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AP Administração Pública 

BSC Balanced Scorecard 

DATA Divisão de Apoio Técnico e Administrativo 

DGES Direção-Geral do Ensino Superior 

DRMCI Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional 

DSAE Direção de Serviços de Apoio ao Estudante 

DSAES Direção de Serviços de Acesso ao Ensino Superior 

DSSRES Direção de Serviços de Suporte à Rede do Ensino Superior 

MCTES Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

FV Fonte de Verificação 

OB Objetivo 

OE Objetivo Estratégico 

QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização 

SIADAP Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIADAP 1 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

SIADAP 2 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública 

SIADAP 3 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública 
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Nos termos do artigo 4.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, são consideradas as seguintes expressões: 

Benchmarking 
É um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, serviços e processos de trabalho das organizações que são reconhecidas 
como representantes das melhores práticas, com a finalidade de comparar desempenhos e identificar oportunidades de melhoria na 
organização. 

Competências 
O parâmetro de avaliação que traduz o conjunto de conhecimentos, capacidades de ação e comportamentos necessários para o 
desempenho eficiente e eficaz, adequado ao exercício de funções por dirigente ou trabalhador. 

Dirigentes máximos do 
serviço 

Os titulares de cargos de direção superior do 1.º grau ou legalmente equiparado, outros dirigentes responsáveis pelo serviço dependente 
de membro do Governo ou os presidentes de órgão de direção colegial sob sua tutela ou superintendência. 

Dirigentes superiores 
Os dirigentes máximos dos serviços, os titulares de cargo de direção superior do 2.º grau ou legalmente equiparados e os vice –presidentes 
ou vogais de órgão de direção colegial. 

Dirigentes intermédios 

Os titulares de cargos de direção intermédia dos 1.º e 2.º graus ou legalmente equiparados, o pessoal integrado em carreira, enquanto se 
encontre em exercício de funções de direção ou equiparadas inerentes ao conteúdo funcional da carreira, os chefes de equipas 
multidisciplinares cujo exercício se prolongue por prazo superior a seis meses no ano em avaliação e outros cargos e chefias de unidades 
orgânicas. 

Indicadores de 
Desempenho 

Medida de um objetivo que se pretende alcançar ou atingir, de um recurso mobilizado, de um efeito obtido, de um elemento de qualidade, 
de uma variável de contexto. 

Objetivos O parâmetro de avaliação que traduz a previsão dos resultados que se pretendem alcançar no tempo, em regra quantificáveis. 

Serviço efetivo O trabalho realmente prestado pelo trabalhador nos serviços. 

Serviços 
Os serviços da administração direta e indireta do Estado, da administração regional autónoma e da administração autárquica, incluindo os 
respetivos serviços desconcentrados ou periféricos e estabelecimentos públicos, com exceção das entidades públicas empresariais. 

Trabalhadores 
Os trabalhadores da Administração Pública que não exerçam cargos dirigentes ou equiparados, independentemente do título jurídico da 
relação de trabalho, desde que a respetiva vinculação seja por prazo igual ou superior a seis meses, incluindo pessoal integrado em carreira 
que não se encontre em serviço de funções de direção ou equiparadas inerentes ao conteúdo funcional dessa carreira. 
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Unidades 
homogéneas 

Os serviços desconcentrados ou periféricos da administração direta e indireta do Estado que desenvolvem o mesmo tipo de atividades ou 
fornecem o mesmo tipo de bens e ou prestam o mesmo tipo de serviços. 

Unidades orgânicas Os elementos estruturais da organização interna de um serviço que obedeçam ao modelo e estrutura hierarquizada, matricial ou mista. 

Utilizadores externos Os cidadãos, as empresas e a sociedade civil. 

Utilizadores internos 
Os órgãos e serviços da administração direta e indireta do Estado e das administrações regional e autárquica, com exceção das entidades 
públicas empresariais. 

Qualidade 
Conjunto de atributos e características de uma entidade ou produto que determinam a sua aptidão para satisfazer necessidades e 
expectativas da sociedade.  

 

Indicadores 

Medida de um objetivo que se pretende alcançar ou atingir, de um recurso mobilizado, de um efeito obtido, de um elemento de 
qualidade, de uma variável de contexto. No entanto, são acima de tudo, instrumentos de informação com vista a apoiar os gestores a 
comunicar, a negociar ou a decidir. Representam uma grandeza, um número, uma cifra, um cálculo (n.º, % ou taxa) que permite objetivar 
o acontecimento ou uma situação e interpretá-los.  

 

Eficácia 
Traduzem a relação entre o planeado e o alcançado em matéria de realizações. Em regra, a eficácia é medida por unidades físicas (v.g. n.º de 
ocorrências) ou monetárias. 

Eficiência Relação entre os bens produzidos ou os serviços prestados e os recursos utilizados.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

  
Relatório de Autoavaliação 

No ano de 2011, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) pretendeu dar continuidade a um conjunto de medidas relativas à otimização da gestão 

dos recursos disponíveis para a prestação eficaz e eficiente de serviços e, simultaneamente, promover o desenvolvimento de novos projetos que 

consubstanciam novas formas de relacionamento do organismo com os cidadãos. 

Estas medidas ficaram plasmadas no QUAR da DGES do ano de 2011, através da definição dos objetivos operacionais, cujos resultados serão 

igualmente evidenciados no presente relatório de autoavaliação do serviço, como manifestação dos princípios de transparência e visibilidade propostos. 

A autoavaliação é reconhecida como um instrumento poderoso nos processos de mudança, pois permite uma visão geral das atividades e processos 

desenvolvidos e facilita a coerência entre o que a DGES preconiza, o que executa e os resultados que obtém, assumindo‐se como um instrumento auxiliador 

da tomada de decisão.  

O presente relatório estrutura‐se em sete partes: 

Na primeira parte será realizada a avaliação do grau de cumprimento dos objetivos, sendo analisados os resultados obtidos, os desvios verificados, 

os impactos registados e a comparabilidade do objetivo/indicador face a anos anteriores, demonstrando o histórico e o sentido evolutivo dos mesmos. 

Na segunda parte do relatório é efetuada a análise do desempenho, de acordo com o grau de utilização dos recursos humanos e financeiros. O grau 

de produtividade é abordado com especial ênfase, dada a importância que a DGES atribui ao capital humano. É ainda elaborada uma análise do 

desempenho em termos de “custo‐eficácia” e por tipo de objetivo (eficácia, eficiência e qualidade).  

Com vista a analisar diretamente a perceção da quantidade e qualidade dos serviços prestados pela DGES, são referenciados 

inquéritos/questionários que foram realizados aos clientes e colaboradores.  
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A avaliação do sistema de controlo interno é descrita na terceira parte do relatório, que será complementada com a informação detalhada 

constante do anexo a ele relativo.  

A audição e participação de dirigentes intermédios e demais trabalhadores na autoavaliação dos serviços são demonstradas na quarta parte, na 

qual são indicados os resultados obtidos no questionário de satisfação dos colaboradores, igualmente referenciado na segunda parte do presente relatório. 

Na quinta parte do relatório são apresentados os resultados do Benchmarking, nacional e internacional, que foram obtidos por comparação com 

padrões nacionais e internacionais, tendo em conta igualmente as melhorias de eficiência. 

As medidas a tomar pela DGES para futuras melhorias do desempenho são descritas na sexta parte do relatório. 

A última parte do relatório é reservada à apreciação final global, com a proposta de avaliação do serviço pelo Senhor Diretor-Geral do Ensino 

Superior. 

 

Relatório de Atividades dos Serviços 

O Relatório de Atividades dos serviços evidencia a concretização dos objetivos estratégicos e operacionais da DGES ao nível das suas unidades orgânicas.  

A contribuição e envolvimento de todas as unidades orgânicas da DGES no processo de realização do plano traçado para o serviço, através dos 

colaboradores a elas afetos, foram decisivos para o alcance das metas estabelecidas. 

O presente relatório está estruturado em três partes.  

Na primeira parte retratam-se os objetivos estratégicos que foram definidos e a respetiva implicação na fixação dos objetivos operacionais. 
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Na segunda parte, são analisados os objetivos propostos com base nos Tableaux de Bord para cada uma das unidades orgânicas. Os Tableaux de Bord 

obedecem às perspetivas delineadas no Balanced Scorecard, de acordo com o previsto para o “Quadro de Avaliação e Responsabilização” (QUAR), nas várias 

perspetivas: Mercado/utentes; Processos; Financeira; Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional. 

No âmbito das atividades desenvolvidas, são também referidas as atividades “extraplano” prosseguidas pelas unidades orgânicas numa perspetiva de 

otimização dos projetos promovidos pela DGES para 2011. 

As boas práticas reveladas pelas unidades orgânicas na execução das suas atividades, cuja contribuição é inquestionável para a melhoria contínua a que 

a DGES se propõe, são também incluídas na análise. 

Na terceira parte é feita a conclusão, tendo em consideração a análise dos resultados da execução global das atividades previstas, fundamentada nos 

objetivos definidos ao nível de cada unidade orgânica. Tais objetivos, sendo mensuráveis, compreendem indicadores, metas e critérios de superação, cuja 

avaliação permite efetuar as análises comparativas. 
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1 AVALIAÇÃO GLOBAL DO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS  

1.1 APRESENTAÇÃO DO QUAR 

O SIADAP, instituído pela Lei n.º 66‐B/2007, de 28 de dezembro, assenta numa conceção integrada dos sistemas de gestão e avaliação, permitindo 

alinhar, de forma coerente, o desempenho dos serviços e dos trabalhadores. Desta forma, constituiu-se como um instrumento para avaliação do 

cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais determinados superiormente e dos objetivos anuais e planos de atividade, baseado em indicadores de 

medição dos resultados a obter pelos serviços. 

A avaliação de desempenho de cada serviço assenta num instrumento de apoio à gestão e avaliação: o “Quadro de Avaliação e Responsabilização”, 

adiante designado por QUAR. 

O QUAR é um quadro referencial sobre a razão de ser e de existência dos serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), da 

aferição da sua concretização e da explicitação sumária dos desvios apurados no fim do ciclo de gestão. 

Em 2011, a DGES prosseguiu com os instrumentos de gestão implementados atinentes ao SIADAP, inspirados na metodologia do Balanced Scorecard, que 

serviu de suporte à identificação das grandes linhas de ação da DGES, i.e., dos objetivos estratégicos plurianuais e, consequentemente, à definição dos 

objetivos específicos e operacionais para cada ano. 

A nível interno e desde o ano de 2008, existe na DGES uma equipa multidisciplinar de suporte à operacionalização das orientações prestadas e das 

decisões superiormente tomadas no cumprimento da legislação vigente. 
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1.2 ALTERAÇÃO AO QUAR 

O QUAR da DGES do ano de 2011 foi aprovado pelo Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo sido enviado um ofício ao GPEARI 

(MCTES) com essa comunicação em 14/06/2011. A DGES teve conhecimento desta decisão a 15/06/2011.  

A 25/10/2011 foi efetuado um pedido de retificação do QUAR, tendo o mesmo sido deferido. 

1.3 EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS, RESULTADOS E DESVIOS 

O quadro infra apresentado representa o Tableaux de Bord decorrente dos objetivos, indicadores e metas definidos no QUAR. 
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EFICÁCIA 

 

 
  

  
 

 

 

  
 

 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

 
   

  

 
   

  

  
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

 
  

  

 
  

  
 

 

 

  
 

 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Indicador 1 

 
Taxa de execução das 
atividades planeadas  com o 
objetivo de reciclar o site da 
DGES 

Indicador 2 
 

Taxa de execução do projeto 
de criação de áreas únicas de 
acesso online para as IES e 
estudantes 

Objetivo 1 

Prestar informação de 
valor e em tempo útil 

aos estudantes e 
Instituições de Ensino 

Superior 

50% 

CUMPRIU 

90% 

90% 

100% 

SUPEROU 

70% 

100% 

133% 

Indicador 3 

 
Taxa de disponibilização de 
modelos de formulários para 
requerimentos online 

Objetivo 2 

Melhorar os Sistemas 
de Informação e de 

Comunicação 

50% 

SUPEROU 

85% 

100% 

111% 
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EFICIÊNCIA 

 

 
 

 

  
 

 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
90% 

 
100% 

 
  

  

 
  

  
 

 

 

  
 

 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
90% 

 
100% 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

Indicador 4 

 
Taxa de verificação 
administrativa sistemática no 
âmbito do QREN para bolsas 
de estudo 

Objetivo 3 

Assegurar uma gestão 
orçamental fiável e 

rigorosa 

50% 

CUMPRIU 

85% 

90% 

100% 

Indicador 5 

 
Correção das evidências 
detetadas na auditoria de 
2010 aos sistemas 
informáticos da DGES 

Objetivo 4 

Garantir um nível de 
segurança, qualidade e 

disponibilidade 
adequados para os 

sistemas informáticos 
e as respetivas 
infraestruturas 
tecnológicas de 

suporte 

50% 

CUMPRIU 

85% 

90% 

100% 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 19 

 

 
QUALIDADE 

 

 
  

  
 

 

 

  
 

 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
7,0 

 
10,0 

 
   

  

 
   

  

  
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
10,0 

 
   

  

 
   

  

  
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
 

Não aplicável 
 10,0 

  

25% 

Indicador 6 

 
Melhorar o nível de 
satisfação dos utilizadores da 
Plataforma de Bolsas de 
Estudo 

Indicador 7 
 

Nível de satisfação da 
metodologia de avaliação da 
satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online de Acesso 
ao Ensino Superior 

Indicador 8 
 

Taxa de aplicação da 
metodologia de avaliação da 
satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online do INDEZ 

Objetivo 5 

Aplicar uma 
metodologia de 

avaliação da satisfação 
dos utilizadores da 

DGES 

50% 

CUMPRIU 

7,5 

7 

 100% 

SUPEROU 

7,0 

7,8 

104% 

SUPEROU 

7,0 

100% 

 133% 
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 QUALIDADE 
(continuação) 

 

 
  

  
 

 

 

  
 

 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
78% 

 
100% 

 
   

  

 
   

  

  
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

 
   

  

 
   

  

  
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
 

Não aplicável 
 100% 

  

25% 

Indicador 9 

 
Taxa de execução de acordo 
com o plano de formação 
aprovado 

Indicador 10 
 

Taxa de execução das 
atividades previstas com vista 
à certificação da DRMCI, 
segundo a norma ISO 
9001:2008  

Indicador 11 
 

Taxa de cumprimento do 
plano de revisão dos 
procedimentos definidos pela 
DSAES, tendo em vista a 
certificação da qualidade 

Objetivo 6 

Assegurar um conjunto 
de políticas de gestão 

da qualidade e das 
pessoas, visando a 

qualificação, 
capacitação e 
satisfação dos 
colaboradores  

50% 

SUPEROU 

85% 

154% 

 171% 

CUMPRIU 

100% 

100% 

100% 

SUPEROU 

80% 

100% 

118% 
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EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

  
 

 

 
 

  

50% 

Indicador 1 

 
Taxa de execução das 
atividades planeadas  com o 
objetivo de reciclar o site da 
DGES 

Objetivo 1 

Prestar informação de 
valor e em tempo útil 

aos estudantes e 
Instituições de Ensino 

Superior 

50% 

CUMPRIU 

90% 

90% 

 100% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

O objetivo de reciclar o site da DGES tinha subjacente potenciar, modernizar e melhorar este recurso dado que serve como ferramenta para o 

fornecimento informação e serviços importantes a um elevado número de visitantes. 

