foi também implementada uma rotina de manutenção regular da sala dedicada aos 

processos disciplinares e o enriquecimento da informação na base de dados do arquivo com 

introdução de novos conjuntos de documentação. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A capacidade de trabalho e adaptação dos recursos humanos da DCSI para a diversidade de 

funções e conhecimentos da área de comunicação, documentação e tecnologias de 

informação, sem as quais não seria possível o cumprimento dos objetivos;  

 A motivação da equipa para a melhoria do serviço e obtenção de resultados. 

 

E como aspetos a melhorar: 

 O complemento de recursos humanos, conforme o mapa de pessoal da IGEC para 2019; 

 Os recursos tecnológicos. 

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

 

 

VIII.2. GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

COORDENAÇÃO 

 Cristiane Casaca 

 Carlos Afonso 

 Eduardo Bação 

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

 Garantir o funcionamento dos sistemas de informação em utilização e desenvolver novos 

sistemas, em colaboração com as áreas de intervenção em que se verifiquem novas 

necessidades; 

 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; 

 Capacitar os utilizadores na utilização dos sistemas de informação em exploração, 

potenciando o bom uso dos sistemas e a segurança da informação da IGEC. 
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 (Re)Dinamizar o Sistema de Informação Integrado da IGEC (SIGEC) de acordo com a 

arquitetura da informação da IGEC; 

 Reengenharia de processos e procedimentos para o registo e controlo da circulação de 

documentos, para alinhamento do SIGEC com o novo Regulamento Global de Proteção de 

Dados, bem como para o controlo e acompanhamento das intervenções inspetivas e dos 

processos administrativos; 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Durante o ano de 2018 foram realizadas ações visando simplificar e uniformizar a lista de Motivos 

de Abertura/Instauração de processos. A definição da nova lista de Motivos teve como objetivo 

enquadrar os vários níveis de ensino e a natureza dos vários tipos de estabelecimento de ensino, 

a entrar em funcionamento em 2019. 

Deu-se continuidade ao trabalho de sensibilização ao correto uso dos Sistemas de Informação, 

através de ações de verificação e interpretação dos dados registados, nomeadamente na gestão 

dos procedimentos disciplinares. 

Tal como nos anos anteriores, foi garantido o apuramento e o tratamento dos dados quantitativos 

necessários 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. 

As atividades monitorizadas traduzem-se na seguinte distribuição por processo: 

FIGURA XIII – ATIVIDADE MONITORIZADA POR PROCESSO 

 

Na Figura XIII, a percentagem identificada por Outros (3%) diz respeito sobretudo aos processos 

administrativos e de contraordenação. 
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Encontra-se em curso a análise de dados, conforme os critérios definidos superiormente, de 

suporte à reestruturação do Sistema Integrado de Gestão da IGEC – SIGEC, para a efetiva 

reengenharia de processos e procedimentos para o registo e controlo da circulação de documentos. 

No âmbito dos sistemas de informação e tecnologias de suporte aos instrumentos de trabalho para 

a prossecução da missão da IGEC, em colaboração com as áreas de intervenção, manteve-se o 

desenvolvimento de questionários online e guiões para recolha de dados em formato eletrónico, 

de acordo com as necessidades expressas pelas diferentes equipas de atividades inspetivas, entre 

as quais: 

o Acesso ao Ensino Superior; 

o Acompanhamento da Ação Educativa; 

o Avaliação Externa das Escolas (piloto); 

o Cursos Profissionais; 

o Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências 

o Gestão do Currículo: Ensino do Inglês  

o Jardins de Infância; 

o Organização do Ano Letivo; 

o Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo; 

o Provas de Avaliação Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino 

Secundário; 

o Questionários de satisfação. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 A utilização consolidada da VPN para interação dos inspetores com a IGEC, nomeadamente 

a disponibilidade dessa tecnologia para a interação direta dos inspetores com as áreas de 

partilha da informação e com o SIGEC, para o registo de documentos internos 

(informações/relatórios) e da atividade inspetiva; 

 A utilização de instrumentos de trabalho e plataformas eletrónicas para a realização das 

tarefas inspetivas. 

E como aspetos a melhorar: 

 A disponibilização de formação específica aos quadros da Divisão de Comunicação e 

Sistemas de Informação e o reforço em matéria de recursos humanos, em conformidade 

com o Mapa de Pessoal para 2019. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram cumpridos. 
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VIII.3. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

COORDENAÇÃO  

 Cristiane Casaca 

 Eduardo Bação 

 João Santos  

OBJETIVOS 

Esta atividade visava: 

• Gerir as infraestruturas tecnológicas de rede e comunicações; 

• Atualizar o plano de reestruturação de otimização do parque de servidores; 

• Implementar políticas que permitam garantir a segurança da informação 

(confidencialidade, integridade e disponibilidade), com base em standards internacionais; 

• Concluir a implementação do novo sistema de correio eletrónico; 

• Concluir a migração dos utilizadores para a nova estrutura de rede da Educação; 

• Assegurar a disponibilização dos serviços de helpdesk a todos os trabalhadores em 

conformidade com as políticas de utilização; 

• Promover o trabalho colaborativo e a proximidade, por via tecnológica, entre os inspetores 

(territorialmente dispersos), as suas respetivas equipas multidisciplinares e a sua relação 

com a organização; 

• Promover a formação dos recursos humanos, com base em boas práticas, na utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Quanto à gestão das infraestruturas tecnológicas de rede e comunicações foi realizado: 

 O reforço da infraestrutura de rede wireless na sede da IGEC, permitindo alargar a 

cobertura e facilitar o acesso, com uma estrutura transparente ao utilizador final, para a 

comunicação sem fios entre os 4 pisos superiores do edifício, minimizando o corte do sinal; 

 A instalação da rede wireless nas instalações de Évora, onde ainda não existia; 

 A adquisição de 4 UPS para as instalações da sede, Évora e Coimbra; 

 A modernização do parque informático da IGEC em 21% dos equipamentos portáteis, afetos 

aos inspetores para a prossecução do trabalho de campo, e 7% dos computadores de 

secretária destinados ao suporte à missão. Ainda assim, persistem equipamentos com um 

elevado número de anos de utilização intensiva, mais propícios a avarias e a eventuais 

perdas de informação. Neste momento, a distribuição dos postos de trabalho por ano de 

fabrico do equipamento é a expressa nos gráficos seguintes. 
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FIGURA XIV – EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS E DE SECRETÁRIA POR ANO DE FABRICO 

  
 
No âmbito da atualização e reestruturação (otimização) do parque de servidores, foram 

desativados os antigos servidores de suporte ao sistema de informação da IGEC e, como resultado 

do trabalho realizado ao longo de 2018, encontra-se agendado para o primeiro trimestre de 2019 

a desativação do antigo servidor de correio eletrónico, bem como a conclusão da configuração do 

novo servidor de backups e início de exploração do novo servidor de ficheiros. 

Conforme o previsto, foi concluída a migração das caixas de correio para o novo sistema de correio 

eletrónico, assim como a migração dos utilizadores para a nova estrutura de rede da Educação, 

onde o principal ponto de constrangimento, para uma mais rápida e eficaz conclusão, foi o número 

insuficiente de recursos humanos com capacidade de suportar a atualização dos equipamentos, 

geograficamente dispersos (implicando deslocação dos inspetores e técnicos), e o envelhecimento 

desses equipamentos.  

Mantém-se a disponibilização dos serviços de helpdesk a todos os trabalhadores, tendo sido 

assegurada, pela equipa técnica, em conformidade com o tipo de incidente e através dos recursos 

humanos com o conhecimento necessário para a sua resolução. Neste âmbito, prevê-se uma 

melhoria significativa para o ano 2019, com o atendimento remoto mais eficiente dos utilizadores 

que se encontram fora das instalações de Lisboa e Porto. 

No que concerne à promoção do trabalho colaborativo e a proximidade, por via tecnológica, entre 

os inspetores, as equipas multidisciplinares e a sua relação com a organização, encontra-se em 

fase de exploração o SI dos serviços académicos das Instituições de Ensino Superior e mantém-se, 

à medida das necessidades, o suporte técnico dos guiões para a desmaterialização dos 

instrumentos de trabalho utilizados nas atividades. 

Destacam-se como pontos fortes: 

 O reforço da proteção dos equipamentos contra picos de corrente e falhas de energia que 

são potenciadoras de avarias nos equipamentos de rede e servidores. 

 O reforço da rede wireless permitindo a total cobertura desta rede nas instalações da sede 

e implementação em Évora permitindo aos colaboradores maior mobilidade interna e mais 

facilidade de acesso aos serviços disponibilizados na rede. 

 O esforço de modernização do parque informático através da aquisição de novos 

equipamentos e do licenciamento de novas versões do produto de escritório eletrónico; 

 As sinergias criadas entre departamentos da área da Educação. 
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E como aspetos a melhorar: 

 O complemento de recursos humanos, conforme o mapa de pessoal da IGEC para 2019; 

 A formação dos utilizadores no sentido da eficiência, eficácia e segurança da informação; 

 Apesar da formação disponibilizada em 2018, face à constante atualização tecnológica, 

mantém-se a necessidade de reforço na formação especializada para os colaboradores da 

DCSI, nas tecnologias subjacentes à infraestrutura existente; 

 A formação para os trabalhadores da IGEC em ferramentas de produtividade. 

Como balanço final, considera-se que os objetivos da atividade foram atingidos com um maior 

esforço dos recursos humanos afetos, na medida em que a escassez dos recursos condiciona a 

repartição do tempo de trabalho entre a necessária manutenção da melhoria contínua nos 

processos de suporte e a afetação em outros projetos para um maior aproveitamento da tecnologia 

instalada. 
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AUTOAVALIAÇÃO 

O 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, alterada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro 

e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, estabelece que a autoavaliação dos serviços tem 

caráter obrigatório e é parte integrante do Relatório de Atividades, evidenciando os resultados 

alcançados e os desvios verificados de acordo com o QUAR do serviço, face aos objetivos 

anualmente fixados.  

O presente capítulo do Relatório de Atividades e Autoavaliação apresenta: 

 A autoavaliação do desempenho da IGEC através do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR) 2018, incluindo a análise da afetação prevista e real dos recursos 

humanos e financeiros, dos resultados alcançados e das causas dos desvios face à ação 

planeada; 

 A apreciação por parte dos utilizadores da quantidade e qualidade dos serviços prestados; 

 Informação sobre o sistema de controlo interno da IGEC; 

 Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional; 

 A audição dos trabalhadores no processo de autoavaliação; 

 Síntese do Balanço Social; 

 Medidas de reforço positivo do desempenho; 

 Conclusões e avaliação final dos resultados alcançados. 
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1. QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018  

A autoavaliação do QUAR 2018 tem como referência os resultados obtidos na consecução dos 

objetivos e metas definidos.  