As atividades planeadas foram, ao longo do ano, sofrendo reformulações dado que foram sendo detetados constrangimento de ordem técnica 

e tecnológica que condicionaram o planeamento inicial. 

RESULTADO 

Não obstante as limitações técnicas e tecnológicas, verifica-se que foram cumpridas as atividades planeadas, devendo-se salientar o seguinte: 

 A página principal do site foi substancialmente aliviada de conteúdos não prioritários 

 Foram reformuladas estruturas internas e conteúdos de algumas áreas 

 Foi dado enfase nas funcionalidades à disposição dos utilizadores 

 Foram elaboradas propostas para reformulação da estrutura de informação que ficaram condicionadas pelas limitações referidas 

ANÁLISE DO DESVIO Apesar de ter sido reformulado o plano de atividades, este foi cumprido. 

IMPACTOS 

 Maior transparência na comunicação;  

 Satisfação das necessidades sentidas pelos utentes; 

 Reforço da eficiência nos serviços de atendimento da DGES; 

 Incremento da taxa de serviços eletrónicos no âmbito do ensino superior; 

 Incremento da visibilidade da DGES junto dos utentes 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Há a registar uma evolução positiva do objetivo face ao ano de 2008, data em que foi disponibilizado o sítio único da DGES na Internet, em 

cumprimento da Medida do Programa SIMPLEX 2008 (M085), de acordo com o fixado no QUAR da DGES desse ano. Nos anos de 2009 e 2010, 

foram previstos nos respetivos QUAR planos de atualização do site da DGES, na sequência da preocupação constante pela melhoria e 

aperfeiçoamento da informação disponibilizada, com resultados muito favoráveis. 

Para o ano de 2011, pretendeu-se dar um passo significativo com a reciclagem do site, visando a prestação de informação de valor acrescido e 

eficaz aos utentes da DGES. 
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 EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2 

 
Taxa de execução do projeto 
de criação de áreas únicas de 
acesso online para as IES e 
estudantes 

Objetivo 1 

Prestar informação de 
valor e em tempo útil 

aos estudantes e 
Instituições de Ensino 

Superior 

50% 

SUPEROU 

70% 

100% 

133% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

Este indicador tinha duas vertentes: estudantes e instituições de ensino superior.  

Relativamente aos estudantes, foi disponibilizada uma área de acesso privilegiado – o balcão eletrónico Be.Com - que permite ao utilizador 

consultar conteúdos relevantes por área e colocar e gerir pedidos de informação segmentados ou transversais. 

Relativamente às instituições de ensino superior e demais parceiros institucionais, foi desenvolvido um projeto-piloto que, também por 

limitações funcionais, circunscreveu-se aos concursos de acesso ao ensino superior. Assim, através da criação de áreas reservadas, permite-

se a disponibilização de informação segmentada e a partilha de ficheiros. 

RESULTADO 
 Foi criado o balcão eletrónico Be.Com para interação com os estudantes 

 Foram criadas áreas reservadas para a disponibilização da informação e partilha de ficheiros. 

ANÁLISE DO DESVIO Foram executadas todas as ações programadas. 

IMPACTOS 

 Simplificação e desmaterialização de processos; 

 Evolução para um sistema paperless; 

 Celeridade no procedimento; 

 Maior facilidade, celeridade e transparência no relacionamento com os parceiros; 

 Otimização do custo/benefício na prestação de serviços; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Este indicador reflete a evolução na implementação de sistemas eletrónicos online que visam a satisfação e uma maior aproximação às 
necessidades dos utentes. 

Nos anos de 2008 a 2010, nas diversas áreas de atuação da DGES, foram sendo desenvolvidas diversas plataformas eletrónicas, tal como 
constam dos respetivos QUAR. 

Em 2011, foi criado o Balcão eletrónico - Be.Com - como meio privilegiado de contato dos utentes com a DGES, congregando-se numa única 

área de acesso a disponibilização online de conteúdos e prestação de serviços informativos de qualidade. 
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 EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

  
 

 

 
  

Indicador 3 

 
Taxa de disponibilização de 
modelos de formulários para 
requerimentos online 

Objetivo 2 

Melhorar os Sistemas 
de Informação e de 

Comunicação 

50% 

SUPEROU 

85% 

100% 

111% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR Na ótica da prestação de serviços aos destinatários/público-alvo da DGES foram criados e disponibilizados os formulários planeados. 

RESULTADO 

DSSRES: 

 Pedido de emissão de documentação de instituições de ensino superior encerradas 

 Pedido de contagem de tempo de serviço em instituições de ensino superior encerradas 

DRMCI 

 Brochura da participação portuguesa na Ação1 do Erasmus Mundus;  

 Brochura da participação portuguesa na Ação 2 Erasmus Mundus;  

 Brochura de apoio às candidaturas das IES na Ação 2 do Erasmus Mundus 

 Folheto Erasmus Mundus da DGES 

 Brochura “Reconhecimento de Qualificações: Guia para estrangeiros” nas versões EN e PT. 

 Requerimento para registo de grau superior estrangeiro ao abrigo do DL 341/2007  

 Formulário para comunicação de registo de diploma estrangeiro à Direção-Geral do Ensino Superior, de acordo com o disposto no 

art.º 10º da Portaria n.º 29/2008, de 10 de janeiro. 

 
DSAES 

 Formulário para emissão de documento; 

 Requerimento para aplicação do disposto no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro; 

 Informação Escolar e Declaração Médica (Contingente especial para candidatos portadores de deficiência física ou sensorial); 

  Formulário de reclamação dos resultados do concurso nacional. 

Na ótica dos Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior, foram criados e disponibilizados os seguintes formulários: 

 Formulário relativo à atribuição do número interno; 

 6 Formulários/Modelos de guias para remessa de documentos. 

ANÁLISE DO DESVIO O indicador foi cumprido 

IMPACTOS 

 Simplificação de processos; 

 Celeridade no procedimento; 

 Maior transparência no relacionamento com utilizadores; 

 Otimização do custo/benefício na prestação de serviços; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Na sequência de reformulação do site da DGES, relacionada com o indicador nº 1 do QUAR e com todo o histórico a ele associado, foram 

desenvolvidos pelas várias unidades orgânicas da DGES diversos modelos de formulários para requerimentos online, visando a simplificação 

e desmaterialização de processos, associada a uma maior celeridade e reforço da eficiência dos Serviços. 
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EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
90% 

 
100% 

  
 

 

 

 

 

 

  

25% 

Indicador 4 

Taxa de verificação 
administrativa sistemática no 
âmbito do QREN para bolsas 
de estudo 

Objetivo 3 

Assegurar uma gestão 
orçamental fiável e 

rigorosa  

50% 

CUMPRIU 

85% 

90% 

100% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

A DGES tem atribuídas competências, no âmbito dos projetos cofinanciados, para efetuar verificações administrativas sistemáticas aos 

processos de atribuição e bolsa de estudo dos estudantes do ensino superior público; 

A DGES tem de garantir a verificação de 1,5% da despesa total imputada aos seus projetos, promovidos enquanto OREPP. Para garantir essa 

percentagem, a DGES/DSAE verifica, com periodicidade bimestral o mínimo de 30 processos de atribuição de bolsa, emitindo relatório com as 

conclusões. 

Os processos são solicitados periodicamente às instituições de ensino superior público e analisados pela equipa VAS. 

Os processos solicitados têm em conta uma previsão de despesa associada a eles e ao longo do período, o número de processos solicitados e 

analisados é ajustado de forma a poder se encontrar nos limites exigidos. 

Importa destacar que no último trimestre do ano, com o início do ano letivo 2011/2012, entrou em vigor novo Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, havendo necessidade de formação por parte dos técnicos e a implementação de novas 

formas de desenvolvimento da atividade. 

RESULTADO 
Em face dos pedidos de requerimentos apresentados, foram verificados, por forma a garantir, primeiramente, o cumprimento das obrigações 

enquanto OREPP, quer o objetivo proposto, 90 % dos processos solicitados ao longo do ano. 

ANÁLISE DO DESVIO  O objetivo proposto foi cumprido. 

IMPACTOS 

 Reforço das ferramentas de controlo da atribuição de apoios sociais; 

 Aumento da perceção, por parte das Instituições, da capacidade fiscalizadora da DSAE/DGES, com impacto positivo ao nível das 

devoluções de verbas indevidamente pagas; 

 Reforço da imagem da DGES perante Autoridades nacionais e internacionais em termos de aplicação de Fundos Europeus. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Foi atingido o mesmo valor do ano anterior, ainda que tenham sido analisados mais processos. Este facto deve-se à diminuição, durante o ano 

de 2011, essencialmente, no ano letivo 2010/2011, do valor médio da bolsa de estudo. 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 25 

 

 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
90% 

 
100% 

  
  

 

 

 

 

Indicador 5 

 
Correção das evidências 
detetadas na auditoria de 
2010 aos sistemas 
informáticos da DGES 

Objetivo 4 

Garantir um nível de 
segurança, qualidade e 

disponibilidade 
adequados para os 

sistemas informáticos e 
as respetivas 

infraestruturas 
tecnológicas de 

suporte 

50% 

CUMPRIU 

85% 

  90% 

100% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

Neste contexto, a “VisionWare”, enquanto consultora independente colaborou com a DGES no decorrer do ano 2011. Foram efetuadas 

diversas atividades de auditoria, visando a análise de áreas particulares da segurança dos sistemas de informação da DGES. Foi possível com 

estas atividades garantir que a segurança de informação é implementada na Direção-Geral de uma forma consistente, quer ao nível dos seus 

sistemas internos, quer no que toca às plataformas que estão no cerne do suporte informático à atividade da DGES. 

RESULTADO 
As correções efetuadas ao nível da plataforma de sistemas de informação da DGES, bem como os projetos evolutivos realizados, garantiram a 

correção de 90% das falhas evidenciadas na auditoria de 2010. 

ANÁLISE DO DESVIO 
De acordo com o relatório produzido pela empresa consultora, o nível de segurança informática na DGES tem sido gradualmente e 

consistentemente melhorado, com o objetivo de serem cumpridas as melhores práticas, nomeadamente a norma ISO/IEC 27001. 

IMPACTOS 

 Aumento substancial do nível de segurança das plataformas informáticas da DGES; 

 Maior disponibilidade e fiabilidade dos sistemas online da DGES; 

 Garantia da privacidade da informação tratada; 

 Maior confiança na utilização dos novos canais e plataformas online 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

No ano de 2008, de acordo com prioridades definidas pela Direção, foi definido no QUAR da DGES um indicador relativo à “Correção das 

evidências detetadas na auditoria à plataforma do Acesso ao Ensino Superior”. O resultado da auditoria correspondeu a uma taxa de 

realização de 153% na correção das evidências detetadas na plataforma. 

Relativamente ao ano de 2009, foram objeto de análise todas as plataformas aplicacionais e tecnológicas da DGES. Nestes termos, registou-se 

uma evolução positiva do indicador, a nível do alargamento do universo considerado, tendo sido registada uma taxa de realização de 107%.  

Em relação ao mesmo indicador fixado no QUAR do ano de 2010, os resultados evidenciam uma superação face aos que foram obtidos em 

anos anteriores. 
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QUALIDADE 

 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
7,0 

 
10,0 

  
  

 

 
  

25% 

Indicador 6 

Melhorar o nível de 
satisfação dos utilizadores da 
Plataforma de Bolsas de 
Estudo 

Objetivo 5 

Aplicar uma 
metodologia de 

avaliação da satisfação 
dos utilizadores da 

DGES 

50% 

CUMPRIU 

7,5 

7  

100% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

O Resultado do indicador é apurado com recurso a uma entidade externa de reconhecida valia. 

No ano de 2011, a avaliação contou, por via de alterações promovidas nas ferramentas de comunicação e informação da DGES aos alunos, 

com a introdução de novas dimensões de análise, nomeadamente “Atendimento telefónico” e “Atendimento por email”. 

O apuramento do resultado do indicador foi realizado com recurso a um inquérito online promovido em simultâneo com as candidaturas a 

bolsa de estudo e contou com a participação de 30.255 alunos (55% da população alvo). 

RESULTADO O resultado global apurado foi de 7, numa escala [1-10]. 

ANÁLISE DO DESVIO 

A taxa de realização foi de 100%. 

O desvio apresentado prende-se com a introdução de duas dimensões de análise, que obtiveram as notas mais baixas nas avaliações. 

Analisadas as dimensões de análise estatisticamente significativas que permaneceram do inquérito anterior verifica-se que em todas elas a 

avaliação foi superior. 

IMPACTOS 

 A avaliação realizada permite à DGES verificar quais as dimensões da Plataforma onde deverá promover melhorias; 

 A realização destes estudos de avaliação permitirá à DGES, por via da participação significativa, ficar em posse de sugestões de melhoria 

propostas pelos utilizadores da Plataforma e, consequentemente, com um nível de perceção superior ao dos próprios técnicos da DGES; 

 A análise e implementação das melhorias propostas permitirão à DGES reforçar a sua imagem perante os alunos de ensino superior e 

adaptar-se melhor às suas necessidades reais. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

O Resultado apurado no ano de 2011 tem em conta mais dimensões de análise que o indicador do ano 2010. Esta situação, em termos de 

avaliação da satisfação global, poderá reduzir a comparabilidade do objetivo/indicador. 

No entanto, pode fazer-se uma análise individual por dimensão de análise estatisticamente relevante comum aos dois estudos 

Dimensão de análise Avaliação 2010 Avaliação 2011 Variação numérica (percentual) 

Indeferimento da Bolsa ( Grau de justiça no 

indeferimento da bolsa de estudo) 

3,7 3,7 0 (0%) 

Imagem da DGES 7,9 8,4 + 0,5 (+ 6,3%) 

Processo de candidatura 6,7 7,2 + 0,5 (+ 7,5 %) 

Design da Plataforma 7,5 8,2 + 0,7 (+ 9,3 %) 

Acessibilidade e Navegação da Plataforma 7,5 8,3 + 0,8 (+ 10,6 %) 

Informação na Plataforma 7,3 7,9 + 0,6 (+ 8,2 %) 

Usabilidade da Plataforma 7,0 7,4 + 0,4 (+ 5,7 %) 

Comparação com o Processo Anterior 6,8 7,5 + 0,7 (+ 10,3 %) 

Reclamações (Forma como avalia o tratamento da 

reclamação) 

5,5 3,9 - 1,6 (- 29,1 %) 

É possível verificar, pela análise, apenas das dimensões de análise que se mantiveram constantes nos dois anos de avaliação que, em 8 das 9, 

a avaliação melhorou no último ano. Assim, poder-se-á pressupor que se o cálculo do indicador tivesse sido mantido constante o objetivo teria 

sido atingida e, porventura superado, face às variações das avaliações. 

Importa, no entanto, referenciar que, tendo em conta a aposta efetuada pela DGES na diversificação das ferramentas de prestação de 

informação e contacto com os estudantes, os resultados alcançados permitem verificar que ainda existe um trabalho a desenvolver nessa área 

de forma a alcançar os níveis médios de avaliação consentâneos com a imagem da própria instituição, permitindo a definição de prioridades 

de atuação e de desenvolvimento. 

Este indicador foi alvo de benchmarking (consultar o capítulo 5 do Relatório “Benchmarking Nacional e Internacional”). 
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 QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
10,0 

  
  

 

  

Indicador 7 

Nível de satisfação da 
metodologia de avaliação da 
satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online de Acesso 
ao Ensino Superior 

Objetivo 5 

Aplicar uma 
metodologia de 

avaliação da satisfação 
dos utilizadores da 

DGES 

50% 

SUPEROU 

7,00 

 7,8 

104% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

Foi realizado um estudo por uma empresa externa qualificada para o efeito (QMETRICS) sobre o processo de candidatura ao ensino superior, 

que teve como objetivo principal avaliar a qualidade apercebida e a satisfação dos candidatos com este processo.  

O estudo teve por base um questionário ao qual responderam 20.620 candidatos ao ensino superior, que submeteram a sua candidatura ao 

ensino superior público na 1ª fase do Concurso Nacional, para o ano letivo de 2011/2012, através da plataforma online. Como regra, foi 

utilizada uma escala de dez valores (de 1 a 10), nas questões de avaliação. 

A metodologia de avaliação da satisfação é composta por várias dimensões, sendo o índice de satisfação com o processo de candidatura ao 

ensino superior a dimensão fundamental que enforma o modelo estrutural, assumindo um papel central.  

De acordo com os dados do referido estudo, verificou-se que, através da metodologia de avaliação da satisfação utilizada, os utilizadores da 

plataforma online de acesso ao ensino superior tiveram um grau de satisfação com o processo de candidatura de 7,8. 

RESULTADO 

O índice de satisfação com o processo de candidatura, sendo este o fator mais relevante na metodologia prosseguida no estudo, é de 7,8 

pontos. Tal corresponde a uma percentagem de 87,6% de candidatos que se encontram “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” (valores 

superiores a 6,0 pontos). 

ANÁLISE DO DESVIO 

Para a superação do objetivo contribuiu a melhoria dos sistemas de informação e de comunicação, bem como o desenvolvimento dos 

sistemas de segurança e dos sistemas informáticos de suporte, a par de um desempenho dos trabalhadores permanentemente orientado para 

a satisfação dos utentes. 

IMPACTOS 

 Maior transparência na comunicação;  

 Prestação de serviços com qualidade reforçada; 

 Simplificação e desmaterialização de processos; 

 Incremento da taxa de serviços eletrónicos no âmbito do ensino superior; 

 Elevado grau de satisfação por parte dos utilizadores; 

 Reforço da eficiência da DGES; 

 Orientação dos Serviços para uma resposta pronta, eficaz, transparente, e adaptada às necessidades dos candidatos. 

 Melhoria da qualidade da relação entre a DGES e os candidatos ao ensino superior. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Até ao ano de 2006, a candidatura ao ensino superior era apresentada unicamente por via presencial com entrega de boletim. A candidatura 

online surge em 2007, através da medida 251 do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa – SIMPLEX 2006.  

Em 2010, a DGES realizou internamente um estudo baseado num inquérito de satisfação à utilização da candidatura online no concurso 

nacional de acesso ao ensino superior. O público-alvo foram os candidatos da 1.ª fase utilizadores do sistema de candidatura online no 

concurso nacional de acesso ao ensino superior de 2010. Das 9428 respostas recebidas, 93,1% dos candidatos consideraram-se satisfeitos ou 

muito satisfeitos com o nível de confiança transmitido pelo processo de candidatura online, sendo que 94,3% consideraram-se satisfeitos ou 

muito satisfeitos com a simplicidade do formulário de candidatura.  

O relatório final elaborado em 2012 pela empresa QMETRICS evidencia a moderna metodologia praticada, sendo os resultados obtidos 

bastante favoráveis para a DGES/DSAES e suscetíveis de serem comparados com as melhores práticas internacionais. Este indicador foi alvo de 

benchmarking (consultar o capítulo 5 do Relatório “Benchmarking Nacional e Internacional”). 
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 QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
10,0 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 8 

Taxa de aplicação da 
metodologia de avaliação da 
satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online do INDEZ 

Objetivo 5 

Aplicar uma 
metodologia de 

avaliação da satisfação 
dos utilizadores da 

DGES 

50% 

SUPEROU 

7,00 

 100% 

133% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 
Não só foi definida e aplicada a metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores da plataforma INDEZ como foi obtido um resultado 

bastante satisfatório para uma primeira aplicação da metodologia. 

RESULTADO 

 Nível de importância do INDEZ: 7.4 

 Nível de satisfação global: 6.9 

 Nível de realização das expectativas e aproximação da plataforma de uma plataforma ideal: 6.8 

 Nível de avaliação da equipa de apoio: 8.5 (esta avaliação traduz o esforço e disponibilidade da equipa em apoiar e resolver 

todas as situações que lhe são apresentadas) 

 Apesar de satisfeitos, os inquiridos apresentaram algumas sugestões, que fornecem importantes contributos a implementar na 

plataforma do INDEZ. A este nível é de salientar a necessidade de melhorar a clareza dos documentos técnicos, melhorar as 

validações dos diferentes campos de preenchimento e o relatório de dados. 

ANÁLISE DO DESVIO 
O indicador foi superado pois para além das atividades definidas, os níveis de avaliação foram bastante positivos e as sugestões de melhoria 

indicadas bastante pertinentes, tendo já sido aplicadas muitas no INDEZ de 2011. 

IMPACTOS 

 Possibilidade de direcionar as melhorias de acordo com as necessidades das Instituições  

 Motivação da equipa 

 Melhoria da imagem da DGES/DSSRES 

 Maior transparência e envolvimento no relacionamento com as Instituições 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Não aplicável. 
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 QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
78% 

 
100% 

  
  

 

  

Indicador 9 

Taxa de execução de acordo 
com o plano de formação 
aprovado 

Objetivo 6 

Assegurar um conjunto 
de políticas de gestão 

da qualidade e das 
pessoas, visando a 

qualificação, 
capacitação e 
satisfação dos 
colaboradores  

50% 

SUPEROU 

85% 

154% 

171% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

No ano de 2011, a DGES elaborou um Plano de Formação, tendo em consideração a escassez de recursos humanos disponíveis e os recursos 

financeiros afetos à sua concretização. A par do Plano de Formação, a DGES foi mantendo um Mapa da Execução da Formação Planeada, onde 

iam sendo atualizadas ações não previstas e realizadas e ações canceladas. 

RESULTADO A DGES planeou e superou o indicador definido. 

ANÁLISE DO DESVIO 
O desvio positivo registado deve-se ao facto de as ações de formação previstas terem sido realizadas. Acresce que foram realizadas outras 

ações de formação que não se encontravam previstas, decorrentes das necessidades pontuais sentidas pelo Serviço. 

IMPACTOS 

 Contribui para uma maior satisfação dos colaboradores;  

 Facilitador de uma atitude mais participativa e empenhada; 

 Aumento da produtividade; 

 O retorno do investimento em formação reflete-se na qualidade dos processos; 

 Facilita a partilha de conhecimento entre colaboradores; 

 Maior qualidade dos serviços. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Desde o ano de 2008, que este indicador é comum e transversal a todos os organismos do então MCTES, sendo por isso suscetível de ser 

comparado. 

No QUAR da DGES do ano de 2010, foi definido um indicador idêntico, tendo a DGES obtido o resultado de 78% na taxa de execução do Plano 

de Formação. 
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 QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

  
  

 

  

Indicador 10 

Taxa de execução das 
atividades previstas com vista 
à certificação da DRMCI, 
segundo a norma  ISO 
9001:2008  

Objetivo 6 

Assegurar um conjunto 
de políticas de gestão 

da qualidade e das 
pessoas, visando a 

qualificação, 
capacitação e 
satisfação dos 
colaboradores  

50% 

CUMPRIU 

100% 

100% 

100% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

Elaborados 5 Procedimentos: todas as ferramentas e procedimentos introduzidos em 2011 permitiram uma melhoria da eficiência e eficácia 

das atividades de todos os colaboradores, a nível interno, e uma melhor e mais atempada resposta aos utentes. Constituem fatores essenciais 

de progresso e de melhoria da prestação da equipa, que conduziram a um registo de maior qualidade dos nossos serviços, aliados a uma 

grande motivação da equipa. 

Elaboração do cronograma trimestral e da nota introdutória revelou-se numa metodologia importante na continuação da implementação de 

um sistema de gestão de qualidade, conforme a norma ISO 9001:2008. Este trabalho revelou-se bastante positivo e constitui um dos fatores 

essenciais de progresso e de melhoria na implementação da gestão de qualidade. 

RESULTADO A DGES cumpriu o objetivo definido. 

ANÁLISE DO DESVIO Não aplicável. 

IMPACTOS 

 Processos devidamente controlados, facilitando a sua execução e monitorização; 

 Obtenção de melhores resultados; 

 Maior qualidade e redução de tempo no serviço prestado; 

 Maior assertividade na transmissão de conhecimentos e informação e na execução de procedimentos; 

 Instrumento facilitador do cumprimento e rigor dos procedimentos e das tarefas. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

Em 2008, a DRMCI elaborou um Manual de Procedimentos. 

Ao longo dos anos de 2009 e 2010, de acordo com os objetivos fixados para a unidade orgânica, foram feitas atualizações ao manual, que 

refletem a melhoria que continuamente se pretende implementar para um reforço positivo do desempenho. 

Em 2011, pretendeu-se efetuar uma revisão de todos os procedimentos realizados até então e verificar a eventual necessidade de melhoria 

não apenas de procedimentos, como também da reengenharia de processos. 
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 QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 

META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
VALOR 2010 

 
VALOR CRÍTICO 

 
Não aplicável 

 
100% 

  
  

 

 
 
 

Indicador 11 

Taxa de cumprimento do 
plano de revisão dos 
procedimentos definidos pela 
DSAES, tendo em vista a 
certificação da qualidade 

Objetivo 6 

Assegurar um conjunto 
de políticas de gestão 

da qualidade e das 
pessoas, visando a 

qualificação, 
capacitação e 
satisfação dos 
colaboradores  

50% 

SUPEROU 

80% 

100% 

118% 

EXECUÇÃO DO INDICADOR 

 Conceção de uma metodologia tendente à gestão e revisão dos procedimentos anteriormente definidos pela DSAES; 

 Planificação de novos procedimentos em atividades de suporte para sistematização de tarefas; 

 Simplificação de procedimentos existentes; 

 Preparação de documentação procedimental a apresentar a eventual entidade externa de apoio, especializada na área da 

certificação da qualidade de serviços. 

RESULTADO 

Foram elaborados os seguintes procedimentos novos:  

- Procedimento relativo ao arquivo da DSAES, o qual abrange o arquivo ativo, semi-ativo e inativo; 

- Procedimento de candidatura relativo ao Contingente especial para candidatos emigrantes e seus familiares; 

Foi ainda objeto de revisão o procedimento relacionado com o artigo 20.º A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, com as 

respetivas alterações. 

ANÁLISE DO DESVIO 

O plano de revisão concebido foi totalmente implementado, conforme justificam os resultados apresentados.  

Nesta fase,  para a implementação eficaz de um sistema de gestão de qualidade e correspondente certificação, torna-se imprescindível a 

assessoria técnica de uma entidade especializada nesta área. 

IMPACTOS 

 Processos devidamente controlados, facilitando a sua execução e monitorização; 

 Obtenção de melhores resultados; 

 Maior qualidade e redução de tempo no serviço prestado; 

 Maior assertividade na transmissão de conhecimentos e informação e na execução de procedimentos; 

 Instrumento facilitador do cumprimento e rigor dos procedimentos e das tarefas. 

COMPARABILIDADE DO 

OBJETIVO/INDICADOR 

A definição de procedimentos, com vista a uma futura certificação da qualidade do serviço, foi iniciada em 2008, de acordo com os objetivos 

fixados para a unidade orgânica e que constam do Relatório de Atividades desse ano. 

Este objetivo manteve-se no ano de 2009 e foi sendo desenvolvido, tendo sido elaborados novos procedimentos (ver QUAR da DGES do ano 

de 2009 – objetivo 8, indicador 12). 

Trata-se de um objetivo que importa dar continuidade, com vista à concretização da certificação da qualidade na DSAES, no seguimento das 

políticas de qualidade que foram implementadas pela DGES. 
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2. ANÁLISE DE DESEMPENHO 

2.1. ANÁLISE DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Para a realização das missões da DGES, é decisiva a existência de uma estrutura de recursos humanos (RH) adequada e multidisciplinar. 

 

No ano de 2011, na sequência de procedimentos concursais comuns abertos nos termos legalmente previstos, foram celebrados 11 (onze) 

contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de técnico superior. 

 

No QUAR foi planeado um total de 87 efetivos, a que correspondem 975 pontos, correspondentes a Dirigentes de Direção Superior, Dirigentes de 

Direção Intermédia, Técnicos Superiores, Assistentes Administrativos, Assistentes Operacionais e Técnicos de Informática (Figura 1).  

 

Verifica-se, deste modo, uma taxa de realização dos recursos humanos de 88%. De acordo com a pontuação, face aos 975 pontos planeados, foram 

executados 857. A diferença do total de executado em relação ao planeado deve-se, fundamentalmente, às aposentações que se verificaram para cada 

um dos grupos profissionais.  
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Figura 1 - Recursos Humanos Planeados vs Utilizados (em pts) 
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2.2. ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos financeiros da DGES provêm de duas fontes: Orçamento de Estado e Receitas próprias. 

Devem ser tidas em conta as alterações orçamentais que foram efetuadas, e que se traduzem no Orçamento Corrigido. 

Da análise do orçamento executado face ao estimado, conclui-se que a gestão dos recursos financeiros da DGES foi feita de forma eficiente e 

racional, atentas as reposições e cativações ocorridas, decorrentes de legislação em vigor. 

Apresenta-se de seguida a Tabela 1 e a Figura 2 onde se esquematiza o acima descrito: 

DESIGNAÇÃO Orçamento Corrigido Realizado Taxa Realização 

Orçamento de funcionamento (FF 111, FF 119, FF 123, FF 242 e FF 280) 3.179.139,00€ 2.936.170,00€ 92% 

Aquisições de Bens e Serviços 775.376,00€ 604.127,00€ 78% 

Transferências correntes 90.969,00€ 72.569,00€ 80% 

Despesas c/Pessoal 2.131.408,00€ 2.132.636,00€ 100% 

Outras despesas correntes 181.386,00€ 126.838,00€ 70% 

PIDDAC (F.F. 111) 262.500,00€ 176.232,00€ 67% 

TOTAL 3.441.639,00€ 3.112.402,00€ 90% 

Tabela 1 – Orçamento de Funcionamento e PIDDAC (F.F. 111) 
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Figura 2 - Orçamento de Funcionamento e PIDDAC (F.F. 111) 
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2.3. ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE 

A produtividade em termos económicos é comummente definida como a expressão da eficiência da produção e mede-se através do rácio entre a 

produção obtida (output) e os fatores produtivos nela utilizados (input) num determinado período de tempo. Ora, sendo a DGES uma entidade pública que 

presta serviços às instituições de ensino superior, aos estudantes e ao cidadão em geral, a desmaterialização dos fatores produtivos é uma realidade, com 

especial ênfase no capital humano, dado serem as pessoas que constituem o principal fator de criação de valor. Assim, os indicadores de performance 

devem demonstrar a produtividade dessas pessoas. 