Os objetivos estratégicos e operacionais definidos para o QUAR 2018, bem como os indicadores 

que lhes estão associados, decorrem das cartas de missão dos dirigentes e estão alinhados com o 

Plano de Atividades de 2018. 

O controlo interno do cumprimento dos indicadores definidos tem como base o sistema de 

informação e gestão da IGEC (SIGEC). 

Os pontos seguintes apresentam os objetivos estratégicos e operacionais estabelecidos no QUAR, 

bem como os resultados alcançados, os desvios verificados e os recursos utilizados. 

 

1.1 Objetivos definidos  

Objetivos 
Estratégicos 

(OE) 

OE 1 – Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços 
e organismos das áreas governamentais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da 
Educação 

OE 2 – Desenvolver a eficiência e as boas práticas na gestão de recursos 

OE 3 – Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado 

Objetivos 
Operacionais 

(O) 

Eficácia 
O1 − Reforçar a regulação do sistema educativo e científico (enquadra-se 
no OE1) 

Eficiência 

O2 − Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos 
(enquadra-se no OE2) 

O3 − Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 
(enquadra-se no OE 2) 

O4 − Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 
(enquadra-se no OE 2) 

Qualidade 

O5 − Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC (enquadra-se no 
OE 3) 

O6 − Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos 
processos contraordenacionais (enquadra-se no OE 3) 

 

 

1.2 Análise dos resultados alcançados  

Em 2018, não houve alterações ao QUAR inicialmente definido. 

Apresenta-se a seguir a avaliação global do QUAR 2018, incluindo os indicadores e metas 

aprovados, bem como a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados em 31 de 

dezembro de 2018, com a taxa de realização de cada objetivo. 
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QUADRO XXXIXL – QUAR 2018 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1 
 Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos das áreas 

governamentais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação 

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

OE3  Garantir os padrões de qualidade do serviço prestado. 

Peso 
Objetivos operacionais 

/  indicadores 
Resultado 

2016 
Resultado 

2017 
Meta 
2018 

Tolerância 
Resultado 

2018 
Taxa 

realização 
Classificação Desvio 

50% Eficácia 117,2% Superado 17,2% 

100% O1. Reforçar a regulação do sistema educativo e científico (OE 1)  117,2% Superado 17,2% 

30% 

I.1. Número de ações 
de acompanhamento 
realizadas no âmbito 
do Programa 
Acompanhamento 

185 186 222 23 254 114,4% Superado 14,4% 

25% 

I.2. Número de ações 
de controlo realizadas 
no âmbito do 
Programa Controlo 

621 673 562 57 691 123,0 Superado 23,0% 

30% 

I.3. Número de 
auditorias realizadas 
no âmbito do 
Programa Auditoria 

88 75 80 8 79 100,0 Atingido 0% 

15% 

I.4 Número de ações 
sequenciais 
decorrentes da 
atividade planeada 

NA NA 61 7 90 147,5 Superado 47,5% 

Peso 
Objetivos operacionais 

/  indicadores 
Resultado 

2016 
Resultado 

2017 
Meta 
2018 

Tolerância 
Resultado 

2018 
Taxa 

realização 
Classificação Desvio 

30% Eficiência 113,1% Superado 13,1% 

40% 
O2. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos 
(OE 2) 

100,0% Atingido 0% 

100% 
I.5. Taxa de execução 
orçamental 

99% 99% 99% 1% 99,6% 100,0% Atingido 0% 

30% O3. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores (OE 2) 118,9% Superado 18,9% 

60% 
I.6. Taxa de execução 
do plano de formação 

72% 75% 76% 8% 100% 131,6% Superado 31,6% 

40% 

I.7. Taxa de satisfação 
dos trabalhadores, 
aferida através de 
inquérito 

89% 88% 82% 9% 88,8% 100,0% Atingido 0% 

30% O4. Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores (OE 2) 124,7% Superado 24,7% 

100% 

I.8. Percentagem de 
trabalhadores 
envolvidos em projetos 
de melhoria 

30% 32% 30% 3% 37,4% 124,7% Superado 24,7% 
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QUADRO XXXIXL − QUAR 2018 (CONT.) 

Peso 
Objetivos operacionais 

/  indicadores 
Resultado 

2016 
Resultado 

2017 
Meta 
2018 

Tolerância 
Resultado 

2018 
Taxa 

realização 
Classificação Desvio 

20% Qualidade 115,0% Superado 15,0% 

70% O5. Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC (OE 3) 112,9% Superado 12,9% 

40% 

I.9. Taxa de satisfação 
dos clientes que se 
dirigem à IGEC, no 
âmbito do serviço de 
provedoria, aferido 
através de inquérito 

70% 62% 62% 7% 58,7% 100,0% Atingido 0,0% 

60% 

I.10 Taxa de satisfação 
dos clientes, na área 
das atividades 
inspetivas planeadas, 
aferido através de 
inquérito aos estabe-
lecimentos/serviços 
intervencionados  

96% 92% 80% 8% 97,2% 121,5% Superado 21,5% 

30% 
O6. Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos 
processos contraordenacionais (OE 3) 

120,0% Superado 20,0% 

100% 

I.11. Percentagem de 
peças processuais em 
processos não urgentes 
elaboradas e enviadas 
a tribunal até três dias 
antes do prazo legal  

100% 100% 80% 8% 96% 120,0% Superado 20,0% 

NOTAS:  

Objetivos:  

Objetivos mais relevantes: O1, O2 e O5. São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, ordenando os pesos na 
avaliação final por ordem decrescente, somem mais de 50% e que no total contabilizem pelo menos metade do total dos 
objetivos. 

Indicadores:  

Os indicadores 1, 2, 3 e 4 concretizam os seguintes indicadores da Carta de Missão da IGEC: "Número de auditorias 
realizadas a estabelecimentos de ensino e a instituições científicas"; e "Número de auditorias realizadas a órgãos, serviços e 
organismos". 

I.1: Somatório das ações de acompanhamento realizadas no âmbito das atividades: Acompanhamento da Ação Educativa; 
Apoio Tutorial Específico; Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências; Jardins de Infância da Rede Nacional; 
Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico; e Desenvolvimento da oralidade e da produção 
escrita. 

I.2: Somatório das ações de controlo realizadas no âmbito das atividades: Organização do Ano Letivo; Provas de Avaliação 
Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário; Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do 
Ensino Particular e Cooperativo; Cursos Profissionais; Avaliação das Aprendizagens dos Alunos no Ensino Secundário; 
Educação e Formação de Adultos; Acesso ao Ensino Superior; Bolsas de Estudo - Estudantes do Ensino Superior; Provedor do 
Estudante e Conselho Pedagógico - Apreciação e Decisão de Queixas dos Estudantes; Adequação do Recurso à Contratação 
de Bolseiros de Investigação Científica; Implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico; e Processo de 
Organização de Campos de Férias. 

I.3: Somatório das auditorias de âmbito financeiro, realizadas no sistema educativo e na ciência, bem como em órgãos, 
serviços e organismos, da responsabilidade da Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro; e das auditorias 
aos serviços académicos das instituições de ensino superior. 

I.4: Somatório das ações sequenciais decorrentes da atividade planeada no âmbito dos Programas Acompanhamento, 
Controlo e Auditoria. 

I.7: A escala prevista no inquérito a realizar aos trabalhadores inclui 5 níveis: 1="Muito insatisfeito"; 2="Insatisfeito"; 
3="Pouco satisfeito"; 4="Satisfeito"; 5="Muito satisfeito". A meta a atingir é de 82% de respostas nos três níveis mais elevados 
da escala. 

I.8: Somatório do número de trabalhadores que participem em grupos de trabalho, reuniões ou formalmente solicitados, por 
escrito, no âmbito dos processos de conceção e melhoria das atividades do PA e/ou da organização/funcionamento da IGEC. 
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I.9: Inquérito a realizar a quem se dirigir, por via eletrónica, ao serviço de Provedoria (Sede e EMESC), no momento em que 
o serviço referido comunicar o encaminhamento para a entidade competente, o arquivamento do ponto de vista disciplinar 
ou a instauração de processo de inquérito. O inquérito prevê uma escala de 1 a 5 (sendo que o valor 1 corresponde à 
apreciação mais negativa, ou de menor concordância e o valor 5 à mais positiva, ou de maior concordância) e a meta a 
atingir é de 62% de respostas nos três níveis mais elevados da escala.  

I.10: Taxa global de satisfação das escolas e instituições, tendo por referência as atividades cuja metodologia preveja a 
aplicação de questionários de satisfação. A meta a atingir será de 80% de resultados positivos, nos termos da escala 
definida para cada uma das atividades.   

Metas: Estão em linha com os valores previstos no plano de atividades de 2018. 

Tolerância: corresponde a 10% do valor da meta, com arredondamento por excesso, se o resultado não for um número 
inteiro, exceto no caso do Ind 5 - Taxa de execução orçamental. 

Valor crítico: Corresponde a 125% da Meta, de acordo com orientação do CCAS, exceto no caso do Ind. 5 (taxa de execução 
orçamental) e do Ind. 7 (taxa de satisfação dos trabalhadores) 

 

Apresenta-se seguidamente uma síntese da apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados 

alcançados, para cada objetivo. 

Objetivos de eficácia 

Foi definido um objetivo de eficácia – Reforçar a regulação do sistema educativo e científico – que 

engloba quatro indicadores relacionados com os resultados da ação inspetiva planeada nas áreas 

do Acompanhamento (I. 1), do Controlo (I. 2) e da Auditoria (I. 3) e com as ações sequenciais 

decorrentes da atividade planeada (I. 4), apresentando-se na FIGURA XV as respetivas taxas de 

realização. Foi atingido um dos indicadores definidos e superados os restantes, pelo que, tendo 

em conta o peso atribuído a cada indicador, foi superado o referido objetivo, com uma taxa global 

de realização de 117,2%.  

 
FIGURA XV − TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE EFICÁCIA 
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O.1. Reforçar a regulação do sistema educativo e científico 

 Indicador 1: Número de ações de acompanhamento realizadas no âmbito do Programa 

Acompanhamento 

O indicador 1 definido no QUAR remetia para as ações inspetivas de acompanhamento, 

realizadas no âmbito das atividades Acompanhamento da Ação Educativa (31); Apoio 

Tutorial Específico (75); Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências (36); 

Jardins de Infância da Rede Nacional (55); Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 

2.º ciclos do ensino básico (18); e Desenvolvimento da Oralidade e da Produção Escrita 

(7). 

O número de ações inspetivas realizadas foi igual ou superior ao planeado, em todas as 

atividades, tendo sido superada a meta estabelecida (222) com um total de 254 

intervenções. O desvio verificado entre o previsto e o realizado (32) deve-se 

essencialmente:  

 à necessidade de intervenção e disponibilidade da Área Territorial de Inspeção 

respetiva; 

 e à realização de ações adicionais na atividade Apoio Tutorial Específico, por se 

tratar de uma medida ainda relativamente recente; 

 Indicador 2: Número de ações de controlo realizadas no âmbito do Programa Controlo 

Foram realizadas 691 ações de controlo, superando-se a meta global estabelecida (562), 

com a seguinte distribuição por atividade:  

 189 intervenções no âmbito da Organização do Ano Letivo (mais 19 do que as 

inicialmente previstas);  

 322 nas Provas de Avaliação Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino 

Secundário (mais 102);  

 87 ações na atividade Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino 

Particular e Cooperativo (mais cinco do que as planeadas);  

 24 ações de controlo aos Cursos Profissionais (23 planeadas);  

 12 intervenções no âmbito da Avaliação das Aprendizagens dos Alunos no Ensino 

Secundário (mais uma); 

 nove ações relacionadas com a Educação e Formação de Adultos (oito planeadas); 

 15 na atividade Acesso ao Ensino Superior (igual ao planeado); 

 três na área das Bolsas de Estudo – Cumprimento do Capítulo III do Regulamento de 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior (três planeadas); 

 cinco ações inspetivas na atividade Provedor do Estudante e Conselho Pedagógico - 

Apreciação e Decisão de Queixas dos Estudantes (número igual ao planeado); 

 13 na atividade Adequação do Recurso à Contratação de Bolseiros de Investigação 

Científica (menos duas do que o planeado); 

 Sete ações de controlo sobre a implementação do Programa de Estímulo ao Emprego 

Científico (cinco planeadas) 



 

117 

 e, finalmente, cinco na atividade Processo de Organização de Campos de Férias  (igual 

ao planeado). 

Pode concluir-se que a diferença entre atividade planeada e realizada é pouco 

significativa na maioria das atividades e que os maiores desvios são positivos, devendo-se 

essencialmente à necessidade de realização de: 

 ações de caráter preventivo direcionadas à organização do processo de aplicação das 

provas de aferição e decisão de realização de intervenções focadas na aplicação das 

provas de aferição e das provas finais de ciclo e dos exames nacionais do ensino 

secundário em resultado de situações eventualmente problemáticas identificadas em 

intervenções anteriores na mesma escola ou sinalizadas através de queixas recebidas 

pela IGEC;  

 intervenções inspetivas na atividade Organização do Ano Letivo, no âmbito dos 

pedidos de reforço de crédito horário e do acompanhamento da utilização das horas 

de crédito. 

 Indicador 3: Número de auditorias realizadas no âmbito do Programa Auditoria 

Foi atingida a meta estabelecida no QUAR com a realização de 79 auditorias, menos uma 

do que as inicialmente previstas, na atividade Auditorias Temáticas. Nas restantes 

atividades deste Programa, estavam planeadas e foram realizadas 47 auditorias ao Sistema 

de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, 20 auditorias aos Apoios 

Concedidos pelo Ministério da Educação ao Ensino Particular e Cooperativo e 10 auditorias 

aos Serviços Académicos das Instituições do Ensino Superior.  

 Indicador 4: Número de ações sequenciais decorrentes da atividade planeada 

Relativamente ao Indicador 4, foram realizadas 90 ações inspetivas sequenciais 

decorrentes das atividades Jardins de Infância da Rede Nacional, Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, 

Acompanhamento da Ação Educativa, Apoio Tutorial Específico e Sistema de Controlo 

Interno da Administração Financeira do Estado, pelo que foi superada a meta estabelecida 

(61). 

 

Objetivos de eficiência 

Foram definidos três objetivos de eficiência, que englobam quatro indicadores. Como se pode 

observar na FIGURA XVI, foram atingidas as metas previstas para os indicadores 5 e 7 e superadas 

as metas dos restantes dois indicadores.  
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FIGURA XVI − TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

 

O2. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos 

 Indicador 5: Taxa de execução orçamental 

A taxa de execução orçamental foi de 99,6%, valor que se encontra dentro do intervalo de 

tolerância inicialmente definido, pelo que a taxa de realização do objetivo operacional 

Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos foi de 100%. 

O3. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 

 Indicador 6: Taxa de execução do plano de formação 

 Indicador 7: Taxa de satisfação dos trabalhadores, aferida através de inquérito 

A taxa de execução do plano de formação, em 2018, foi de 100%, pelo que foi superada a 

a meta definida (76%). O segundo indicador considerado no âmbito do O3 foi a taxa de 

satisfação dos trabalhadores da IGEC, que se situou em 88,8%, atingindo-se assim a meta 

estabelecida (82% de respostas nos três níveis mais elevados da escala de satisfação 

utilizada).  

O4. Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 

 Indicador 8: Percentagem de trabalhadores envolvidos em projetos de melhoria 

Foi superado o objetivo 4, uma vez que o resultado obtido para o indicador estabelecido 

se encontra acima da meta e do intervalo de tolerância definidos. Em 2018, 37,4% dos 

trabalhadores da IGEC estiveram envolvidos em projetos de conceção, melhoria ou 

reformulação das atividades a desenvolver, o que se traduz numa taxa de realização de 

124,7%. 

 

Objetivos de qualidade  

A FIGURA XVII apresenta as taxas de realização dos indicadores dos dois objetivos de qualidade 

considerados no QUAR 2018 da IGEC.  
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FIGURA XVII − TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS/INDICADORES DE QUALIDADE 

 

O5. Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC 

 Indicador 9:Taxa de satisfação dos clientes que se dirigem à IGEC, no âmbito do serviço de 

provedoria, aferido através de inquérito 

Cerca de 59% das respostas ao questionário de satisfação aplicado aos utentes que se 

dirigem à IGEC no âmbito do serviço de provedoria situam-se nos três níveis mais elevados 

da escala, valor que se situa no intervalo de tolerância estabelecido. 

 Indicador 10:Taxa de satisfação dos clientes, na área das atividades inspetivas planeadas, 

aferido através de inquérito aos estabelecimentos/serviços intervencionados 

A meta a atingir neste indicador era de 80% de resultados positivos nos inquéritos a aplicar 

nas escolas objeto de intervenção nas atividades cuja metodologia preveja a aplicação de 

questionários de satisfação.  

Os resultados disponíveis à data da elaboração do presente relatório de atividades e 

autoavaliação dizem respeito às atividades Organização do Ano Letivo; Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino particular e Cooperativo; 

Acompanhamento da Ação Educativa; Jardins de Infância da Rede Nacional; Gestão do 

Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico; e Desenvolvimento da 

Oralidade e da Produção Escrita. 

A meta definida foi de 80% de resultados positivos, nos termos da escala definida para cada 

uma das atividades: os três níveis mais elevados de satisfação no caso de escalas de cinco 

níveis ou os dois níveis mais elevados nos questionários com quatro níveis de satisfação. O 

resultado final – 97,2% - superou a meta definida, com uma taxa de realização de 121,5%. 

 

O6. Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente dos processos 

contraordenacionais 

 Indicador 11: Percentagem de peças processuais em processos não urgentes elaboradas e 

enviadas a tribunal até três dias antes do prazo legal 
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A percentagem alcançada neste indicador correspondeu a 96%, pelo que foi superada a 

meta estabelecida (80%). 

 

Síntese da concretização dos objetivos e dos parâmetros  

Estão sintetizadas no QUADRO XL as taxas de realização dos seis objetivos operacionais definidos. 

QUADRO XL – TAXAS DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Objetivos 
Taxa de 

realização 

 

O1. Reforçar a regulação do sistema educativo e científico 117,2% Superou 

O2. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de 
recursos 

100,0% Atingiu 

O3. Promover a qualificação e satisfação dos trabalhadores 118,9% Superou 

O4. Desenvolver uma cultura de commitment nos trabalhadores 124,7% Superou 

O5. Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC 112,9% Superou 

O6. Assegurar o adequado tratamento do contencioso decorrente 

dos processos contraordenacionais 

 

120,0% Superou 

 

A taxa de realização dos três parâmetros – Eficiência, Eficácia e Qualidade – e a taxa global de 

concretização do QUAR, em 2018 estão representadas na Figura XVIII: 

 
FIGURA XVIII − TAXA DE REALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS 
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Considerando as respetivas ponderações, registam-se taxas de concretização superiores às 

planeadas em todos os parâmetros. A taxa de realização global do QUAR em 2018 foi de 115,5%. 

 

 

1.3 Análise dos recursos utilizados  

1.3.1 RECURSOS HUMANOS  

O QUADRO XLI apresenta os recursos humanos planeados e executados em 2018, comparando o 

número de efetivos planeados com os existentes em 31 de dezembro de 2018, bem como a 

pontuação planeada e executada, tendo em conta os dias efetivamente trabalhados. A utilização 

de recursos humanos ficou abaixo do planeado em todas as categorias de pessoal, apresentando 

globalmente um desvio negativo de 677 pontos.  

Estavam em funções em 31 de dezembro menos 54 trabalhadores face aos planeados, entre os 

quais é de salientar um desvio de menos 33 inspetores, menos 10 assistentes técnicos e menos 

sete técnicos superiores. 

QUADRO XLI − RECURSOS HUMANOS PLANEADOS E REALIZADOS 

Recursos humanos 

Efetivos Pontuação 

Planeados 
em 

31.12.2018 
Desvio Planeada Executada Desvio 

Direção Superior 4 3 -1 80 59 -21 

Direção intermédia e chefes de 
equipa6 

13 12 -1 208 170 -38 

Inspetores7, técnicos 
superiores, especialista de 
informática  

228 188 -40 2736 2262 -474 

Coordenador técnico 1 1 0 9 7 -2 

Assistentes técnicos e técnicos 
de informática 

39 29 -10 312 177 -135 

Assistentes operacionais 5 3 -2 25 18 -7 

TOTAL 290 236 -54 3370 2693 -677 

 

Nos últimos cinco anos, os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR têm sido 

acompanhados de uma utilização de recursos humanos inferior ao planeado, tendência que se 

acentua nos últimos dois anos, como se pode observar na Figura XIX.  

                                            

 
6 Inclui nove inspetores designados chefes de equipa multidisciplinar, cuja pontuação, para efeitos de QUAR, 
é equivalente à dos dirigentes intermédios. 