Objetivo - Indicador Ponderação 
Taxa de 

Realização 
Resultado   

Resultado* 
Ponderação 

OBJ 1  Ind 1  13% 100% 3   0,375 

OBJ 1  Ind 2 13% 133% 5   0,625 

OBJ 2  Ind 3 25% 111% 5   1,250 

OBJ 3  Ind 4 13% 100% 3   0,375 

OBJ 4  Ind 5 13% 100% 3   0,375 

OBJ 5  Ind 6 4% 100% 3   0,124 

OBJ 5  Ind 7 4% 104% 5   0,206 

OBJ 5  Ind 8 4% 133% 5   0,213 

OBJ 6  Ind 9 4% 171% 5   0,206 

OBJ 6  Ind 10 4% 100% 3   0,124 

OBJ 6  Ind 11 4% 118% 5   0,213 

Total Global 100% 112,2% 4,09   4,085 

Tabela 2 – Desempenho Global 
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Com vista a uma análise interna da produtividade, o rácio a considerar deverá ser: 

 

 

 

 

 

Realizando uma análise comparativa da taxa de produtividade com a verificada em 2010 (1,963), verifica-se que, face aos recursos humanos 

disponíveis, o desempenho global da DGES registou um decréscimo. 

Com a aprendizagem adquirida ao longo dos anos na elaboração do QUAR, as metas definidas foram mais realistas e consistentes. Assim, 

tendencialmente caminha-se mais para o cumprimento e não para a superação dos objetivos. 

 

 

2.4. ANÁLISE CUSTO-EFICÁCIA 

Uma análise do custo – eficácia pretende avaliar em que medida o custo inerente ao desempenho global foi o menor possível. Na prática, esta 

análise é útil se houver termo de comparação, quer ao nível de resultados de anos anteriores, quer ao nível da comparação com outras organizações. 

 

PRODUTIVIDADE = 
Taxa de realização global  

Taxa de utilização de RH  

PRODUTIVIDADE = 
112,2% 

 1,28 
88% 
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2.5. ANÁLISE DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE 

A maioria dos objetivos de eficácia registou uma taxa de realização acima dos 100%, tendo os Indicadores n.ºs 1 e 3 dos objetivos n.ºs 1 e 2, 

respetivamente, atingido uma taxa de realização superior a 110%, devido ao cumprimento total do planeamento previsto. 

Deste modo, o indicador 1 foi cumprido, sendo que os restantes indicadores foram superados (Figura 3). 

Relativamente aos objetivos de eficiência (Figura 4), os objetivos foram cumpridos. 

No que se refere aos objetivos de qualidade (Figura 5), dois dos três indicadores foram superados, com um nível de realização de superior a 100%, 

tendo o indicador 6 do objetivo 5 sido cumprido. 

 

 

CUSTO vs EFICÁCIA = 
Taxa de realização global 

 

Taxa de utilização de RF  

CUSTO vs EFICÁCIA = 
112,2% 

→1,24  90% 
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A avaliação de desempenho por tipo de objetivo foi positiva, registando-se uma classificação de 4,50 ao nível da eficácia, 3,00 ao nível da eficiência 

e 4,34 ao nível da qualidade, o que se traduz numa avaliação qualitativa de BOM para cada um dos níveis de eficácia e da qualidade e suficiente para o nível 

da eficiência (Figura 7). 

A nível global a classificação final do desempenho obtido pela DGES ao nível do QUAR é de 4,09, correspondendo a uma avaliação final 

qualitativa de BOM (Figuras 6 e 7). 
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Figura 3 – Taxa de Realização de Eficácia Figura 4 – Taxa de Realização de Eficiência Figura 5 – Taxa de Realização de Qualidade 

Figura 6 – Grau de cumprimento de Objetivos Figura 7 – Avaliação Global de Desempenho 
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2.6. APRECIAÇÃO DOS UTILIZADORES 

2.6.1. INQUÉRITO À SATISFAÇÃO DE CLIENTES 

Durante o ano de 2011, a DGES realizou inquéritos de satisfação, relativamente às seguintes área infra descritas, com vista a aferir a qualidade dos 

serviços prestados. 

Os resultados detalhados dos inquéritos realizados encontram-se em anexo ao presente relatório (pág. 251 e seguintes): 

 Inquérito aos utentes da DSAE, relativamente à “Avaliação da qualidade do serviço e da Satisfação com o Processo de Atribuição de Bolsas de 

Estudo”. 

 Inquérito aos utentes da DSAES, relativamente à “Avaliação da qualidade apercebida e da satisfação com a candidatura ao ensino superior”. 

 Inquérito aos utentes da DSSRES, relativamente à “Avaliação da satisfação da plataforma online INDEZ utilizadas pelas instituições de ensino 

superior públicas”.  

 

2.6.2. INQUÉRITO À SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 

No final de janeiro de 2012, foi realizado um questionário de satisfação aos colaboradores da DGES. Na generalidade, pode-se afirmar que a maioria 

dos colaboradores encontra-se dentro do intervalo “satisfeito e muito satisfeito” com a organização no seu todo.  

Este questionário tem como objetivo medir o grau de satisfação dos colaboradores, sempre numa perspetiva de melhoria contínua, pois o objetivo 

máximo deste projeto será analisar periodicamente a satisfação destes intervenientes, de modo a poder compará-la ao longo do tempo, corrigindo sempre 

os aspetos que não se encontrem de acordo com as necessidades dos colaboradores e da organização. 
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Dos questionários aplicados foi obtida uma taxa de resposta de 58% (vs. 94% em 

2009 e vs. 67% em 2010), o que revela um decréscimo na adesão por parte dos 

colaboradores.  

O questionário versou sobre um conjunto de temáticas relativas ao modo como o 

colaborador perceciona a organização no seu todo, de modo a aferir o grau de 

satisfação com a mesma.  

Da análise dos resultados observámos, no que diz respeito à satisfação global dos 

colaboradores com a organização, que 100% das respostas se situam no intervalo 

“satisfeito e muito satisfeito” (vs 96% em 2009 e vs. 67% em 2010). Nesta questão 

foram avaliados temas que retratam a organização no seu todo (imagem da 

organização; desempenho global da organização; papel da organização na 

sociedade; relacionamento da organização com os cidadãos e a sociedade; forma como a organização gere os conflitos de interesses; nível de envolvimento 

dos colaboradores na organização e na respetiva missão; envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria e mecanismos de consulta e diálogo 

entre colaboradores e dirigentes).  

Nas questões diretamente relacionadas com a gestão de topo, os colaboradores foram inquiridos sobre a satisfação com a gestão de topo (Figura 8) e sobre 

o estilo de liderança. Respetivamente, 98% (vs. 92% em 2009 e vs. 91% em 2010) e 96% (vs 91% em 2009 e vs. 95% em 2010) dos colaboradores da DGES 

encontram-se no intervalo “satisfeito e muito satisfeito” com a gestão de topo e sua liderança, tendo em conta diversos fatores (aptidão para conduzir a   

organização, para comunicar, a sua postura face à mudança e à modernização, face aos objetivos da organização; se os gestores de topo lideram através do 

exemplo; se demonstram empenho no processo de mudança; se aceitam críticas construtivas; se aceitam sugestões de melhoria, se estimulam a iniciativa  

Figura 8 - Satisfação com a gestão de topo 
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das pessoas, se encorajam a confiança mútua e o respeito; se asseguram o desenvolvimento de uma cultura de mudança; se reconhecem os esforços 

individuais e das equipas e se adequam o tratamento dado às pessoas, às 

necessidades e às situações em causa).  

Foi ainda abordada uma questão que tematiza a satisfação com as 

condições de trabalho, sendo que 100% (vs 94% em 2009 e vs. 97% em 2010) 

dos colaboradores se encontra no intervalo “satisfeito e muito satisfeito” com o 

ambiente de trabalho, com o modo como a organização lida com os conflitos, 

queixas ou problemas 

pessoais, com possibilidade 

de conciliar o trabalho com a 

vida familiar e assuntos 

pessoais, com a possibilidade 

de conciliar o trabalho com 

assuntos relacionados com a 

saúde e com a igualdade de tratamento na organização (Figura 9).  

Quando questionados sobre a satisfação com o seu desenvolvimento profissional, 100% (vs 68% em 2009 

e vs. 60% em 2010) dos colaboradores situam-se no intervalo entre “Satisfeito” e “Muito Satisfeito”, 

considerando as ações de formação frequentadas, as oportunidades criadas pela organização para o 

desenvolvimento de novas competências ou os mecanismos de consulta e diálogo na organização.  

 

Figura 9 - Satisfação global com as condições de trabalho 

Figura 10 - Níveis globais de motivação 
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Para análise dos níveis de motivação dos colaboradores, foram avaliadas as respostas relativas à aprendizagem de novos métodos de trabalho, 

desenvolvimento de trabalho em equipa, participação em ações de formação, participação em projetos de mudança na organização e sugestões de  

melhorias. 100% (vs 56% em 2009 e vs. 98% em 2010) das respostas enquadra-se nos 

níveis “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” (Figura 10). 

Relativamente à satisfação com o estilo de liderança do gestor de nível intermédio, com 

base nos mesmos fatores acima descritos e ainda na promoção de ações de formação e 

de sugestões de melhoria e na delegação de competências e responsabilidades, 91% (vs 

77% em 2009 e vs. 82% em 2010) dos colaboradores considera-se “Satisfeito” e “Muito 

Satisfeito”.  

No que toca à avaliação da satisfação com as condições de higiene, segurança, 

equipamentos e serviços, o resultado permite concluir que 88% (vs 73% em 2009 e vs. 

80% em 2010) dos colaboradores considera-se “Satisfeito”, tendo em consideração 

diversos elementos, nomeadamente as condições físicas e ergonomia dos 

equipamentos, os equipamentos de comunicação e de informática disponíveis, a sala de 

convívio/refeição, o software disponível, o helpdesk e a limpeza.  

Por último, o resultado da avaliação da satisfação com o trabalho que cada colaborador desempenha, tendo em conta o tipo e complexidade das tarefas, 

bem como a equipa e a unidade orgânica em que está inserido, permite concluir que 54% (vs 43% em 2009 e vs. 57% em 2010) dos colaboradores considera-

se “Satisfeito” e 46% encontra-se “Pouco Satisfeito” (vs 8% em 2009 e vs. 2% em 2010) (Figura 11).  

Figura 11 - Satisfação global com o trabalho que desempenha 
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3. ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

3.1 INSPEÇÕES E AUDITORIAS 

No ano de 2011, a DGES, tendo em vista os requisitos de Formação a que o Sistema de Gestão da Qualidade já implementado na Direção de 

Serviços de Apoio ao Estudante (DSAE) está sujeito, promoveu uma formação a vários colaboradores da Organização sobre o Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

A ação de formação em “Qualidade-Realização de Auditoria Interna à DSAE” realizada no mês de maio de 2011, para além da componente teórica 

beneficiou de uma componente prática, que se traduziu na realização da auditoria interna (AI) ao Sistema de Gestão de Qualidade da DSAE, também no 

mesmo mês. 

Os Critérios tidos em conta na execução desta AI foram o grau de conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade à Norma de referência NP EN 

ISO 9001:2008, bem como a sua eficácia e funcionalidade. 

Cada processo foi analisado na ótica da efetiva implementação da metodologia PDCA: Planear, Executar, Verificar e Atuar. Assim, as reuniões de 

avaliação foram orientadas através de Listas de Verificação antecipadamente preparadas e depois distribuídas aos auditados. 

A auditoria externa foi realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2011, com o objetivo de confirmar se o sistema de gestão cumpria todos os requisitos 

das normas de referência, requisitos legais e regulamentares aplicáveis. 

Foram, igualmente, revistos os resultados da auditoria anterior, bem como avaliada a conformidade do uso da marca de Certificação da SGS. 

A auditoria confirmou que o sistema estava efetivamente implementado, mantido e que estaria a ser eficaz, conduzindo ao cumprimento dos 

objetivos e à realização das políticas da Organização.  
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Em 2011, foram igualmente realizadas ações de auditoria externas e inspeções no serviço. No âmbito dos projetos cofinanciados, foram realizadas 

auditorias na DGES, bem como em Instituições de Ensino Superior, com o acompanhamento da DGES, pelas seguintes entidades: Programa Operacional 

Potencial Humano - POPH, Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu  - IGFSE e Comissão Europeia. 

Na generalidade, resulta dos diversos relatórios oficiais elaborados a inexistência de não conformidades relevantes relativamente às matérias 

auditadas. 

 

3.2 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

A avaliação do sistema de controlo interno (SCI) será seguidamente analisada de acordo com a classificação de questões proposta pelo Conselho 

Coordenador da Avaliação de Serviços, através do documento técnico n.º 1/2010, de 04/03/2010, encontrando-se devidamente discriminada em anexo 

(pág. 247) ao relatório.  

 

 

3.2.1 AMBIENTE DE CONTROLO 

A concretização dos objetivos a que a DGES se propôs e que se encontram plasmados no QUAR foi possível atendendo à constante monitorização 

das atividades realizadas no seio das unidades orgânicas, bem como à política de valorização do serviço público e focalização no cliente.   

A Direção desenvolveu todos os esforços para a manutenção desta postura perante o cliente, não só consciencializando cada colaborador para o 

impacto do seu trabalho no serviço prestado, mas também valorizando o seu desempenho. 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poph.qren.pt%2F&ei=kjeIT4ygDO_Z0QXQuaXMCQ&usg=AFQjCNGUT4U-C7O15P3Fl4XjQmqkEwlgQQ&sig2=bHqq3-4Zd89a2cqfqFApGg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poph.qren.pt%2F&ei=kjeIT4ygDO_Z0QXQuaXMCQ&usg=AFQjCNGUT4U-C7O15P3Fl4XjQmqkEwlgQQ&sig2=bHqq3-4Zd89a2cqfqFApGg
http://www.igfse.pt/
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A cultura de responsabilização vivida na DGES em torno da sua missão promove contatos constantes entre a gestão de topo e a gestão intermédia, 

de forma a assegurar permanentemente as necessidades dos clientes. 

Assim, é assumido como um dos objetivos da Direção a difusão e transversalidade da política de qualidade orientada para o cliente, que já foi 

implementada em alguns serviços. 

Nestes termos, desde o ano de 2005 que a DSAE é certificada pela SGS ICS (Serviços Internacionais de Certificação) no âmbito das atividades de 

“Gestão de Ação Social no Ensino Superior Público e Privado: Planificação, gestão e acompanhamento da execução orçamental e avaliação de resultados; 

Acompanhamento do funcionamento dos Serviços de Ação Social; Atribuição de benefícios sociais aos estudantes do Ensino Superior Privado.” 

A manutenção da certificação é acompanhada e avaliada anualmente pela empresa certificadora e a sua renovação está sujeita, a cada três anos, a 

uma revisão aprofundada do Sistema de Gestão de Qualidade implementado.  

A partir do ano de 2008, as várias unidades orgânicas da DGES iniciaram o processo conducente à implementação da qualidade, procurando uma 

aproximação relativamente à Certificação da Qualidade já alcançada pela Direção de Serviços de Apoio ao Estudante (DSAE).  

Para o efeito, integraram os QUAR dos anos de 2008 a 2011 da DGES, bem como os “Tableaux de bord” de cada unidade orgânica, objetivos e 

indicadores inerentes à implementação de uma política de qualidade transversal a toda a DGES. 

A participação ativa de todos os colaboradores da DGES na prossecução das políticas definidas, bem como na melhoria contínua dos serviços 

prestados, permitiu que os objetivos fixados no QUAR fossem totalmente realizados, com recolha das evidências que comprovam o grau de concretização de 

cada um dos objetivos relacionados com o cliente, com os processos internos do serviço e com o desenvolvimento organizacional. 
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3.2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional da DGES obedeceu ao legalmente estabelecido através da sua Lei Orgânica
1
 vigente no ano de 2011, que definiu a 

missão, atribuições e tipo de organização interna do serviço. 

        Em 2011, a DGES era dirigida por um Diretor-Geral, coadjuvado por uma Subdiretora-Geral. Existiam, à data, cinco unidades orgânicas, com as 

respetivas competências estabelecidas pela Portaria n.º 549/2007, de 30 de abril:  

 A Direção de Serviços de Acesso ao Ensino Superior (DSAES);  

 A Direção de Serviços de Apoio ao Estudante (DSAE);  

 A Direção de Serviços de Suporte à Rede do Ensino Superior (DSSRES); 

 A Divisão de Apoio Técnico e Administrativo (DATA)
2
; 

 A Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional (DRMCI)
3
. 

 

Em 2011, a estrutura que se encontrava em funcionamento obedecia às regras legalmente previstas e respondia satisfatoriamente à evolução da 

atividade do serviço. 

 

                                                                 
1
 Decreto-Lei n.º 151/2007, de 27 de abril 

2
 Criada através de Despacho n.º 20 870/2007, de 11 de setembro 

3
 Criada através de Despacho n.º 23 137/2007, de 8 de outubro 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/6C97F7DA-7B93-4A5E-9D2F-106CB29185AC/18/DL151_2007_LeiOrganica_DGES.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/6C97F7DA-7B93-4A5E-9D2F-106CB29185AC/1124/Despacho208702007.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/6C97F7DA-7B93-4A5E-9D2F-106CB29185AC/1125/Despacho231372007.pdf
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Após a publicação do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, que aprovou a Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, foi aprovada a Lei 

Orgânica do MEC (Ministério da Educação e Ciência) – Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro. 

O MEC veio a suceder nas atribuições anteriormente prosseguidas pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior [ao qual pertencia a DGES] agregando-se num mesmo departamento governamental a definição e a promoção da execução das políticas relativas à 

educação pré-escolar, à educação escolar — que compreende os ensinos básico, secundário e superior e integra as modalidades especiais de educação —, à 

educação extraescolar e à ciência e tecnologia, bem como os respetivos modos de organização, financiamento e avaliação. 

Através do Decreto Regulamentar n.º 20/2012, de 7 de fevereiro, publicado em Diário da República, 1.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2012, foi 

aprovada a nova orgânica da DGES. 

Com a entrada em vigor do mencionado Decreto Regulamentar foi revogado o Decreto-Lei n.º 151/2007, de 27 de abril, que aprovou a anterior orgânica 

da Direção-Geral do Ensino Superior (vide artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro). 

 

3.2.3 ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO ADMINISTRATIVO IMPLEMENTADOS NO SERVIÇO 

Desde 2009 que as várias unidades orgânicas procederam à elaboração procedimentos, sendo que algumas delas organizaram um “Manual de 

Procedimentos”, de forma a difundir a todos os agentes participantes a formalização dos fluxos de informação e comunicação, no seguimento da política de 

qualidade implementada pela DGES. 

A elaboração destes procedimentos permite a formalização, em documentos de suporte, dos centros de decisão implementados, sendo claramente 

reconhecidos pelos colaboradores as responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos, bem como os circuitos de informação e 

as atividades a serem desenvolvidas. 
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Em 17/01/2011, foi nomeada a Comissão de Implementação e Monitorização do Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, que 

monitoriza e propõe, no mesmo âmbito, instrumentos de bom governo. 

 

3.2.4 FIABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

A DGES procura, diariamente, assegurar o rigor e segurança da informação disponibilizada, bem como procurar novas formas de otimizar e integrar 

esses outputs, permitindo o cruzamento de informação.  

Considerando os sistemas de informação como um pilar preponderante da sua atividade, a DGES, desde finais de 2007, promove um processo 

formal de auditoria às plataformas aplicacionais e tecnológicas. 

Para tal, a DGES continuou com o contrato que tinha feito anteriormente com uma consultora independente na vertente de segurança de 

informação, credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança, que enquadrou todo o processo com as boas práticas e normas de segurança internacionais 

ISO/IEC 17799/27001, CobiT, NIST, Sarbanes-Oxley, ITIL e Basileia II. 

Acresce que, a segurança do acesso de terceiros aos sistemas da DGES é garantida através da autenticação obrigatória através de um username e 

password gerados pelo sistema de modo aleatório e armazenados em base de dados de forma encriptada. Aos utilizadores é também solicitada 

periodicamente a alteração da sua password, aumentando assim também o nível de segurança deste acesso. 
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A segurança da comunicação entre os sistemas internos da DGES é assegurada pela obrigatoriedade de autenticação entre os sistemas através do 

recurso a certificados que garantem a identidade dos sistemas envolvidos na troca de informação. Os dados trocados são também sujeitos a uma 

encriptação de forma a garantir a sua confidencialidade.  

Os sistemas de informação disponíveis na DGES garantem, pois, a fiabilidade das informações prestadas nas diversas áreas de gestão de recursos 

humanos, contabilidade, gestão documental e tesouraria. 

4 PARTICIPAÇÃO 

4.1 AUDIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO 

No que diz respeito à audição e participação na avaliação, vide pág.42. 

A implementação do SIADAP envolve a participação ativa de todos os colaboradores da organização, nomeadamente através da discussão e da 

partilha da informação. 

 

4.2 DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

O sistema de avaliação dos serviços tem como elemento catalisador a gestão intermédia, cuja função basilar na observância dos objetivos do 

serviço representa o elo de ligação entre as orientações superiores e a cooperação para os mesmos dos demais trabalhadores. 
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A importância desta direção é evidenciada pela responsabilidade que assume no que toca ao planeamento, coordenação dos meios disponíveis e 

mobilização dos intervenientes com vista a assegurar o cumprimento dos objetivos do organismo. 

 

A auscultação dos dirigentes intermédios no âmbito do processo de avaliação, enquanto conhecedores por excelência das ações realizadas no seio 

da unidade orgânica e pela sua estreita ligação com os destinatários dos serviços prestados, foi determinante na obtenção de melhorias significativas na 

aplicação prática do SIADAP.  

 

4.3 COLABORADORES 

A promoção de reuniões internas nas unidades orgânicas para monitorização das atividades desenvolvidas e dos objetivos definidos, como exemplo 

de boa prática, permitiu definir prioridades no seio de cada serviço. Além disso, possibilitou um planeamento detalhado relativamente aos recursos 

humanos disponíveis, sendo estes em número cada vez mais reduzido devido à elevada taxa de aposentação registada.  

A par destas reuniões, foi feito um acompanhamento periódico dos objetivos a cumprir por cada colaborador, com base numa avaliação genérica 

dos objetivos alcançados e em relatórios individuais de autoavaliação.  
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5 BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

5.1. QUALIDADE DO SERVIÇO E O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL 

 Em 2011 foi realizado um estudo de “Avaliação da qualidade do serviço e da Satisfação com o Processo de Atribuição de Bolsas de Estudo”, junto de 

30.255 candidatos, dos quais, 23.049 foram candidatos à reatribuição da bolsa de estudo e 7.206 candidatos que se candidataram simultaneamente à bolsa 

de estudo e ao Ensino Superior. O referido estudo foi realizado por uma empresa externa (QMETRICS), de modo a ser garantida total imparcialidade e rigor 

nas conclusões que deverão ser tidas em consideração pela DGES. 

O modelo de Satisfação com o processo de atribuição de bolsas de estudo relacionou, por um lado, a satisfação dos candidatos com o processo de 

atribuição de bolsas de estudo com as grandes dimensões potencialmente explicativas da mesma e, por outro lado, cada uma destas dimensões com um 

conjunto de variáveis latentes obtidas do inquérito ao candidato (ver Quadro infra). Cada uma destas variáveis latentes corresponde a uma questão do 

inquérito, respondida na escala de 1 a 10.  
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Dimensões Variáveis latentes 
Imagem da DGES Entidade de confiança 

Entidade inovadora e virada para o futuro 
Entidade que se preocupa em responder às necessidades dos candidatos  

Candidatura  Grau de complexidade do processo 
Tempo necessário para concluir a candidatura 
Facilidade em obter informação sobre o processo de candidatura 
Facilidade de acesso ao formulário de candidatura através do website da DGES 

Indeferimento à Bolsa Grau de justiça no indeferimento à bolsa de estudo 

Design da Plataforma Qualidade geral (visual) do grafismo 
Grafismo ajuda a compreender o conteúdo da informação apresentada 
Grafismo ajuda a encontrar o pretendido 

Acessibilidade e Navegação da 
Plataforma 

Velocidade de carregamento das páginas 
Organização do conteúdo e/ou das páginas do sítio 
Facilidade em chegar ao pretendido e/ou o n.º de cliques para chegar ao pretendido 

Informação na Plataforma Rigor e clareza da informação 
Qualidade da informação 

Usabilidade da Plataforma Qualidade das ajudas ao preenchimento da candidatura 
Facilidade de preenchimento da candidatura 

Comparação com o Processo 
Anterior 

Grau de complexidade do processo 
Tempo necessário para concluir a candidatura 

Atendimento Telefónico da 
DGES 

Qualidade do atendimento telefónico 
Rapidez do atendimento telefónico 
Capacidade de resolução de problemas por telefone 

Atendimento por Email da 
DGES  

Qualidade do atendimento por email 
Rapidez do atendimento por email 
Capacidade de resolução de problemas por email 

Reclamações Forma como avalia o tratamento da reclamação 

Duração do prazo de 
candidatura 

Grau de satisfação com a duração do prazo de candidatura 

Pedido de Atribuição de Senha Grau de satisfação com a informação disponível 
Grau de satisfação com a simplicidade do procedimento  

Satisfação com o Processo de 
atribuição 

Satisfação Global 
Realização das Expetativas 
Processo de atribuição de bolsas ideal 
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Neste Benchmarking, são comparados os níveis da Imagem da DGES e da Satisfação dos dois grupos de candidatos com o processo de atribuição de 

bolsas de estudo, deste estudo de 2011, com dados disponibilizados pelo Índice Nacional de Satisfação do Cliente (ECSI
4 

– Portugal) em 2010, embora nesta 

comparação há que ter em atenção a existência de diferentes serviços/produtos fornecidos em cada setor.  

Os valores do estudo do ECSI - Portugal para os serviços disponíveis (Gás Garrafa, Telecomunicações Rede Móvel e Fixa, Internet Móvel e Fixa, TV por 

Subscrição, Banca, Comunicações, Águas, Seguros, Combustíveis e Transportes nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto) têm algumas semelhanças 

com os apresentados para os alunos que se candidataram à bolsa de estudo, dada a dimensão e a grande concentração da oferta nas entidades promotoras. 

Os valores das dimensões Imagem e Satisfação, obtidos para a DGES e para o processo de atribuição de bolsas dos candidatos ao Ensino Superior e à 

Bolsa de Estudo em simultâneo revelam que são, respetivamente, os primeiros e antepenúltimos melhores classificados nas respetivas vertentes em análise, 

distando do melhor classificado (Gás em Garrafa) em 0,7 pontos na Satisfação e 0,5 pontos na Imagem. Por outro lado, os candidatos à reatribuição da bolsa 

de estudo encontram-se na quinta posição e em último lugar, respetivamente, distando do restante grupo de candidatos em 0,1 pontos na Imagem da DGES 

e do Gás em Garrafa em 1,2 pontos na Satisfação.  

Ao nível do setor público, o American Customer Satisfaction Index (ACSI
5
) permite efetuar comparações entre os setores online, cujos serviços são 

prestados nos EUA. A partir deste índice, verifica-se que os candidatos à reatribuição da bolsa de estudo ocupam a última posição neste ranking. 

 

 

                                                                 
4
 ECSI – European Customer Satisfaction Index. Consultar http://www.ipq.pt/ecsi/index.html 

5
 ACSI – American Customer Satisfaction Index. Consultar http://www.theacsi.org 
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Figura 3 - Satisfação – Comparação Processo de Atribuição da Bolsa da DGES com Outros Serviços em Portugal (ECSI 2010) 
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Figura 4 - Imagem – Comparação da DGES com Outros Serviços em Portugal (ECSI 2010) 
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Figura 5 - Satisfação com o Processo de Atribuição e Imagem da DGES e os Serviços ECSI Portugal 2010 
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Figura 6 - Satisfação – Comparação Processo de Atribuição de Bolsa da DGES com ACSI
6
 Scores – National, Setor & Industry 2010 

 

                                                                 
6
 Nota: Para a análise de benchmarking, os valores médios da Satisfação do presente estudo referem-se ao ano de 2009 e foram convertidos da escala de 0 a 100 para a escala 

de 1 a 10. 
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5.2. PROCESSO DE CANDIDATURA ONLINE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

Em 2011, a plataforma que permite aos estudantes candidatarem-se ao ensino superior através do sistema online foi desenvolvida e aperfeiçoada 

de modo a garantir a candidatura online nas três fases do concurso sem prejuízo da segurança e estabilidade da mesma. 

Garantiu-se igualmente a fiabilidade das infraestruturas e sistemas informáticos de suporte, aproximando a plataforma das pretensões dos seus 

utilizadores com redução da possibilidade de engano inviabilizando a validação de candidaturas com erros. 

A plataforma foi adaptada igualmente às alterações legislativas introduzidas no Regulamento do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino 

superior público para a matrícula e inscrição no ano letivo 2011-2012. 

As principais conclusões do relatório do Inquérito “Avaliação da qualidade apercebida e da satisfação com a candidatura ao ensino superior” 

elaborado por uma empresa externa qualificada para o efeito (QMETRICS) foram as seguintes: 

1 - Como pontos fortes: O sistema de candidatura online, o prazo de candidatura e a imagem da DGES; 

2 – Inexistência de pontos fracos a melhorar; 

3 – Necessidade de aperfeiçoamento do atendimento nos diferentes canais em fase de apresentação de candidaturas. 
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BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL  

Neste Benchmarking, são comparados os níveis da Imagem da DGES e a Satisfação com o processo de candidatura ao Ensino Superior, relativo a 

2011, com dados disponibilizados pelo Índice Nacional de Satisfação do Cliente (ECSI
7
 – Portugal) em 2010, embora nesta comparação há que ter em 

atenção a existência de diferentes serviços/produtos fornecidos em cada setor. 

Os valores do estudo do ECSI - Portugal para os serviços disponíveis (Gás Garrafa, Telecomunicações Rede Móvel e Fixa, Internet Móvel e Fixa, TV 

por Subscrição, Banca, Comunicações, Águas, Seguros, Combustíveis e Transportes nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto) têm algumas 

semelhanças com os apresentados para os alunos que se candidataram ao ensino superior, dada a dimensão e a grande concentração da oferta nas 

entidades promotoras. 

Os valores das dimensões Imagem da DGES e Satisfação com o Processo de Candidatura ao Ensino Superior são superiores aos valores da Imagem e 

Satisfação (respetivamente) apresentados pelo ECSI para os diversos setores. 

Ao nível do setor público, o American Customer Satisfaction Index (ACSI
8
) permite efetuar comparações entre os setores online, cujos serviços são 

prestados nos EUA. A partir deste índice, verifica-se que os candidatos ao Ensino Superior ocupam a terceira posição neste ranking. 