7 Exclui nove inspetores designados chefes de equipa multidisciplinar, cuja pontuação, para efeitos de QUAR, 
não é equivalente à do pessoal inspetivo. 
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FIGURA XIX – DIFERENÇA ENTRE RECURSOS HUMANOS PLANEADOS E REALIZADOS 

 

 

1.3.2 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros executados pela IGEC, em 2018, são inferiores ao planeado, sobretudo no 

que respeita às aquisições de bens e serviços (-48 269€). Comparando os montantes utilizados com 

os meios financeiros disponíveis (orçamento corrigido), obtém-se um desvio global de -59 488€. 

QUADRO XLII − RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS E EXECUTADOS (€) 

Recursos financeiros (euros) Corrigido Executado Desvio 

Orçamento de funcionamento 13 134 654  13 078 208 -56 446 

Despesas c/Pessoal 11 850 768 11 849 676 -1092 

Aquisições de Bens e Serviços 1 250 781 1 202 512 -48 269 

Outras despesas correntes 33 105 26 020 -7085 

Investimento 67 147 64 105 -3042 

Outros valores 0 0 0 

Total (OF+Investimento+Outros) 13 201 801 13 142 313 -59 488 
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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 2018 foi de 115,5%, registando-se taxas superiores ao 

planeado em todos os parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade); 

 Foram atingidos ou superados todos os objetivos constantes do QUAR 2018; 

 Os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR foram conseguidos com uma 

utilização de recursos humanos e de recursos financeiros inferior ao planeado. 

 A taxa de realização global do QUAR subiu de 113,2% em 2017 para 115,5% em 2018, 

mantendo-se taxas de Eficácia, Eficiência e Qualidade superiores ao planeado. 

Tendo em conta que foram superados cinco dos seis objetivos do QUAR e que o restante foi 

atingido, a avaliação final da IGEC corresponde ao nível Bom. 
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2. APRECIAÇÃO DOS UTILIZADORES DA QUANTIDADE E 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

 

2.1 Atividade da IGEC na imprensa escrita  

No âmbito da imprensa escrita, a atividade da IGEC foi referenciada em 155 notícias ou artigos 

datados de 2018. Os principais temas noticiados estão representados na figura seguinte, de acordo 

com a área em que se inserem – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ou Educação – e com a sua 

frequência. 

A título ilustrativo, o Anexo I ao presente relatório inclui uma compilação de algumas das notícias 

identificadas nos vários temas abaixo referidos. 

 

FIGURA XX – REFERÊNCIAS À IGEC NA IMPRENSA ESCRITA EM 2018 

 
 Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 Educação 

 IGEC 
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2.2  Avaliação da atividade Acompanhamento da Ação Educativa pelas 

instituições  

Os resultados dos questionários respondidos pelos diretores dos agrupamentos de escolas 

evidenciam uma avaliação muito positiva da atividade. De facto, numa escala de resposta que 

varia entre 1 e 4, sendo que o valor 1 (--) corresponde à apreciação mais negativa e o valor 4 (++) 

à mais positiva, 94,44% das respostas situam-se nos níveis 3 e 4. 

 

2.3 Avaliação da atividade Jardins de Infância da Rede Nacional pelas 

instituições  

Os resultados dos questionários respondidos pelos diretores dos agrupamentos de escolas e pelos 

diretores pedagógicos dos jardins de infância sem fins lucrativos (IPSS, misericórdias e 

mutualidades) intervencionados evidenciam uma avaliação muito positiva desta atividade. Assim, 

numa escala de 1 a 5, em que o nível 1 corresponde a discordo totalmente e o nível 5 corresponde 

a concordo totalmente, a percentagem de respostas dos níveis 4 e 5 da escala situa-se nos 87,8%.    

 

2.4 Avaliação da atividade Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º 

Ciclos do Ensino Básico  

Nos inquéritos por questionário preenchidos pelas escolas, foi manifestado um elevado grau de 

satisfação, com comentários sobre o interesse da atividade e indicações úteis de pormenores a 

melhorar, que foram tidos em consideração na metodologia.  

 

2.5 Avaliação da atividade Desenvolvimento da Oralidade e da Produção 

Escrita  

Nos inquéritos por questionário, foi manifestado um elevado grau de satisfação por parte das 

escolas intervencionadas. 

 

2.6 Avaliação pelas escolas da atividade Organização do Ano Letivo  

A apreciação dos agrupamentos / escolas não agrupadas, expressa através do questionário que 

lhes foi dirigido na sequência da Intervenção OAL 2018/2019, pode considerar-se bastante positiva, 

traduzindo-se numa percentagem de classificações de nível 5 (o que indica, na escala de avaliação, 

maior concordância/satisfação) superior a 66% em todos os itens, e de níveis 4 e 5, agregados, que 

ultrapassa os 87%.  
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2.7 Avaliação das escolas no âmbito da atividade Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo 

A avaliação da atividade feita pelas escolas e pelos inspetores, expressa através de questionários 

online, foi bastante positiva, traduzindo-se numa clara predominância de apreciações de níveis 3 

e 4 (os mais elevados, numa escala de 1 a 4). 

 

2.8 Questionário de satisfação aos utentes da IGEC 

Continuou a ser aplicado, em 2018, um questionário de satisfação aos utentes que se dirigem à 

IGEC no âmbito do serviço de provedoria. 

O questionário foi aplicado a quem se dirigiu, por via eletrónica, ao serviço de Provedoria da IGEC, 

no momento em que o referido serviço comunicou o encaminhamento para a entidade 

competente, o arquivamento do ponto de vista disciplinar ou a instauração de processo de 

inquérito. 

Utilizando uma escala de 1 a 5 (1 = Muito insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco satisfeito, 4 = 

Satisfeito e 5 = Muito satisfeito), solicitou-se a indicação do grau de satisfação relativamente aos 

seguintes aspetos: tempo de tratamento/resposta à exposição; clareza da informação prestada; e 

intervenção do serviço de Provedoria no tratamento global da exposição.  

Foram obtidas 50 respostas, apresentando-se no quadro seguinte a distribuição dos níveis de 

satisfação por pergunta.  

QUADRO XLIII – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO AOS UTENTES DA IGEC 

 Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Tempo de tratamento/resposta à exposição 14,6% 12,2% 22,0% 36,6% 14,6% 

Clareza da informação prestada 35,0% 15,0% 15,0% 17,5% 17,5% 

Intervenção do serviço de Provedoria no 
tratamento global da exposição 

37,5% 10,0% 15,0% 27,5% 10,0% 

 

A análise dos resultados obtidos em 2018, bem como dos comentários e sugestões referidos pelos 

utentes no final do questionário, permite concluir o seguinte: 

Globalmente, 58,7% das respostas situam-se nos três níveis mais elevados da escala. A avaliação 

mais positiva relaciona-se com o tempo de tratamento/resposta à exposição (73,2% de respostas 

nos três níveis mais elevados) e a mais negativa diz respeito à intervenção do serviço de Provedoria 

no tratamento global da exposição (47,5% de utentes insatisfeitos ou muito insatisfeitos).  

A percentagem de 37,5% de Muito insatisfeitos relativamente à Intervenção do serviço de 

Provedoria no tratamento global da exposição explica-se, em parte, pelo facto de os utentes 

evidenciarem alguma dificuldade em compreender os reencaminhamentos das suas exposições 

para outras entidades, atentas as competências legais em presença. 
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De facto, no quadro da monitorização trimestral do QUAR, foi efetuada uma análise regular às 

respostas e comentários recebidos, que permitiu concluir que os utentes se manifestam mais 

insatisfeitos quando a sua posição inicial não é acolhida pela IGEC. 

É possível também observar alguma oscilação nos resultados do questionário aos utentes da IGEC, 

nos últimos três anos: a taxa global de satisfação subiu de 64% em 2015 para 70% em 2016, 

descendo para 62% em 2017, e para 59% em 2018.  
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3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA IGEC   

QUADRO XLIV − SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 − Estão claramente definidas as 
especificações técnicas do sistema de 
controlo interno? 

X 
 
 

 
Existem medidas de controlo interno 
implementadas pelos vários regulamentos em 
vigor. 

1.2 − É efetuada internamente uma 
verificação efetiva sobre a legalidade, 
regularidade e boa gestão? 

 
x 

  
Segregação de funções em pelo menos dois 
níveis de verificação. 

1.3 − Os elementos da equipa de controlo 
e auditoria possuem a habilitação 
necessária para o exercício da função? 

  
 
x 

 

1.4 − Estão claramente definidos valores 
éticos e de integridade que regem o 
serviço (ex. códigos de ética e de 
conduta, carta do utente, princípios de 
bom governo)? 

x 
 

  

Os valores éticos e de integridade são 
inerentes à atividade inspetiva. Em 2018, 
esteve em preparação o Código de Ética e 
Conduta da IGEC. 

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 colabora-
dores do serviço que frequentaram pelo 
menos uma ação de formação? 

 
x 
 

  77,5% 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 − Existem manuais de procedimentos 
internos? 

x   

Regulamento de procedimento de inspeção, 
Regulamento de Ajudas de Custo, 
Regulamento de Fundo de Maneio, 
Regulamento de Utilização de Viaturas, 
Regulamento de Horário de Trabalho 

3.2 − A competência para autorização da 
despesa está claramente definida e 
formalizada? 

X   

Através das competências próprias inerentes 
ao Inspetor-Geral, bem como das que lhe 
foram subdelegadas por Suas Exas. os 
Ministros da Educação e da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior; e Despacho 
n.º 10918/2017, de 13.12.2017, de 
delegação de competências. 
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

3.3 − É elaborado anualmente um plano 
de compras? 

  X 
Por regra a IGEC adere ao Plano de Compras 
apresentado pela Unidade Ministerial de 
Compras da SGEC 

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 
29.º da LTFP. 

3.5 − As responsabilidades funcionais 
pelas diferentes tarefas, conferências e 
controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X   
Caracterização funcional dos postos de 
trabalho 

3.6 − Há descrição dos fluxos dos 
processos, centros de responsabilidade 
por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

 X  
 
 

3.7 − Os circuitos dos documentos 
estão claramente definidos de forma a 
evitar redundâncias? 

X    

3.8 − Existe um plano de gestão de 
riscos de corrupção e infrações conexas? 

X   
O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da IGEC encontra-se em 
revisão.  

3.9 − O plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

X   
Foi efetuada uma monitorização, tendo em 
vista a revisão do Plano. 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 − Existem aplicações informáticas de 
suporte ao processamento de dados, 
nomeadamente, nas áreas de contabilidade, 
gestão documental e tesouraria? 

 
X 

  

Existem aplicações para a gestão orçamental, 
recursos humanos, assiduidade, processamento 
de vencimentos, balanço social, gestão 
documental e processos inspetivos. 

4.2 − As diferentes aplicações estão 
integradas permitindo o cruzamento de 
informação? 