 

 

 

                                                                 
7
 ECSI – European Customer Satisfaction Index. Consultar: http://www.ipg.pt/ecsi/index.html 

8
 ACSI – American Customer Satisfaction Index. Consultar: http://www.theacsi.org 

http://www.theacsi.org/
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Figura 7 - Satisfação – Comparação Processo de Candidatura ao Ensino Superior da DGES com Outros Serviços em Portugal (ECSI 2010) 
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Figura 8 - Imagem – Comparação da DGES com Outros Serviços em Portugal (ECSI 2010) 
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Figura 9 - Satisfação com o Processo de Candidatura e Imagem da DGES e os Serviços ECSI Portugal 2010: 
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Figura 10 - Satisfação – Comparação Processo de Candidatura ao Ensino Superior com ACSI
9
Scores – National, Setor & Industry 2010 

                                                                 
9
  Nota: Para a análise de benchmarking, os valores médios da Satisfação do presente estudo referem-se ao ano de 2009 e foram convertidos da escala de 0 a 100 para a 

escala de 1 a 10. 

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

C
an

d
id

at
o

s 
ao

 
En

si
n

o
 S

u
p

e
ri

o
r

Se
ct

o
r 

-
P

u
b

lic
 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 

G
o

v 
/ 

Lo
ca

l 
G

o
v.

Se
ct

o
r 

-
P

u
b

lic
 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 

G
o

v 
/ 

Fe
d

e
ra

l 

G
o

v.

In
te

rn
e

t 
R

e
ta

il

In
te

rn
e

t 
 T

ra
ve

l

7,8
7,1

6,9

8,2
8,0



 

Direção-Geral do Ensino Superior 67 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2011 
 

 

 

6 MEDIDAS A TOMAR PARA FUTURAS MELHORIAS DE DESEMPENHO 

 

Ao longo do ano de 2011 foram alcançadas algumas das metas a que a DGES se tinha proposto, tal como se encontra amplamente evidenciado no 

presente relatório. Contudo, a visão de melhoria contínua dos serviços leva a que sejam implementadas e desenvolvidas formas mais eficazes de prestação 

de serviço público de qualidade. 

Assim, a DGES procurará adotar medidas para futuras melhorias de desempenho nas seguintes áreas de atuação: 

 Reformulação do site da DGES. O site da DGES é um meio privilegiado de contato dos utentes com o Serviço, consubstanciando-se como 

uma ferramenta indispensável para o fornecimento informação e serviços. A sua modernização e melhoramento são essenciais para a 

prestação de serviços de qualidade.  

 

 Incremento da qualidade da gestão dos circuitos de informação internos e com o exterior. A melhoria dos sistemas de informação, ao 

nível da receção e envio de documentação, permitirá um maior controlo sobre os processos, a agilização do prazo de respostas aos utentes 

e uma maior qualidade nos serviços prestados. 

 

 Desenvolvimento evolutivo da Plataforma no âmbito dos apoios sociais, no sentido de trazer maior simplicidade e celeridade ao processo 

de atribuição de bolsa de estudo, e promoção da Plataforma, através da realização de sessões de esclarecimento e divulgação de novas 

funcionalidades. A execução das melhorias enunciadas permitirá alcançar: o pagamento de bolsas de estudo a um número significativo de 
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estudantes bolseiros no arranque do ano letivo; a redução de prazos para conclusão de análise de bolsas; a redução de erros por parte dos 

candidatos e o reforço da imagem da Plataforma e, consequentemente, da DGES junto de todos os intervenientes no processo. 

 Melhoria da gestão de processos no âmbito das Instituições de Ensino Superior encerradas. A emissão da documentação relativa ao 

período de funcionamento das Instituições de Ensino Superior encerradas deverá ter por base a desmaterialização de processos, bem 

como uma concetualização eficiente da sua estruturação e processamento, de forma a ser prestado um serviço que garanta uma resposta 

eficaz às necessidades dos utentes. 

 

 Desenvolvimento de sistemas de avaliação da satisfação dos utentes, de forma a permitir a produção de informação operacionalizável e 

detalhada para suportar as decisões de gestão e a implementação de propostas de melhoria com vista à satisfação dos utentes.  

 

 Prossecução do objetivo da certificação da qualidade dos diversos serviços prestados pela DGES, de modo a que as atividades 

desenvolvidas pelas unidades orgânicas da DGES e os seus resultados tenham o mesmo nível de qualidade e excelência. 
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7. AVALIAÇÃO FINAL 

7.1. PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

A elaboração do Relatório de Atividades foi efetuada de acordo com os objetivos estratégicos e operacionais definidos no QUAR. A cada objetivo 

constante do plano corresponde um ou mais indicadores, os quais permitem aferir o grau de concretização de cada ação e projeto. 

Desta forma, na análise de concretização, para cada indicador foram elencadas as atividades desenvolvidas e os respetivos resultados, bem como o 

consequente desvio. Foram ainda explicitados os impactos, mais-valias e benefícios que a concretização ou superação dos objetivos proporcionaram à 

organização. 

São igualmente referenciadas atividades “extraplano”, ou seja, as atividades que foram prosseguidas e que não foram inicialmente previstas. 

 

7.2. PROPOSTA FINAL DE AVALIAÇÃO 

A autoavaliação dos serviços constitui-se como um mecanismo indispensável de verificação do cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais 

definidos pelos organismos, subordinado aos princípios de coerência e alinhamento da ação dos serviços na execução das políticas públicas, bem como à 

transparência e visibilidade relativamente aos cidadãos em geral. 
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No presente relatório foi colocada em evidência a forma de realização dos referidos objetivos, que ficaram assentes no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização – QUAR – em termos qualitativos e quantitativos, numa visão global e detalhada, de acordo com os indicadores referentes a cada 

objetivo, para os vários parâmetros de qualidade, eficácia e eficiência.  

Foi igualmente salientada a importância do fator humano na concretização das metas autopropostas pela DGES, ao nível do impulso dinâmico conferido 

pelas estruturas superiores e intermédias de gestão para a implementação do sistema avaliativo e ao nível da participação ativa dos colaboradores. 

O desenvolvimento de processos inovadores no campo de atuação da DGES permite ao cidadão um contacto imediato e simplificado com os serviços, 

possibilitando a prestação de respostas de valor e em tempo útil, que são garantidas através dos sistemas de informação existentes no serviço. 

Não obstante, a DGES procura, continuamente, o reforço positivo do seu desempenho, de forma a posicionar-se, como um organismo de referência a 

nível nacional e internacional.  

Nestes termos, face à informação contida no presente relatório, que obedece integralmente ao previsto em cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 

15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, somos de concluir que a DGES, no ano de 2011, teve um “Desempenho Bom”, pelo facto de ter atingido 

todos os objetivos, tendo superado 6 deles, de acordo com o disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. 

Pelo exposto, e face à orientação e motivação do serviço para a excelência do seu desempenho, a DGES acredita estarem reunidas as condições para 

uma eventual proposta avaliativa à distinção de mérito, de acordo com os critérios da matriz de excelência definidos pelo Conselho Coordenador da 

Avaliação de Serviços, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. 

O Diretor-Geral do Ensino Superior, 

Vitor Magriço 
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1. OBJETIVOS DEFINIDOS PARA A DGES NO ANO DE 2011 

 

Os diplomas legais que serviram de suporte ao presente Relatório foram a Lei Orgânica da Direção-Geral do Ensino Superior vigente no ano de 2011, 

ano a que se reporta o presente Relatório, - Decreto-Lei n.º 151/2007, de 27 de abril e a Portaria n.º 549/2007, de 30 de abril, que veio determinar a 

estrutura nuclear dos serviços e as competências das respetivas unidades orgânicas. 

Posteriormente, através do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, publicado em Diário da República, 1ª série, n.º 249, de 29 de dezembro de 

2011, retificado pela Declaração de Retificação n.º 3/2012, publicada em Diário da República, 1.ª série, n.º 19, de 26 de janeiro de 2012, foi criada uma nova 

orgânica do Ministério da Educação e Ciência (MEC).  

Através do Decreto Regulamentar n.º 20/2012, de 7 de fevereiro, publicado em Diário da República, 1.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2012, foi 

aprovada a nova orgânica da DGES. 

Com a entrada em vigor do mencionado Decreto Regulamentar foi revogado o Decreto-Lei n.º 151/2007, de 27 de abril, publicado em Diário da 

República, 1.ª série, n.º 249, de 29 de dezembro de 2011, que aprovou a anterior orgânica da Direção-Geral do Ensino Superior (vide artigo 36.º do Decreto-

Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro). 

Contudo, atendendo a que o presente Relatório de Atividades se reporta ao ano de 2011, as análises ora efetuadas incidirão sobre as atividades 

desenvolvidas no ano de 2011, no âmbito da vigência do Decreto-Lei n.º 151/2007, de 27 de abril e da Portaria n.º 549/2007, de 30 de abril. 
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1.1. As atribuições da estrutura 

 

No ano de 2011, a Direção-Geral do Ensino Superior prosseguia as seguintes atribuições, tal como foram definidas no n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 

n.º 151/2007, de 27 de abril: 

 Apoiar o membro do Governo responsável pela área do ensino superior na definição das políticas para o ensino superior, nomeadamente nas 

vertentes da definição do ordenamento da rede, do acesso e da ação social; 

 Preparar e executar, sem prejuízo da autonomia dos estabelecimentos de ensino superior, as decisões que cumpre ao ministério tomar no que 

respeita àquelas instituições; 

  Assegurar e coordenar a prestação de informação sobre o sistema de ensino superior; 

 Coordenar as ações relativas ao acesso e ingresso no ensino superior; 

 Prestar o apoio que lhe seja solicitado pela Agência de Avaliação e Acreditação para a Garantia da Qualidade do Ensino Superior, no âmbito dos 

processos de acreditação e de avaliação do ensino superior; 

 Acompanhar as necessidades de qualificação e adequação das instalações e equipamentos do ensino superior e da rede da ação social; 

 Proceder ao registo dos ciclos de estudos de ensino superior e dos cursos de especialização tecnológica; 

 Promover a cooperação internacional, no âmbito do ensino superior, sem prejuízo da coordenação exercida pelo Gabinete de Planeamento, 

Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais e das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

 Promover a mobilidade dos estudantes do ensino superior português no espaço europeu; 
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 Gerir o Fundo de Ação Social;  

 Preparar a proposta de orçamento da ação social do ensino superior e acompanhar a sua execução;  

 Avaliar a qualidade dos serviços de ação social no ensino superior, em articulação com a Inspeção-Geral do MCTES. 

 

 

 

1.2. Os Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos, plurianuais, para a Direção-Geral do Ensino Superior foram definidos de acordo com as suas atribuições e decorreram de 

orientações superiores, tendo em vista uma melhoria contínua dos serviços prestados, através da otimização dos seus recursos, e visando a satisfação dos 

clientes. 

Nestes termos, apresentam-se os objetivos estratégicos da DGES do ano de 2011:  
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•Prestar um serviço aos estudantes e instituições de ensino superior com base na 
qualidade, eficiência e eficácia, otimizando e simplificando processos e procedimentos. 

Objetivo Estratégico 1 

•Garantir a equidade e justiça social nos serviços prestados dentro do enquadramento 
legal e institucional. 

Objetivo Estratégico 2 

•Promover a atuação em rede com as partes interessadas e implementar modelos 
colaborativos de evolução dos serviços, progredindo de acordo com as reais 
necessidades dos clientes. 

Objetivo Estratégico 3 
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1.3. Os Objetivos Operacionais  

 

O cumprimento dos objetivos estratégicos é 

concretizado anualmente através dos objetivos 

operacionais, nas vertentes de eficácia, eficiência e 

qualidade. 

Os objetivos operacionais da DGES para 2011, ora 

descritos, ficaram definidos no “QUAR da DGES” e 

foram apresentados e analisados no Relatório de 

Autoavaliação dos Serviços, constante da PARTE I do 

Relatório de Atividades.  

 

 

 

 

 

•Prestar informação de valor e em tempo útil aos estudantes e Instituições de 
Ensino Superior 

Objetivo Operacional 1 

•Melhorar os Sistemas de Informação e de Comunicação 

Objetivo Operacional 2 

•Assegurar uma gestão orçamental fiável e rigorosa  

Objetivo Operacional 3 

•Garantir um nível de segurança, qualidade e disponibilidade adequados para os 
sistemas informáticos e as respectivas infra-estruturas tecnológicas de suporte 

Objetivo Operacional 4 

•Aplicar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores da DGES 

Objetivo Operacional 5 

• Assegurar um conjunto de políticas de gestão da qualidade e das pessoas, visando 
a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores  

Objetivo Operacional 6 
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1.4. Relação entre os objetivos estratégicos, objetivos operacionais e as unidades orgânicas 

 

 Em 2011, a DGES era constituída por cinco unidades orgânicas (UO) – Direção de Serviços de Acesso ao Ensino Superior (DSAES), Direção de Serviços 

de Apoio ao Estudante (DSAE), Direção de Serviços de Suporte à Rede do Ensino Superior (DSSRES), Divisão de Apoio Técnico e Administrativo (DATA) e 

Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional (DRMCI) – cujas competências decorreram diretamente das atribuições da DGES e que 

se encontravam previstas na respetiva Lei Orgânica. 

 Cada UO foi corresponsável, no exercício da sua atividade, pela prossecução dos objetivos estratégicos e operacionais supra, de acordo com a 

seguinte relação:  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 2011 
Unidades Orgânicas (UO)/ Direção 

(DIR) 

Prestar um serviço aos estudantes e instituições de ensino 
superior baseado na transparência, simplificação e 
comunicação, tendo em consideração a eficácia dos processos e 
a satisfação dos clientes 

Prestar informação de valor e em tempo útil aos estudantes e 
Instituições de Ensino Superior 

DIR, DSAE, DSAES, DSSRES, DRMCI 

Melhorar os Sistemas de Informação e de Comunicação DSSRES, DRMCI 

Garantir a equidade e justiça social nos serviços prestados 
dentro do enquadramento legal e institucional. 

Assegurar uma gestão orçamental fiável e rigorosa DIR, DSAE 

Garantir um nível de segurança, qualidade e disponibilidade 
adequados para os sistemas informáticos e as respetivas 
infraestruturas tecnológicas de suporte 

DIR 

Promover a atuação em rede com as partes interessadas e 
implementar modelos colaborativos de evolução dos serviços, 
progredindo de acordo com as reais necessidades dos clientes. 

Aplicar uma metodologia de avaliação da satisfação dos 
utilizadores da DGES 

DIR, DSAE, DSAES, DSSRES  

Assegurar um conjunto de políticas de gestão da qualidade e das 
pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos 
colaboradores 

DIR, DATA, DRMCI, DSAES 
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2. ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ORGÂNICAS DECORRENTES DOS 

OBJETIVOS DEFINIDOS 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 1 

 
Manutenção da Certificação 
de Qualidade após Auditoria 

Objetivo 1 

Garantir a manutenção 
e melhoria contínua 

dos processos 
inerentes à 

Certificação da 
Qualidade 

SUPEROU 

Manutenção 
da 

Certificação 
de Qualidade 

Certificação de 
Qualidade sem 
PAC's maiores +100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade da DSAE; 

 Acompanhamento da execução dos indicadores de atividade propostos e proposta de melhorias; 

 Realização de auditoria interna. 

RESULTADO O resultado alcançado foi a manutenção da Certificação de Qualidade da DSAE. Da auditoria realizada não resultaram quaisquer PAC’s 

maiores, permitindo a superação do objetivo proposto. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 A Certificação da DSAE permite garantir o cumprimento de procedimentos uniformes que, em última análise, garantem a equidade 

na resolução de problemas. 