X   

Integradas: gestão orçamental, recursos 
humanos, processamento de vencimentos, 
por um lado. Gestão documental e 
processos inspetivos por outro 

4.3 − Encontra-se instituído um 
mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs dos 
sistemas? 

X   

São efetuadas verificações de controlo e 
auditorias regulares sobre a qualidade dos 
dados, e sobre as regras e procedimentos 
definidos. São divulgados os resultados destas 
ações. 

4.4 − A informação extraída dos sistemas 
de informação é utilizada nos processos 
de decisão? 

X    

4.5 − Estão instituídos requisitos de 
segurança para o acesso de terceiros a 
informação ou ativos do serviço? 

X   

Todos os sistemas têm mecanismos de 
controlo de acesso e níveis diferenciados de 
acesso à informação. Não estão disponíveis na 
Internet. 

4.6 − A informação dos computadores de 
rede está devidamente salvaguardada 
(existência de backups)? 

X   
Existem backups diários de todos os sistemas 
de informação e existem políticas de retenção 
temporal dos dados salvaguardados. 

4.7 − A segurança na troca de informações 
e software está garantida? 

X   

É assegurada através de mecanismos de 
autenticação e, em alguns casos, com recurso 
a autenticação forte. Estão também 
instituídos sistemas de antivírus. 
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4. COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS 

NO PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL 

A especificidade das atividades desenvolvidas na IGEC dificulta a obtenção de indicadores 

relevantes para a comparação com o desempenho de outras entidades de idêntica natureza no 

plano nacional. 

Contudo, no âmbito da sua participação no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno 

da Administração Financeira do Estado, a IGEC tem vindo a reunir informação sistematizada e 

uniforme, que permite a comparação com outras inspeções relativamente às auditorias realizadas 

nos termos previstos no artigo 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 

Segundo os últimos dados disponíveis (Conta Geral do Estado 2016), a IGEC realizou 68 das 351 

auditorias e ações de controlo financeiro levadas a cabo por todo o sistema de controlo interno, 

tendo sido, a seguir à Inspeção-Geral de Finanças, o serviço com maior número de intervenções e 

com alocação de apenas 10,4% dos seus efetivos. 

No plano internacional, a IGEC tem participado em diversos projetos e estudos com outras 

inspeções europeias, com vista à recolha de informação comparativa sobre as atividades 

desenvolvidas em serviços congéneres e à partilha de boas práticas.  

Em 2018, a participação de inspetores da IGEC em quatro workshops promovidos pela The Standing 

International Conference of Inspectorates (SICI): Impact on public opinion; Impact on school 

improvement, the quality of teaching, performance of children, e Effects and side effects of 

external evaluation - an overview of different perspectives. Esta participação possibilitou a 

atualização da informação sobre as práticas inspetivas/educacionais em diferentes países e a 

partilha desse conhecimento, fomentando uma reflexão interna sobre os modos de melhorar o 

desempenho da IGEC.  

Na sequência de uma reunião dos coordenadores nacionais da SICI, em outubro de 2017, ficou 

estabelecido que todos os países membros preencheriam um modelo, respondendo às questões 

nele contidas acerca da Inspeção de Educação do seu país. O objetivo era a atualização dos perfis 

de inspeção na página eletrónica da SICI, possibilitando a comparação entre os mesmos. Em 2018, 

e até à data, foram enviados à SICI 24 perfis, incluindo o de Portugal, pelo que o processo não se 

encontra concluído e permite apenas a comparação entre os sistemas dos países membros que 

realizaram a atualização. 
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5. AUDIÇÃO DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS 

TRABALHADORES NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

À semelhança dos anos anteriores, o processo de autoavaliação da IGEC incluiu a auscultação dos 

seus trabalhadores, nos termos da alínea f) do n.º 2, artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, com as alterações posteriores.  

Entre 7 de janeiro e 6 de fevereiro de 2019, foi aplicado um questionário online dirigido a todos 

os recursos humanos em funções, com o objetivo de conhecer o seu grau de satisfação e motivação 

e de identificar áreas de melhoria. 

Foi utilizado um modelo adaptado do questionário para colaboradores, assente na CAF (Common 

Assessment Framework), disponível na página da DGAEP (http://www.caf.dgaep.gov.pt/), tal 

como recomendado pelo Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços. 

O inquérito estruturou-se em seis dimensões (itens), com um número variável de perguntas 

(subitens), que abordavam a satisfação global com a IGEC, a satisfação com a gestão, com as 

condições de trabalho, com o desenvolvimento da carreira, com as lideranças intermédia e 

superior, e os níveis de motivação. A seguir a cada questão, disponibilizou-se um espaço para 

apresentação de comentários e sugestões de melhoria. 

Foi utilizada uma escala de 1 a 5, correspondendo: 1 = Muito insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = 

Pouco satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito satisfeito. 

O questionário foi de natureza confidencial e o seu tratamento efetuado de forma global, 

garantindo-se o anonimato das respostas.  

Foram obtidas 150 respostas num universo de 236 inquiridos, o que corresponde a uma taxa de 

respostas de 63,6%.  

Globalmente, 88,8% das respostas dos trabalhadores da IGEC situam-se nos três níveis mais 

elevados da escala, pelo que foi atingida a meta estabelecida em sede do QUAR 2018 (82%), 

apresentando-se a seguir os principais resultados obtidos nos vários grupos de perguntas, bem 

como a evolução dos níveis de satisfação nos últimos anos. 

 

5.1 Satisfação global com a IGEC  

 A Satisfação global com a IGEC é maioritariamente positiva, predominando em todas as 

dimensões o nível de resposta Satisfeito. 

 A percentagem de respostas nos três níveis mais elevados da escala situa-se entre os 84% 

e os 94%, com valores superiores a 90% nos subitens Relacionamento da IGEC com os 

cidadãos e a sociedade, Desempenho global da IGEC (para a sociedade e cidadãos), 

Responsabilidade social da IGEC e Imagem da organização. 

 Por outro lado, os subitens Envolvimento nos processos de tomada de decisão e Mecanismos 

de consulta e diálogo reúnem 16% de trabalhadores muito insatisfeitos ou insatisfeitos. 

 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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QUADRO XLV − SATISFAÇÃO GLOBAL COM A IGEC 

Subitens 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

Imagem da organização 2,8% 5,6% 19,7% 57,7% 14,1% 

Desempenho global da IGEC (para a sociedade e 
cidadãos) 

0,7% 5,8% 16,5% 61,2% 15,8% 

Relacionamento da IGEC com os cidadãos e a sociedade 0,7% 5,0% 10,8% 66,2% 17,3% 

Forma como a IGEC gere os conflitos de interesses 3,6% 8,8% 22,6% 52,6% 12,4% 

Nível de envolvimento dos colaboradores na 
organização 

5,8% 5,8% 25,9% 50,4% 12,2% 

Envolvimento nos processos de tomada de decisão 8,6% 7,2% 33,8% 43,2% 7,2% 

Envolvimento nas atividades de melhoria 7,3% 3,6% 35,8% 43,8% 9,5% 

Mecanismos de consulta e diálogo 8,6% 7,2% 30,2% 45,3% 8,6% 

Responsabilidade social da IGEC 2,9% 4,3% 19,6% 58,7% 14,5% 

 

5.2 Satisfação com a gestão  

 A maioria dos trabalhadores da IGEC declara-se satisfeita com a gestão.   

 A percentagem de respostas nos três níveis mais elevados da escala varia entre 83% e 87%. 

 As apreciações mais positivas estão relacionadas com postura da IGEC face à mudança e à 

inovação, e com a aptidão das direções superior e intermédia para comunicar (com 86% e 

87% respetivamente). 

 As apreciações mais negativas incidem sobre a Forma como a IGEC reconhece os esforços 

individuais e com a aptidão da liderança intermédia para conduzir a IGEC (17% de 

trabalhadores Insatisfeitos ou Muito insatisfeitos), seguindo-se a Forma como a IGEC 

reconhece os esforços das equipas de trabalho (16%). 

 
 

QUADRO XLVI − SATISFAÇÃO COM A GESTÃO 

Satisfação com a gestão 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Aptidão da liderança para conduzir a IGEC - Direção superior 7,5% 7,5% 22,4% 49,3% 13,4% 

Aptidão da liderança para conduzir a IGEC - Direção 
intermédia 

8,9% 8,1% 16,9% 40,3% 25,8% 

Aptidão da gestão para comunicar - Direção superior 8,1% 5,9% 21,5% 50,4% 14,1% 

Aptidão da gestão para comunicar - Direção intermédia 9,4% 3,9% 14,8% 46,9% 25,0% 

Forma como a IGEC reconhece os esforços individuais 10,9% 6,5% 33,3% 39,1% 10,1% 

Forma como a IGEC reconhece os esforços das equipas de 
trabalho 

7,4% 8,8% 27,9% 44,9% 11,0% 

Postura da IGEC face à mudança e à inovação 4,4% 8,8% 35,0% 41,6% 10,2% 
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5.3 Satisfação com as condições de trabalho  

 Globalmente, os trabalhadores da IGEC manifestam-se satisfeitos com as condições de 

trabalho, sobretudo com os subitens Flexibilidade do horário de trabalho e Possibilidade 

de conciliar a vida profissional com a vida familiar, que apresentam percentagens de 

respostas nos três níveis mais elevados da escala de 97% e 96%, respetivamente.  

 Os níveis de insatisfação mais elevados observam-se nos subitens Igualdade de tratamento 

na IGEC e Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas competências 

profissionais (17% e 15%, respetivamente). 

 

QUADRO XLVII − SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Satisfação com as condições de trabalho 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Clima de trabalho (como lida com os conflitos, queixas ou 
problemas pessoais) 

5,8% 5,0% 16,5% 54,0% 18,7% 

Flexibilidade do horário de trabalho 0,7% 2,2% 6,5% 69,1% 21,6% 

Possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida 
familiar e os assuntos pessoais 

2,2% 2,2% 13,0% 63,8% 18,8% 

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de 
novas competências profissionais 

7,3% 8,0% 27,7% 48,9% 8,0% 

Igualdade de tratamento na IGEC 5,8% 10,9% 24,1% 47,4% 11,7% 

Condições de higiene e segurança 2,9% 7,3% 21,9% 55,5% 12,4% 

 

 

5.4 Satisfação com o desenvolvimento da carreira 

 No item Satisfação com o desenvolvimento da carreira, as respostas são maioritariamente 

positivas (entre 77% e 82% de respostas nos três níveis mais elevados da escala).  

 Trata-se, contudo, da dimensão do questionário em que, globalmente, se verifica uma 

maior percentagem de apreciações negativas: 23% dos trabalhadores declaram-se 

Insatisfeitos ou Muito Insatisfeitos com o Acesso a formação relevante para desenvolver 

objetivos individuais e cerca de 18% manifestam insatisfação relativamente à Política de 

gestão de recursos humanos existente na IGEC e à Oportunidade de desenvolver novas 

competências. 

 

QUADRO XLVIII − SATISFAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA 

Satisfação com o desenvolvimento da carreira 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Política de gestão de recursos humanos existente na 
IGEC 

9,1% 9,1% 30,3% 43,9% 7,6% 

Oportunidade de desenvolver novas competências 5,1% 12,5% 31,6% 42,6% 8,1% 

Acesso a formação relevante para desenvolver 
objetivos individuais 

10,4% 12,7% 33,6% 37,3% 6,0% 
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5.5 Níveis de motivação   

 Os níveis de motivação dos trabalhadores da IGEC são claramente positivos, tratando-se da 

dimensão com maiores percentagens de respostas nos três níveis mais elevados da escala 

(entre 93% e 97%).  

 A questão que apresenta o valor mais negativo – Aprender novos métodos de trabalho – 

reúne cerca de 8% de respostas Muito desmotivado ou Desmotivado.  

QUADRO XLIX − NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO 

Níveis de motivação 
Muito 

desmotivado 
Desmotivado 

Pouco 
motivado 

Motivado 
Muito 

motivado 

Aprender novos métodos de trabalho 2,8% 4,7% 14,2% 68,9% 9,4% 

Desenvolver trabalho em equipa 1,5% 1,5% 14,8% 48,9% 33,3% 

Participar em ações de formação 2,2% 0,7% 7,4% 47,1% 42,6% 

Participar em projetos de mudança na 
IGEC 

2,2% 2,9% 11,0% 52,2% 31,6% 

Sugerir melhorias 1,5% 4,5% 22,4% 53,0% 18,7% 

 

 

5.6 Satisfação com a liderança − Direção superior e direção intermédia  

 A maioria dos trabalhadores da IGEC considera-se satisfeita com a direção superior e com 

a direção intermédia, situando-se entre 81% e 93% a percentagem de respostas nos três 

níveis mais elevados da escala, no primeiro caso, e entre 88% e 95% no segundo.  

 A dimensão que regista maior percentagem de apreciações positivas da liderança, quer 

superior, quer intermédia, é a Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto 

de trabalho. 

 Em ambos os casos, os maiores níveis de insatisfação relacionam-se com a 

Promoção/estímulo de ações de formação e com o Reconhecimento/Incentivo e 

valorização dos esforços individuais e das equipas.  

QUADRO L − SATISFAÇÃO COM A LIDERANÇA – DIREÇÃO SUPERIOR 

Itens 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Liderança através do exemplo 3,8% 8,3% 21,8% 52,6% 13,5% 

Demonstração de empenho no processo de mudança 3,7% 7,5% 27,6% 50,0% 11,2% 

Aceitação de críticas construtivas 3,0% 8,3% 25,6% 53,4% 9,8% 

Aceitação de sugestões de melhoria 3,0% 6,8% 28,8% 49,2% 12,1% 

Encorajamento da confiança mútua e do respeito 3,8% 6,1% 21,2% 51,5% 17,4% 

Promoção de uma cultura de aprendizagem e melhoria 
contínua 

5,2% 5,2% 29,1% 50,7% 9,7% 

Promoção de ações de formação 9,0% 10,5% 36,1% 37,6% 6,8% 

Reconhecimento e valorização dos esforços individuais e das 
equipas 

7,5% 7,5% 31,6% 42,1% 11,3% 

Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto 
de trabalho 

3,7% 3,7% 12,7% 56,7% 23,1% 
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QUADRO LI − SATISFAÇÃO COM A LIDERANÇA – DIREÇÃO INTERMÉDIA 

Satisfação com a liderança intermédia 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Liderança através do exemplo 3,8% 6,2% 16,2% 41,5% 32,3% 

Informação e consulta sobre os objetivos e as atividades da 
unidade orgânica 

3,8% 6,9% 16,9% 48,5% 23,8% 

Aceitação de críticas construtivas 3,8% 5,4% 18,5% 46,2% 26,2% 

Aceitação de sugestões de melhoria 3,9% 3,1% 20,2% 45,7% 27,1% 

Estímulo à iniciativa das pessoas 3,9% 7,8% 22,7% 37,5% 28,1% 

Estímulo à confiança mútua e ao respeito 3,1% 5,4% 15,4% 41,5% 34,6% 

Promoção de uma cultura de aprendizagem e melhoria 
contínua 

4,7% 7,0% 21,7% 45,0% 21,7% 

Estímulo à formação 6,2% 7,0% 26,4% 45,0% 15,5% 

Incentivo dado aos colaboradores para realizarem as suas 
tarefas, planos e objetivos 

4,6% 6,9% 20,0% 46,9% 21,5% 

Incentivo e valorização dos esforços individuais e das 
equipas 

5,5% 7,0% 25,0% 40,6% 21,9% 

Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto 
de trabalho 

3,1% 2,3% 15,5% 38,8% 40,3% 

 

5.7 Tendências globais 

A análise dos resultados do questionário de satisfação aplicado aos trabalhadores da IGEC permite 

sublinhar os seguintes aspetos: 

 Globalmente, 88,8% das respostas dos trabalhadores da IGEC situam-se nos três níveis mais 

elevados da escala. 

 Considerando as áreas com apreciações mais positivas, destacam-se as seguintes:  

 Relacionamento da IGEC com os cidadãos e a sociedade (94%), desempenho global 

da IGEC (94%), responsabilidade social da IGEC (93%) e imagem da organização (92%); 

 Flexibilidade do horário de trabalho (97%), possibilidade de conciliar a vida 

profissional com a vida familiar (96%), e condições de higiene e segurança (90%); 

 Níveis de motivação para desenvolver trabalho em equipa (97%), participar em ações 

de formação (97%), participar em projetos de mudança na IGEC (95%), e sugerir 

melhorias (94%); 

 Compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto de trabalho por parte das 

lideranças de nível superior (93%) e de nível intermédio (95%); aceitação das 

sugestões de melhoria (93% de respostas positivas relativamente à direção 

intermédia e 90% em relação à direção superior); encorajamento da confiança mútua 

e do respeito, quer no caso da liderança superior, quer da intermédia (90% e 92% 

respetivamente); promoção de uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua, 

por parte da liderança de nível superior (90%); e aceitação de críticas construtivas 

(91%) e liderança através do exemplo, pela direção intermédia (90%). 
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 Os maiores níveis de insatisfação verificam-se nos aspetos a seguir indicados: 

 Envolvimento nos processos de tomada de decisão (16%) e Mecanismos de consulta 

e diálogo (16% de respostas Muito insatisfeito e Insatisfeito); 

 Forma como a IGEC reconhece os esforços individuais (19%) e os esforços das equipas 

de trabalho (16%); 

 Aptidão da direção intermédia para conduzir a IGEC (16%) 

 Igualdade de tratamento na IGEC (18%); 

 Acesso a formação relevante para desenvolver objetivos individuais (23%), política 

de gestão de recursos humanos existente na IGEC e oportunidade de desenvolver 

novas competências (ambos com cerca de 18%); 

 Estímulo e promoção de ações de formação por parte da direção superior (20%). 

 A taxa global de satisfação variou entre 87,6% e 92,5%, observando-se uma tendência de 

diminuição entre 2014 e 2017 e uma ligeira subida em 2018: a percentagem de respostas 

nos três níveis mais elevados da escala foi de 92,5% em 2014; 91,1% em 2015; 88,9% em 

2016; 87,6% em 2017; e 88,8% em 2018. 

 Os aspetos avaliados mais positivamente ou mais negativamente pelos trabalhadores da 

IGEC mantêm-se relativamente estáveis nos cinco anos em análise. Há um primeiro 

conjunto de áreas com apreciações mais positivas entre 2014 e 2018, materializadas em 

níveis de satisfação sempre acima dos 90%: 

 O relacionamento da IGEC com os cidadãos e o desempenho global da IGEC (para a 

sociedade e cidadãos); 

 A flexibilidade do horário de trabalho e a possibilidade de conciliar a vida profissional 

com a vida familiar; 

 Os níveis de motivação para aprender novos métodos de trabalho, para desenvolver 

trabalho em equipa, para participar em ações de formação, para participar em projetos 

de mudança, e para sugerir melhorias; 

 A compreensão das circunstâncias pessoais face ao contexto de trabalho por parte da 

liderança de nível superior e de nível intermédio; e o estímulo à confiança mútua e ao 

respeito por parte da direção intermédia. 

 Relativamente às dimensões que reúnem uma maior percentagem de trabalhadores 

insatisfeitos, mantêm-se nos cinco anos:  

 O envolvimento nos processos de tomada de decisão e os mecanismos de consulta e 

diálogo; 

 A forma como a IGEC reconhece os esforços individuais; 

 A dimensão da satisfação com o desenvolvimento da carreira, especialmente a 

política de gestão de recursos humanos existente na IGEC e o acesso a formação 

relevante para desenvolver objetivos individuais. 
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6. SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL 

 

Efetivo por Cargo e Categoria  

Em 2018 a IGEC contou com a colaboração de 236 trabalhadores distribuídos por diferentes 

categorias e cargos. A categoria com maior número de colaboradores foi a de Pessoal de Inspeção, 

com 183 efetivos e uma representatividade de 78% do efetivo total, seguida da categoria de 

Assistente Técnico com 11%.  

 

FIGURA XXI – EFETIVO DA IGEC POR CARGO E CATEGORIA EM 2018 

 

Evolução do efetivo 

FIGURA XXII – EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA IGEC
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O número de Inspetores a prestar serviço na IGEC diminuiu entre 2013 e 2015, inverteu a tendência 

até 2017 e voltou a diminuir em 2018. Em relação a 2013, estavam em funções, em 31 de dezembro 

de 2018, menos 12 inspetores, o que representa uma diminuição total de -7%. Esta tendência é 

semelhante no efetivo total, com uma evolução global de -9% de efetivos. 

 

Efetivo por Género, Cargo e Categoria 

Verifica-se uma ligeira predominância do género feminino, correspondendo em 2018 a 53% do 

efetivo total da IGEC. No grupo de Informática e Assistente Operacional a tendência é contrária. 

FIGURA XXIII – EFETIVO DA IGEC POR GÉNERO, CARGO E CATEGORIA EM 2018 

 

Evolução do Efetivo por Género 

A partir de 2015 observa-se uma diminuição do género masculino e um aumento do género 

feminino, resultando num crescimento total de 2% deste. 