 Em termos de imagem, a Certificação garante, a todos os que contactam com a DSAE, uma política de transparência. 

 Aos técnicos permite garantir celeridade nos processos uma vez que estão definidos, para todos, os procedimentos e metodologias 

a implementar. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 2 

 
Percentagem de ações de 
formação realizadas em 
relação às previstas 

Objetivo  2 

Aumento da 
qualificação dos 

técnicos de ação social 
utilizadores da 

Plataforma DGES 

SUPEROU 

[85% - 90%] 

108% 

 120% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Execução de ações de formação junto dos técnicos de ação social das Instituições de Ensino Superior Público e Privado que utilizam 

o SICABE; 

 Apresentação das ações de desenvolvimento realizadas nos sistemas de análise de requerimentos de bolsa de estudo; 

 Apresentação das ferramentas de análise de bolsas de estudo aos técnicos das instituições recém aderentes. 

RESULTADO 

A DSAE procurou dar a conhecer as ferramentas que são utilizadas pelos técnicos de ação social, aos mesmos, numa perspetiva de 

melhoria do seu desempenho no desenvolvimento das suas tarefas; 

Tendo em conta as condicionantes verificadas ao nível de tempo, devido à entrada em vigor de um novo regulamento, optou-se pela 

realização de ações nas instalações da DGES. 

As ações foram amplamente frequentadas, tendo sido superados os objetivos propostos. 

Ainda, uma vez que foram realizadas todas as ações previstas, bem como 2 ações adicionais em Coimbra e no Porto, o objetivo foi 

superado (108%). 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Aumento das competências de todos os técnicos de ação social das instituições de ensino superior; 

 Reforço do conhecimento pessoal entre os técnicos das Instituições e os técnicos da DSAE, reforçando a capacidade de 

comunicação; 

 Desenvolvimento de competências de formação nos técnicos da DSAE. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 3 
Taxa de execução do plano de 
formação aprovado 

Objetivo  3 

Taxa de Execução de 
acordo com o plano de 

formação aprovado 

SUPEROU 

[80%-85%] 

129% 

 152% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Execução de ações previstas no plano de formação e para as quais se verificou disponibilidade financeira para a sua realização; 

 Execução de ações não previstas que, pela sua pertinência, foram realizadas. 

RESULTADO 

A DSAE procurou aumentar as competências e valências dos seus técnicos através da aposta na Formação Profissional. 

O ano de 2011 revelou-se extremamente difícil para a DSAE conciliar as atividades por si desenvolvidas, com a possibilidade de realização 

de ações de formação. Os principais motivos prenderam-se com as alterações verificadas ao nível de regulamentação na atribuição de 

bolsas de estudo e no planeamento necessário que essas alterações induziram. 

Ainda assim o plano de formação executado pela DSAE foi realizado em 129%, superando o previsto; 

Em termos de ações, importa destacar as realizadas na área da informática na ótica do utilizador. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Aumento das competências dos seus técnicos em áreas críticas para a DSAE e DGES. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 4 

 
Número de propostas 
validadas e % de 
implementação 

Objetivo 4 

Contribuir para a 
melhoria dos sistemas 

de suporte à 
concessão de apoios 

diretos 

SUPEROU 

50 a 60 propostas 
apresentadas e 

validadas  e  

80% a 85% de 
propostas 

implementadas 

82 e 91%, 
respetivamente 122% 

(média) 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Desenvolvimento participativo das ferramentas de suporte aos processos de atribuição e bolsa de estudos; 

 Adequação das ferramentas às necessidades dos seus utilizadores através da consulta regular aos mesmos; 

 Reformulação de formulário (BeOn) com vista a melhorar a sua usabilidade; 

 Reformulação do SICABE com o intuito de aumentar a celeridade e facilidade na análise de requerimentos 

RESULTADO 

A DSAE conseguiu desenvolver os seus sistemas de suporte através de uma participação significativa dos seus técnicos; 

Estes conseguiram apresentar um número significativo de propostas validadas (82) que foram, na sua generalidade implementadas (75); 

Outras propostas não foram realizadas em virtude de constrangimentos temporais ou financeiros; 

Assim, foi superado o objetivo apresentado (82 propostas e 91% de concretização). 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Aumento da equidade e transparência do processo de atribuição de bolsas de estudo; 

 Reforço das ferramentas de melhoria ao dispor da DSAE. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 5 

 
Nível de consolidação da 
ferramenta de prestação de 
contas ao QREN 

Objetivo 5 

Melhorar os Sistemas 
de Informação e 

Comunicação 

SUPEROU 

Verificação 
processos cujo 

montante é de 3% 
da despesa em 

bolsas de estudo 

+3% 

+100% 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Indicador 6 

 
Despesa incorretamente 
imputada em projetos 
cofinanciados 

Objetivo 5 

Melhorar os Sistemas 
de Informação e 

Comunicação 

CUMPRIU 

90% a 95% de  
verificações 
realizadas  

90% 

100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Realização de verificações administrativas sistemáticas de acordo com o manual de procedimento da DGES enquanto OREPP; 

 Emissão de relatórios das verificações realizadas; 

 Validação de despesa a imputar nos projetos cofinanciados. 

RESULTADO 

A DSAE, devido às competências atribuídas à DGES no âmbito dos projetos cofinanciados, deve realizar verificação de conformidade de 

despesa a imputar nos seus projetos; 

Foram realizadas verificações com periodicidade bimestral, tendo, em termos de volume de despesa excedido os 3% da despesa total 

imputada. 

Em relação aos processos verificados, estes cifraram-se em 90% dos previstos. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Reforço das ferramentas de controlo da atribuição de apoios sociais; 

 Aumento da perceção, por parte das Instituições, da capacidade fiscalizadora da DSAE/DGES, com impacto positivo ao nível das 

devoluções de verbas indevidamente pagas; 

 Reforço da imagem da DGES perante Autoridades nacionais e internacionais em termos de aplicação de Fundos Europeus. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 7 

 
Data de pagamento de 
encargo com bolsas 

Objectivo 6 

Planificar e organizar 
de forma eficaz a 
execução física e 

financeira dos recursos 
afetos à ação social do 

Ensino Superior 

CUMPRIU 

Data de pagamento 
de bolsas de 5 dias 
úteis após receção 
da autorização da 
tutela, sujeita às 

regras contabilidade 
pública 

5 dias úteis 

100% 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 94 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Execução de todos os procedimentos para garantir o pagamento das bolsas de estudo na primeira quinzena de cada mês; 

 Planeamento da execução de verbas e necessidades futuras. 

RESULTADO 

A DSAE conseguiu atingir o objetivo definido. No entanto, verificou-se um degradar das condições ao longo do ano. Se no primeiro 

semestre do ano os prazos se apresentaram inferiores aos definidos (média de 3 dias), no segundo semestre este aumentaram 

significativamente, tendo, inclusive, excedido os 10 dias em 2 meses; 

Em média, ao longo do ano, foram atingidos os 5 dias úteis, tendo sido cumprido o objetivo. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Reforço da capacidade de planeamento das atividades; 

 Garantia de pagamento aos alunos no início do mês para fazer face aos encargos com a frequência no ensino. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

Indicador 8 

 
Data de saída de resultados 

Objectivo 7 

Otimizar os prazos de 
saída de resultados das 
candidaturas a Bolsa de 

Estudo do Ensino 
Superior Privado 

CUMPRIU 

Cumprimento do 
prazo 

regulamentarmente 
definido em pelo 
menos 85% dos 
requerimentos 

analisados 

Divulgados, dentro 
do prazo 

regulamentar, os 
resultados de 88% 
dos requerimentos 

apresentados 
100% 
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Em termos gerais, os objetivos propostos para a DSAE foram cumpridos. 

O cumprimento das metas propostas teve o contributo significativo de todos os técnicos da DSAE. 

As alterações verificadas ao nível de regulamentação de atribuição de bolsas de estudo teve impactos significativos no desenvolvimento de tarefas 

na DSAE, uma vez que originou a necessidade de adaptação por parte dos seus técnicos e, necessariamente, de comunicação/formação dos técnicos 

externos. 

As alterações verificadas a nível político apresentaram, também, desafios assinaláveis, uma vez que, tendo ocorrido em plena fase de preparação 

do ano letivo, apresentou necessidade de iniciar esse processo por força de alterações de políticas para o setor. 

Em conclusão, o ano 2011 foi positivo para a DSAE, em termos de desempenho e representou um ano de crescimento e consolidação das formas de 

trabalhar e dos conhecimentos adquiridos pelos seus técnicos. 

Menção especial para todos os colaboradores da DSAE, uma vez que o cumprimento das metas só foi possível com o seu esforço e dedicação. 
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ATIVIDADES EXTRA-PLANO 

Apesar das alterações verificadas, quer em termos políticos, quer em termos legislativos, não foram realizadas atividades extra plano. 

As alterações enunciadas, apenas produziram alterações ao nível de calendário de execução das atividades já planeadas. 

 

 

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 2011 NA DSAE 
 

A DSAE, durante o ano 2011, contou com um conjunto de colaborares dedicados e para os quais deverá ser feita menção especial. 

O número de colaboradores permaneceu estabilizado durante o ano de 2011 (22), podendo ser divididos: 

- Direção de serviços: 1; 

- Técnicos superiores: 19; 

- Bolseiros: 2; 

- Administrativo: 1,  

 

Durante o ano de 2011, foram integrados na DSAE, 5 técnicos superiores. No entanto esta integração não representou qualquer incremento no 

número de colaboradores da Direção e Serviços, uma vez que transitaram de uma situação de bolseiros para técnicos superiores. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À REDE DO ENSINO SUPERIOR 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 1 

 
Nível de avaliação do Projeto 

Objetivo 1 

Elaborar e executar um 
plano de verificação de 

requisitos de RIP a 
todas as IES privadas,  

com qualidade e 
dentro dos prazos 

definidos 
CUMPRIU 

 [3 - 4[ 

3 

100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Este projeto foi delineado para ser iniciado no último trimestre de 2011 e prolongar-se ao longo de todo o ano de 2012, ou mais, 

atendendo à sua complexidade, ao tipo de informação necessária (antiga e em arquivo), à diversidade de áreas envolvidas (rede, cursos e 

infraestruturas) e à necessidade de ter um sistema de informação necessário e adequado para agregar e compilar toda essa informação, 

que será desenvolvido internamente.  

Conforme previsto, deu-se início ao projeto tendo-se desenvolvido ações em 25% das atividades chave do projeto: 

• Sistematização de parte do histórico de vistorias realizadas a Instituições de Ensino Superior Privado (todos os relatórios e 

informações disponíveis em sistema informático)  

• Atualização de todos os cursos com funcionamento autorizado 

• Elaboração de mapa com a adequação da natureza de ensino face a cursos acreditados 

RESULTADO 

Apesar de ainda não estarem concluídas as atividades iniciadas, já foi possível não só beneficiar da sistematização da informação sobre as 

vistorias no âmbito de processos da competência da DSSRES, como também analisar a adequação da natureza de ensino das IES Privado 

face aos cursos acreditado e em avaliação, de modo a que, aquando dos resultados da avaliação pela A3ES, previstos para abril de 2012, a 

DSSRES possa planear convenientemente as necessidades de verificação de pressupostos de reconhecimento de interesse público.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Informação sistematizada sobre vistorias; 

 Facilidade no acesso a essa informação; 

 Possibilidade de melhor planear atividades na área da Rede. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À REDE DO ENSINO SUPERIOR 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 2 

 
Nível de avaliação do Projeto 

Objetivo 2 

Desenvolver o Projeto 
INDEZ com qualidade e 

dentro dos prazos 
definidos 

SUPEROU 

 [3 - 4[ 

4,1 

103% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Definição das melhorias a introduzir na Plataforma, desenvolvimento e testes 

 Atualização dos documentos de apoio e informação de suporte 

 Apoio ao preenchimento, submissão e validação da informação 

 Verificação de dados e correções necessárias 

 Produção de relatório e divulgação 

 Elaboração e realização de questionário de avaliação da satisfação dos intervenientes no INDEZ, tratamento de dados e divulgação 

de resultados (estas últimas já em 2012) 

RESULTADO 

Neste ano foi adotada uma nova metodologia para a apresentação dos resultados do INDEZ. Foi elaborado um estudo comparativo entre 

instituições de ensino superior que foi amplamente divulgado pelos vários parceiros da DGES e mereceu uma notícia publicada no jornal 

Público divulgando as instituições mais eficientes de acordo com os indicadores produzidos. 

Na sequência do inquérito de avaliação da satisfação dos utilizadores da Plataforma do INDEZ, foi possível receber diversas propostas de 

melhoria e registar um nível de satisfação global de 6.9 numa escala de 0 a 10. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Concentração da informação numa plataforma própria com procedimentos, regras e validações definidas; 

 Fiabilidade dos dados, controlo e validação da informação submetida; 

 Disponibilização de um relatório agregado e dinâmico que facilita o processo de validação e aprovação final de cada IES e que pode 

funcionar como relatório de gestão; 

 Comparabilidade dos dados face a anos anteriores e divulgação em estudo. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À REDE DO ENSINO SUPERIOR 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

        Indicador 3 

 
   Nível de avaliação do Projeto 

Objetivo 3 

Desenvolver o Projeto 
Site - DSSRES  com 

qualidade e dentro dos 
prazos definidos 

CUMPRIU 

[3 - 4[ 

3 

100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Conforme previsto foram elaborados os seguintes guias prático para a instrução e análise de pedidos de: 

 Criação, alteração e cessação de ciclos de estudos 

 Registo, criação de turmas adicionais e reestruturação de CET 

 Fixação e comunicação de vagas 

 Reconhecimento de interesse público de estabelecimentos de ensino superior privado e alterações de natureza 

 Alterações a Instituições de Ensino Superior Público e Privado  

 Novas instalações e alteração/ recuperação/ ampliação de instalações existentes  

 Mudança de instalações de IES Privadas 

Foram ainda elaborados guias práticos informativos sobre: 

 Cursos de Especialização Tecnológica  

 Ciclos de estudos conferentes de grau académico 

 Exercício de funções docentes em IES Público por Aposentados  

 Contagem de tempo de serviço em instituições de ensino superior encerradas 

Foram elaboradas perguntas/respostas frequentes sobre os diversos temas relacionados com instituições e cursos de ensinos superior 

com vista integrar nas funcionalidades do Be.Com 

RESULTADO 
 O projeto inicial tinha por base contribuir para o objetivo definido no QUAR da DGES de reciclar o site da DGES. No entanto, por motivos 

técnicos exteriores à DGES, não foi possível proceder a uma reestruturação da informação conforme previsto inicialmente, pelo que os 

conteúdos produzidos no âmbito deste projeto acabaram por ser disponibilizados no site de acordo com a atual estrutura de informação. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Informação atualizada e simplificada; 

 maior transparência na comunicação;  

 Reforço da eficiência nos serviços de atendimento da DGES; 
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 Incremento da taxa de serviços eletrónicos no âmbito do ensino superior; 

 Incremento da visibilidade da DGES junto dos utentes. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À REDE DO ENSINO SUPERIOR 
 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 

Indicador 4 

 
Taxa de processos concluídos 
ou pendentes por motivos 
não imputáveis à DSSRES 

Indicador 5 

 