FIGURA XXIV – EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA IGEC POR GÉNERO 
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Evolução do Efetivo por Cargo e Categoria  

O peso dos cargos dirigentes no efetivo total da IGEC manteve-se semelhante entre 2013 e 2018, 

apenas com uma pequena descida em 2017. A percentagem de trabalhadores das carreiras gerais 

tem variado entre 19% e 22% e a de inspetores manteve-se marioritária nos últimos cinco anos, 

com valores entre 75% e 78% do total de efetivos.  

FIGURA XXV – EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA IGEC POR CARGO E CATEGORIA 

 

 

Efetivo por Relação Jurídica de Emprego  

Em 2018, a relação jurídica de emprego predominante no efetivo da IGEC é a nomeação (75%), 

seguida do Contrato de trabalho em funções públicas (20%) e da comissão e serviço com 5%. 

 

FIGURA XXVI – EFETIVO DA IGEC POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO EM 2018 
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Evolução do Efetivo por Relação Jurídica de Emprego  

Em 2018, à semelhança do que se verificou nos últimos cinco anos, a relação jurídica de emprego 

predominante no efetivo da IGEC é a nomeação, seguida do Contrato de trabalho em funções 

públicas. 

FIGURA XVII – EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA IGEC POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 

 

Efetivo por escalão etário e género  

Em 2018, o grupo etário mais representativo na IGEC situou-se entre os 55 e 59 anos, concentrando 

35% do efetivo total. De salientar, ainda, que 82% do efetivo da IGEC tem mais de 50 anos e que 

a idade média é de 59 anos. 

FIGURA XXVIII – EFETIVO DA IGEC POR ESCALÃO ETÁRIO E GÉNERO 
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Evolução do Efetivo por escalão etário  

 
FIGURA XXIX – EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA IGEC POR  ESCALÃO ETÁRIO 

 
De 2015 a 2018 o grupo etário dos 18 aos 34 anos deixou de ter efetivos na IGEC. A percentagem 

de trabalhadores nos grupos etários entre os 35 e os 54 anos foram sempre diminuindo, verificando-

se o crescimento nos grupos acima dos 55 anos. 

 

Evolução do efetivo por antiguidade  

De 2013 a 2018 apenas os níveis de antiguidade em funções públicas com mais de 30 anos 

apresentam crescimento. Em 2018, 70% dos trabalhadores tinham uma antiguidade superior a 30 

anos. 

FIGURA XXX – EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA IGEC POR NÍVEL DE ANTIGUIDADE 
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Efetivo por nível de escolaridade  

Em 2018, a licenciatura continua a ser o nível habilitacional que concentra o maior número de 

efetivos (153) o que representa 65% do total de efetivos da IGEC.  

Os níveis de mestrado e doutoramento representam 21% do total de efetivos da IGEC. 

 

FIGURA XXXI – EFETIVO DA IGEC POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 

Modalidade de horário 

Observa-se que em 2018 a modalidade de horário mais utilizada é a isenção de horário, o que se 

justifica atendendo à predominância da carreira de pessoal de Inspeção. 

 

FIGURA XXXII – EFETIVOS POR MODALIDADE DE HORÁRIO  
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6. MEDIDAS DE REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO  

A operacionalização da estratégia da IGEC para 2018 organizou-se em programas ou grandes 

domínios de intervenção, que integraram um conjunto de atividades, tendo em conta o 

enquadramento legal nas áreas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação, os 

diplomas gerais que definem a missão e atribuições da IGEC, bem como outros normativos que lhe 

atribuem responsabilidades e competências em áreas específicas. 

Nos últimos cinco anos, foi cumprida a atividade inspetiva planeada, com taxas de concretização 

do plano de atividades que variaram entre 102,5% em 2014 e 122,8% em 2017, com um valor de 

117,7% em 2018 (FIGURA XXXIII). 

 

FIGURA XXXIII – TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES ENTRE 2014 E 2018  

 

 

No que diz respeito às suas competências de acompanhamento, controlo, auditoria e avaliação, 

apresenta-se, na FIGURA XXXIV, a distribuição, por Programa, das ações inspetivas realizadas entre 

2014 e 2018, contabilizadas em estabelecimentos e serviços intervencionados no âmbito da 

atividade planeada. Nos cinco anos em análise, o maior número de ações observa-se no Programa 

Controlo, com um peso que varia entre 57,2% em 2014 e 67,3% em 2018, seguido do programa 

Acompanhamento, que, em 2018, reuniu 24,8% dos estabelecimentos intervencionados. A 

interpretação destes dados deve, contudo, ter em conta a distribuição contabilizada em dias de 

trabalho inspetivo, uma vez que a duração e âmbito de cada intervenção varia em função da 

atividade desenvolvida.  
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FIGURA XXXIV – AÇÕES INSPETIVAS PLANEADAS ENTRE 2014 E 2018, POR PROGRAMA  
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FIGURA XXXV – AÇÃO DISCIPLINAR ENTRE 2014 E 2018 (N.º DE INQUÉRITOS, PROCESSOS DISCIPLINARES E CONTRAORDENAÇÕES)  

 

 

FIGURA XXXVI – PROVEDORIA ENTRE 2014 E 2018 
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inspetivo (atividade planeada e não planeada) pelos diversos programas, permite confirmar o já 

mencionado impacto da atividade não programada: o peso do Programa Provedoria, Ação 

Disciplinar e Contencioso no trabalho inspetivo realizado foi de 38%, em 2014 e em 2015, passando 

para 39,9%, em 2016, 42,9% em 2017, e para 46,2% em 2018 (FIGURA XXXVII).  
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FIGURA XXXVII – DIAS DE TRABALHO INSPETIVO ENTRE 2014 E 2018 POR PROGRAMA 

 

 

A distribuição dos dias de trabalho inspetivo pelas diferentes atividades deste Programa vai 

também ao encontro do anteriormente referido: uma diminuição do peso da provedoria e um 

aumento do número e da percentagem de dias afetos à ação disciplinar, nos últimos dois anos, ao 

contrário da tendência observada entre 2014 e 2016 (FIGURA XXXVIII).  
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Em 2018, no âmbito da segurança contra incêndios em edifícios tornada obrigatória pelo Decreto-

Lei n.º 220/2008, de 12/11, a que estão sujeitos os edifícios onde se desenvolvem actividades 

administrativas, como é o caso das instalações da IGEC, foram elaboradas e implementadas as 

Medidas de Autoproteção e de Gestão da Segurança e constituídas as Estruturas de Segurança para 

o edifício sede da IGEC, em Lisboa e para as instalações das Equipas Multidisciplinares do Norte e 

Centro da IGEC, em parceria com a Parque Escolar, na parte respeitante aos espaços partilhados 

das respectivas instalações, de que se aguarda aprovação pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil. Os simulacros terão lugar em 2019 após conclusão da formação. Quanto às instalações da 

Equipa Multidisciplinar do Sul, em Évora, foi iniciado o processo de elaboração das citadas Medidas, 

prevendo-se a sua conclusão bem como o simulacro, em 2019.  

Na sequência da entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), em 

25 de maio de 2018, foi desenvolvido, em 2018, o seguinte trabalho: 

 Designação do Encarregado de Proteção de Dados (EPD) e comunicação dos seus contactos 

à autoridade de controlo, conforme disposto no n.º 7 do art.º 37.º do RGPD; 

 Elaboração e publicitação no sítio oficial da Política de Privacidade da IGEC relativamente 

ao tratamento de dados pessoais, direito de acesso, análise estatística e alterações à 

Política de Privacidade; 

 Informação aos fornecedores da IGEC com contratos em curso à data da entrada em vigor 

do RGPD das finalidades, fundamento e exercício dos seus direitos quanto ao tratamento 

dos seus dados pessoais; e para os contratos a celebrar, foi inserida, para o mesmo efeito, 

uma cláusula  no caderno de encargos do respectivo procedimento concursal para aquisição 

de bens ou de serviços. 

Globalmente, a autoavaliação da atividade realizada pela IGEC, em 2018, permitiu identificar os 

principais pontes fortes no desempenho do serviço: 

• A monitorização trimestral da atividade realizada, visando o controlo interno do 

cumprimento das metas definidas e a identificação de eventuais desvios relativamente ao 

planeamento e calendarização efetuados; 

• O cumprimento ou superação de todos os objetivos definidos em sede de QUAR; 

• O elevado nível de concretização do Plano de Atividades, apesar do aumento da atividade 

não programada; 

• A capacidade de resposta a solicitações e necessidades específicas de intervenção; 

• O reconhecimento pelas escolas e instituições do contributo das várias atividades para a 

melhoria dos seus procedimentos e funcionamento e a taxa de satisfação evidenciada nas 

respostas aos questionários de satisfação aplicados;  

• O acolhimento pelas escolas, instituições e serviços das recomendações formuladas nos 

relatórios e efetiva correção de incumprimentos detetados; 

• O acompanhamento e apoio às escolas e instituições, contribuindo para a reflexão interna 

sobre as opções tomadas e para o incentivo à melhoria das práticas; 

• O enfoque de algumas atividades nas práticas pedagógicas e/ou na observação da prática 

educativa/letiva; 
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• O contributo da atividade inspetiva desenvolvida pela IGEC para a melhoria do 

funcionamento das instituições e da gestão dos recursos; 

• A prevenção de eventuais procedimentos desconformes e a valorização da gestão dos 

recursos públicos, ao permitir a avaliação dos sistemas de controlo interno das 

organizações auditadas; 

• O alargamento do campo de intervenção da IGEC às modalidades de educação e formação 

para adultos e à área da Juventude; 

• A divulgação na página da IGEC dos relatórios individuais produzidos no âmbito de diversas 

atividades dos programas Acompanhamento, Controlo e Avaliação, melhorando o acesso à 

informação sobre o funcionamento dos jardins de infância, escolas e instituições do ensino 

superior, e contribuindo para o reforço da transparência e visibilidade do trabalho 

inspetivo; 

• A colaboração e articulação com outros serviços das áreas governativas da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e da Educação; 

• O aumento da percentagem de trabalhadores da IGEC que frequentaram pelo menos uma 

ação de formação (58% em 2017 e 77,5% em 2018); 

• A abertura do procedimento concursal para o recrutamento de 24 novos inspetores; 

• A utilização consolidada da VPN para interação dos inspetores com a IGEC e a utilização de 

instrumentos de trabalho e plataformas eletrónicas para a realização das tarefas 

inspetivas; 

• O esforço de modernização do parque informático através da aquisição de novos 

equipamentos e do licenciamento de novas versões do produto de escritório eletrónico. 

Além de outros aspetos a melhorar, específicos de cada atividade, constantes da Parte II do 

presente Relatório, destacam-se as seguintes áreas de melhoria: 

• A revisão e aperfeiçoamento de alguns instrumentos de trabalho de suporte à realização 

das atividades; 

• A realização ou reforço de ações de continuidade que permitam acompanhar e verificar o 

trabalho das escolas e instituições no seguimento das recomendações formuladas pela IGEC 

• A escassez de recursos humanos; 

• O envelhecimento do pessoal inspetivo; 

• A promoção de mais ações de formação especializada, continuando a apostar na 

qualificação dos recursos humanos em temáticas relacionadas com as suas áreas de 

intervenção. 

 

  



 

149 

6. CONCLUSÕES 

No ano de 2018, concretizaram-se 1026 intervenções dos programas de Acompanhamento, 

Auditoria, Controlo e Avaliação, fixando-se a taxa de concretização do Plano de Atividades em 

117,7%, mantendo a tendência de realização superior a 100% dos últimos anos. Adicionalmente, 

desenvolveram-se também 90 intervenções de natureza sequencial no âmbito dos programas de 

Acompanhamento, Auditoria e Controlo.  

No que respeita ao Programa Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso, foram abertos 2317 

processos de provedoria em resultado de 2775 queixas/denúncias. Foram instruídas 432 

averiguações e 569 processos de natureza disciplinar e contraordenacional. Realizaram-se 

diligências em 23 processos de contencioso.  

Relativamente a 2017, observa-se uma descida no número de processos de provedoria abertos, 

bem como no número de inquéritos instaurados e instruídos; por outro lado, subiu o número de 

averiguações e de processos disciplinares instaurados e instruídos.  

Tendo como referência o número de dias inspetivos consumidos, os programas de 

Acompanhamento, Controlo, Auditoria, Avaliação e Atividade Internacional representaram 53,8%, 

enquanto o Programa de Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso Administrativo totalizou 

46,2%, mais cerca de 3,3% do que em 2017. Esta diferença continua a explicar-se com a diminuição 

dos dias atribuídos ao Programa de Avaliação em consequência do final do Segundo Ciclo da 

Avaliação Externa das Escolas e pela impossibilidade de realização da Avaliação Externa dos 

Centros de Formação de Associação de Escolas, por falta de norma legal de natureza financeira 

para a aquisição de peritagens, e pela pressão da atividade disciplinar, tal como se verificou acima 

no aumento do número de processos disciplinares instaurados e instruídos.  

No conjunto dos Programas Acompanhamento, Controlo, Auditoria e Avaliação, registe-se a 

predominância do Programa Controlo com 24,2% de dias inspetivos alocados; seguiram-se os 

Programas de Acompanhamento e de Auditoria respetivamente com percentagens de 14,9 e 11,3 

de dias úteis inspetivos. Finalmente, o Programa de Avaliação com 2% de dias e 0,2% das escolas 

intervencionadas.  

O Programa Controlo disponibiliza o maior número de atividades, catorze (mais seis do que em 

2017), quer planeadas, quer realizadas por determinação superior, e transversais às duas áreas 

governativas. Apresenta, igualmente, atividades de curta duração, como as Provas de Avaliação 

Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário, ou de maior permanência nos 

estabelecimentos inspecionados, tais como Organização do Ano Letivo, Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo ou Acesso ao Ensino 

Superior. Como novidades, contou com atividades como a Implementação do Programa de 

Estímulo ao Emprego Científico ou a Educação e Formação de Adultos.  

A Atividade Internacional ocupou 1,4% dos dias inspetivos, estando muito centrada, por escassez 

de recursos humanos que permitam a participação em novos projetos, na atividade inspetiva nas 

Escolas Europeias e na participação em ações de formação promovidas pela SICI. 

Além da ação inspetiva direta junto das diversas entidades, a IGEC esteve representada em 

diversas estruturas, tais como grupos de trabalho, comissões de acompanhamento, equipas de 
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coordenação de projetos e na CRESAP. De destacar, em 2018, a participação na Equipa de 

coordenação nacional constituída pelo Despacho n.º 9726/2018, D.R. n.º 200, 2.ª série, de 17 de 

outubro, com a missão de acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, bem como do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, definindo ainda o 

âmbito territorial de intervenção das equipas regionais. A IGEC integra a equipa de coordenação 

nacional do projeto e as equipas regionais. E ainda a participação de uma inspetora da IGEC num 

estudo no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas em parceria 

com diversas entidades.  

No website da IGEC, com cerca de 639 mil visitas ao longo de 2018, destaca-se a continuação do 

trabalho na área de legislação, online, com a listagem simplificada e em ordem cronológica dos 

principais diplomas enquadradores, com atualização semanal e a adoção de um novo tema -

Desporto e Juventude. 

Prosseguindo o reforço de prestação de contas e de transparência, em 2018, encontram-se 

divulgados no site da IGEC 669 relatórios (344 disponibilizados em 2018), por entidade 

inspecionada, nos programas de Acompanhamento, Controlo e Avaliação.  

No que respeita a recursos financeiros disponibilizados à IGEC, refira-se que o orçamento 

executado de 2018, relativamente ao de 2017, representou um aumento de encargos de 0,71. 

Atendendo aos agrupamentos económicos “Despesas com pessoal” e “Despesas com aquisição de 

bens e serviços, transferências correntes e outras despesas correntes”, verificamos que 

praticamente não houve variação. Observou-se, contudo, uma diminuição na ordem dos 21,1% nas 

despesas de capital/investimentos.  

Relativamente à Gestão de Sistemas de Informação, refira-se a utilização consolidada da VPN para 

interação dos inspetores com a IGEC, nomeadamente a disponibilidade dessa tecnologia para a 

interação direta dos inspetores com as áreas de partilha da informação e com o SIGEC, para o 

registo de documentos internos (informações/relatórios) e da atividade inspetiva e a utilização de 

instrumentos de trabalho e plataformas eletrónicas para a realização das tarefas inspetivas. 

Note-se também o esforço continuado de modernização do parque informático através da 

aquisição de novos equipamentos e do licenciamento de novas versões do produto de escritório 

eletrónico, tendo-se em 2018 operado a modernização do parque informático da IGEC em 21% dos 

equipamentos portáteis, afetos aos inspetores para a prossecução do trabalho de campo, e 7% dos 

computadores de secretária destinados ao suporte à missão. 

Relativamente ao arquivo da IGEC, por forma a facilitar as tarefas de arquivo e localização de 

processos físicos, iniciou-se um projeto de adaptação do antigo depósito do Centro de 

Documentação (CDI) para Arquivo da IGEC, onde foram separadas as massas acumuladas e 

preparado o espaço físico para a introdução das massas documentais de várias Unidades Orgânicas. 

Foi também implementada uma rotina de manutenção regular da sala dedicada aos processos 

disciplinares e o enriquecimento da informação na base de dados do arquivo com introdução de 

novos conjuntos de documentação. 

Quanto a recursos humanos, entre 2017 e 2018, verificou-se um saldo negativo de treze 

trabalhadores, sendo cinco dos quais inspetores. Merece, porém, grande destaque positivo, a 

abertura do procedimento concursal para o recrutamento de 24 novos inspetores da IGEC, 

https://dre.pt/application/conteudo/116696215
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iniciando-se, assim, a imperiosa renovação do corpo inspetivo, atento o elevado nível etário 

verificado.  

Durante o ano de 2018, destacamos como indicadores de execução da formação a realização de 

22 ações de formação com uma duração total de 506 horas, envolvendo 183 trabalhadores (327 

participações em ações) e cujo custo total foi de 8501,07€. Assinale-se que as ações realizadas 

cobriram uma vasta temática, tendo proporcionado formação a trabalhadores de todas as carreiras 

da IGEC. Foram ainda frequentadas, em regime de autoformação, 49 ações de formação com uma 

duração total de 604,5 horas, envolvendo 85 trabalhadores (148 participações em ações). 

No que toca à avaliação global do QUAR, conclui-se o seguinte: 

 A taxa de realização global do QUAR 2018 foi de 115,5%, registando-se taxas superiores ao 

planeado em todos os parâmetros de avaliação (Eficácia, Eficiência e Qualidade); 

 Foram atingidos ou superados todos os objetivos constantes do QUAR 2018; 

 Os desvios positivos na concretização dos objetivos do QUAR foram conseguidos com uma 

utilização de recursos humanos e de recursos financeiros inferior ao planeado. 

 A taxa de realização global do QUAR subiu de 113,2% em 2017 para 115,5% em 2018, 

mantendo-se taxas de Eficácia, Eficiência e Qualidade superiores ao planeado. 

Tendo em conta que foram superados cinco dos seis objetivos do QUAR e que o restante foi 

atingido, a avaliação final da IGEC corresponde ao nível Bom. 

Em 2018, continua a verificar-se, por parte dos estabelecimentos de educação e ensino 

inspecionados, uma avaliação muito positiva do trabalho da IGEC, conforme se pode constatar 

através dos resultados obtidos em questionários de satisfação.  

No que respeita aos trabalhadores da IGEC, cuja opinião foi registada em questionário próprio, os 

aspetos avaliados mais positivamente ou mais negativamente mantêm-se relativamente estáveis 

nos últimos cinco anos em análise. De facto, a taxa global de satisfação variou entre 87,6% e 

92,5%, observando-se uma tendência de diminuição entre 2014 e 2017 e uma ligeira subida em 

2018: a percentagem de respostas nos três níveis mais elevados da escala foi de 92,5% em 2014; 

91,1% em 2015; 88,9% em 2016; 87,6% em 2017; e 88,8% em 2018. 

Relativamente ao Balanço Social, sublinhe-se que, em 2018, o grupo etário mais representativo na 

IGEC situou-se entre os 55 e 59 anos, concentrando 35% do efetivo total. Acrescente-se que 82% 

do efetivo da IGEC tem mais de 50 anos e que a idade mádia é de 59 anos, o que, tal como já se 

referiu, impõe a continuação da abertura de concursos para pessoal inspetivo e para outras 

carreiras, ainda este ano, e nos próximos.  

Finalmente, e como a prestação de contas também tem um impacto nas notícias dadas pelos meios 

de comunicação social, refira-se que, apenas no âmbito da imprensa escrita, a atividade da IGEC 

foi referenciada em 155 notícias ou artigos datados de 2018, cobrindo ambas as áreas governativas 

onde a IGEC desenvolve a sua atividade. Trata-se, sem dúvida, de uma evidência clara da 

relevância e utilidade das intervenções da IGEC, no âmbito da sua missão e das suas atribuições 

legais.  
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ANEXO 1 – REFERÊNCIAS À IGEC NA IMPRENSA ESCRITA 

 

1. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
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2. EDUCAÇÃO 
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