Nível de Avaliação das 
atividades desenvolvidas 

Objetivo 4 

Garantir a gestão 
de processos da 
competência da 

DSSRES com 
qualidade e dentro 

dos prazos 
previstos 

CUMPRIU 

[80% -90%]  e  
[3;4] 

 80% e 3 

100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No âmbito da instrução e apreciação técnica de programas e projetos referentes a instalações de estabelecimentos de ensino superior 

objeto de decisão da tutela, incluindo a realização de vistorias técnicas e emissão de relatórios: 

 Foram emitidos 16 pareceres técnicos  

 Foram efetuadas 6 vistorias a estabelecimentos de ensino superior (1 público e 5 privados) e elaborados os respetivos relatórios 

técnicos  

No âmbito do reconhecimento de interesse público, alterações de natureza e outro tipo de alterações de instituições: 

 Procedeu-se à instrução, análise técnica e elaboração de proposta (nos casos aplicáveis) de pedidos de alteração de 

denominação de estabelecimentos de ensino superior, de verificação da manutenção dos pressupostos de reconhecimento de 

interesse público 

No âmbito dos Cursos de Especialização Tecnológica: 

 Foram instruídos, analisados e registados 49 CET 

 Foram instruídos, analisados e autorizados 22 pedidos de criação de turmas/vagas adicionais 

 Foram instruídos, analisados e autorizados 32 pedidos de reestruturação de CET registados 

 Foi elaborado e divulgado um estudo sobre os CET no Ensino Superior (setembro 2011) 

 Foi elaborado um estudo sobre a entrada de diplomados de especialização tecnológica no ensino superior (novembro 2011) 

No âmbito dos Ciclos de Estudos: 

 Foram instruídos, analisados e registados os 217 ciclos de estudos acreditados pela A3ES 

 Foi elaborado um estudo sobre os ciclos de estudos cessados com o início do processo de acreditação 
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 Foram verificadas 618 alterações a ciclos de estudos comunicadas pelas instituições de ensino superior 

No âmbito da comunicação das vagas no ensino superior: 

 Foram criados e utilizados novos tipos de ficheiros para comunicação das vagas fixadas e análise da sua adequação aos critérios 

definidos 

 Foram analisadas as vagas fixadas pelas IES no âmbito do concurso nacional de acesso e dos concursos institucionais face aos 

critérios definidos pela tutela e/ou aos recursos disponíveis 

 Foram comunicadas as vagas fixadas para os cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem 

 Foi realizado um questionário sobre as vagas fixadas para os concursos especiais de acesso ao ensino superior 

 Foi realizado e divulgado um estudo sobre a taxa de ocupação dos cursos de formação inicial no ensino superior privado 

(novembro de 2011) 

No âmbito das Instituições de Ensino Superior Encerradas (IESE): 

a) Organização dos espólios académicos 

 Foi feita a recolha dos espólios académicos da Universidade Internacional e do Instituto Politécnico Internacional, em 

situações de manifesta desorganização e degradação (273 caixotes  24m
3
). 

 Foi rececionado o espólio do Instituto Superior de Informática e Gestão 

 Foi desenvolvido ao longo do ano o trabalho contínuo de inventariação, organização e arquivo de documentação 

fundamental de Instituições de Ensino Superior encerradas cujos espólios se encontram à guarda desta Direção-Geral. 

No entanto, ainda muito se encontra por inventariar, organizar, e arquivar; 

 Foram digitalizados conteúdos programáticos de 2 instituições (21 dossiers). 
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b) Emissão de documentação requerida 

a. No início de 2011 registavam-se 429 pedidos por responder acumulados de anos anteriores, 

b. Foram recebidos no ano quase 600 pedidos de emissão de documentação 

c. Foram arquivados cerca de 150 pedidos e concluídos 405 processos de emissão de documentação (matriculas e 

frequência, unidades curriculares efetuadas, cursos concluídos, conteúdos programáticos, entre outras). 

No âmbito da prestação de informação ao público em geral: 

 Durante o ano foi restruturada a equipa responsável pela resposta aos pedidos de informação e foram não só definidos novos 

procedimentos, como foram também adotados novos meios de interação com o público: o balcão eletrónico Be.Com 

 No Be.Com foi-se procedendo à constante atualização da área das perguntas frequentes de acordo com a respetiva visualização 

(parâmetro mensurado) e com os temas questionados. No entanto, tanto a diversidade de temas, como a especificidade dos 

pedidos de informação fazem com que a análise casuística de cada situação seja constante.  

RESULTADO 

Na generalidade das áreas foram concluídos, nos prazos previstos, os processos da competência da DSSRES.  

No que respeita os cursos de especialização tecnológica verificaram-se porém duas particularidades que condicionaram a conclusão de 

processos dentro dos prazos previstos: por um lado, não ter havido Comissão Técnica para a Formação Tecnológica Pós-Secundária até 

setembro de 2011, no caso de CET propostos por instituições de ensino superior público; por outro, a intenção de se proceder à consulta 

de especialistas para apreciação da adequação dos referenciais aos planos de formação dos pedidos de registo de CET em áreas novas  

No que concerne a área das IESE há que ter desde logo em conta que a DGES tem à sua guarda os espólios académicos de 12 instituições 

de ensino superior, a que correspondem cerca de 55.000 estudantes. A equipa que assegura a emissão de documentação de IESE 

assegura também outras atividades da competência da DSSRES: das nove pessoas afetas às IESE, apenas 4 se dedicam em exclusivo a esta 
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área (organização dos espólios, emissão de documentação, verificação, atendimento telefónico).  

Dado que o espólio da Universidade Internacional, da Univ. Internacional da Figueira de Foz e do Instituto Politécnico Internacional ainda 

se encontravam numa fase inicial de organização, não foi emitida qualquer documentação referente a estes estabelecimentos de ensino 

superior encerrados durante o ano de 2011. Os pedidos de emissão de documentação das IESE foram sendo distribuídos pelos técnicos 

de forma faseada e planeada, dado que a maioria dos técnicos acumula essa tarefa com outras atividades prioritárias. Devido ao esforço 

e empenho da equipa, conseguiu-se reduzir substancialmente o tempo médio de espera para a conclusão de um processo de 6 para 3,5 

meses. 

 IMPACTOS, MAIS-

VALIAS E BENEFÍCIOS 

 Redução do tempo de espera para resposta a um pedido de emissão de documentação de uma IESE e consequente melhoria do 

nível de serviço 

 Otimização do custo/benefício nos pedidos de informação;  

 Simplificação e desmaterialização de processos;  

 Reforço da eficiência dos Serviços.  
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À REDE DO ENSINO SUPERIOR 

 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 6 

Taxa de realização de 
reuniões de monitorização 

Objetivo 5 

Garantir a 
monitorização das 

competências, 
atividades e 

desempenho dos 
colaboradores da 

DSSRES SUPEROU 

[80% a 90%] 

100% 

111% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

De modo a garantir eficazmente a monitorização das competências, atividades e desempenho dos colaboradores da DSSRES foi adotado 

um esquema de planeamento assente sobretudo em projetos. Para cada projeto foram definidas e divulgadas as atividades críticas, os 

prazos e as equipas, que foram devidamente envolvidas. Tiveram lugar reuniões periódicas de planeamento e monitorização dos projetos 

e das atividades normais da competência da DSSRES, nomeadamente nas alturas mais críticas e de maior atividade. Foram produzidos ao 

longo do ano relatórios de gestão interna e foram divulgados tanto à gestão de topo, como aos colaboradores.   

RESULTADO 
Do planeamento e monitorização efetuada, bem como através dos diferentes elementos de registo, foi possível aferir com qualidade não 

só o contributo e desempenho de cada um, mas também o nível de execução de cada atividade ou projeto.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Divulgação interna dos resultados intermédios alcançados e bons níveis de comprometimento das equipas  

 Informação de qualidade para a gestão 

 Impacto nos colaboradores: Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado, clara definição de objetivos e 

acompanhamento, elevado grau de satisfação por parte dos utilizadores  



 

Direção-Geral do Ensino Superior 112 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À REDE DO ENSINO SUPERIOR 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 7 

 
Taxa de execução do plano 
de formação aprovado e 
percentagem de 
colaboradores envolvidos 

Objetivo 6 

Garantir a 
execução do Plano 

de Formação 
aprovado para a 

DSSRES 
SUPEROU 

 100% de taxa 
de execução e 

60% de 
colaboradores 

100% e 
77% 

114% 
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ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

 Validação e priorização das necessidades de formação indicadas pelos colaboradores no respetivo diagnóstico 

 Execução de ações previstas no plano de formação e para as quais se verificou disponibilidade financeira para a sua realização;  

 Execução de ações não previstas que, pela sua pertinência, foram realizadas.  

RESULTADO Todas as ações planeadas foram realizadas e foram ainda executadas outras não planeadas. Foram envolvidos 77% dos colaboradores. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS 

E BENEFÍCIOS 

 Contribui para uma maior satisfação e motivação dos colaboradores 

• Aumento das competências individuais  
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EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 2011 NA DSSRES  

 A marcada redução do número de recursos humanos na DSSRES é drástica: nos últimos 4 anos diminuiu 47% 

  De 2010 para 2011 registou-se uma diminuição de 19% no número de pessoas afetas à DSSRES impulsionada pelo términus de 3 bolsas. Tal 

diminuição representa uma queda de 43% no número de bolseiros da DSSRES face a dezembro de 2010.  
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BOAS PRÁTICAS DA DSSRES  

 Tendo em conta a elevada variedade e complexidade das áreas, atividades e tarefas prosseguidas na DSSRES, os resultados alcançados pela equipa 

refletem o trabalho intenso e contínuo desenvolvido por todos os seus elementos, cada vez em menor número, reforçado por um espírito de 

equipa e entrega forte. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

Indicador 1 

 
% de Reclamações com 
provimento no CN 

Objetivo 1 

Melhorar  as condições 
de candidatura ao 

concurso nacional (CN) e 
aos regimes especiais 

(RE) de acesso ao ensino 
superior 

SUPEROU 

[0,5%-3%] 

0% 

166%  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No ano de 2011, pela primeira vez, a candidatura através do Concurso nacional, nas suas três fases, foi realizada exclusivamente através 

do sistema online. 

Na prossecução do objetivo de melhorar o sistema de candidatura através do Concurso Nacional foram desenvolvidas diversas atividades 

das quais se destaca: 

 A reestruturação e reorganização dos conteúdos divulgados na área do acesso ao ensino superior bem como a atualização dos 

mesmos com a apresentação de um novo Layout, uma nova descrição da página, melhoria do tempo de atualização, simplificação da 

navegação e simplificação das áreas de conteúdos na ótica do utilizador; 

 Disponibilização de um sistema de candidatura online, simplificador do procedimento, o qual reduz a possibilidade de erro; 

 Leitura, tratamento e validação dos dados; 

 Seriação e colocação dos candidatos com envio dos resultados e processos por via eletrónica às Instituições de Ensino Superior e aos 

Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior; 

 Articulação com as diversas entidades e organismos intervenientes no concurso nacional, designadamente a CNAES – Comissão 

Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a DGIDC – Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, o JNE – Júri Nacional de 

Exames, as Secretarias Regionais de Educação das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e as Instituições de Ensino Superior 

através dos Gabinetes de Acesso constituídos através destas; 

 Articulação com Instituições de Ensino Superior no que se refere à informação relevante para o acesso ao ensino superior, 

nomeadamente, provas de ingresso fixadas e fórmulas da nota de candidatura, classificações mínimas exigidas para provas de 

ingresso e para nota de candidatura, preferências regionais e acessos preferenciais, pré-requisitos; 
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 Apresentação de propostas de alterações legislativas procurando simplificar e consolidar mecanismos de acesso ao ensino superior e 

garantir as condições que permitam a igualdade e democraticidade no acesso ao ensino superior; 

 Melhoria da qualidade técnica e jurídica que abrange: fase instrutória dos processos, reclamações e fase de contencioso; 

 Divulgação da informação relevante para a candidatura, quer através de guias informativos e brochuras, quer através da Internet, bem 

como a participação em eventos vários com caráter informativo (conferências e seminários); 

 Elaboração de normas para articulação com os Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior; 

 Realização de sessões informativas com os diferentes Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior; 

 Preparação da candidatura, com elaboração de Guias de Candidatura e receção dos processos, com análise pelos técnicos, dos 

contingentes especiais, aferindo da documentação e legitimação dos dados, com posterior inserção no sistema; 

 Resolução de alterações supervenientes ocorridas no âmbito do ensino secundário; 

 Atendimento público, com pessoal preparado e motivado, através de diferentes canais de comunicação; 

 Emissão de documentos para comprovação de resultados relacionados com o processo de candidatura. 

RESULTADO 

Tendo em conta o número de candidaturas apresentadas no âmbito do Concurso Nacional, que perfez um total de 55.499, verifica-se um 

resultado positivo no que respeita ao número de reclamações objeto de provimento por causa imputável ao serviço.  

Efetivamente, no âmbito das três fases do Concurso Nacional não houve apresentação de reclamações o que se traduz em 0% de 

reclamações deferidas, valor inferior ao limite de 0,5%, fixado para superação. 

O desvio positivo justifica-se sobretudo pela reorganização dos canais internos e externos de comunicação da Unidade Orgânica. 

E ainda, por um lado, ao desempenho da missão de informação e esclarecimento por parte dos colaboradores da DSAES, que procuraram 

dotar os interessados das informações e materiais necessários e, por outro lado, a nível organizacional, ao rigor empregue na realização 

das tarefas. 
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Foi também decisiva a missão de informação levada a cabo diretamente, através dos vários meios de comunicação da DGES, bem como 

indiretamente, através de serviços desconcentrados, os quais permitiram a prevenção dos problemas. 

Para a compreensão deste resultado importa referir que o mesmo se interrelaciona com os objetivos 3, 4 e 5 da Unidade Orgânica.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

A DSAES desenvolveu as suas competências, numa lógica de aperfeiçoamento dos processos e dos procedimentos, pretendendo 

corresponder às exigências de qualidade da informação e à satisfação das necessidades sentidas pelos utentes e visando a prevenção de 

problemas. Por outro lado, foi também possível disponibilizar, sobretudo aos candidatos, informação mais completa e atualizada em 

tempo real, online, no site da DGES, o que veio permitir, cada vez mais, uma boa informação para uma boa decisão. Destacando-se ainda: 

 Elevado grau de satisfação dos utilizadores; 

 Cumprimento das exigências de qualidade de informação; 

 maior transparência no relacionamento com os utentes; 

 Otimização do custo/benefício nos pedidos de informação; 

 Simplificação e desmaterialização de processos; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 

De igual modo, e neste seguimento, foi desenvolvido um trabalho importante na DSAES no que se refere à articulação estreita e 

permanente com os serviços intervenientes no processo de acesso ao ensino superior, o que se mostrou crucial para a concretização com 

sucesso das ações que lhe foram cometidas e que foram evidentes nos resultados obtidos. Destaque-se, neste âmbito, o papel dos 

Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior, como serviços descentralizados, que mereceram uma atenção constante por parte da DSAES, 

revelando-se positiva esta articulação. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Indicador 2 

 
% de Reclamações com 
provimento nos RE 

Objetivo 1 

Melhorar  as condições 
de candidatura ao 

concurso nacional (CN) 
e aos regimes especiais 

(RE) de acesso ao 
ensino superior 

SUPEROU 

[0,5%-3%] 

0% 

166% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Com o objetivo de melhorar o sistema de candidatura através dos Regimes Especiais foram desenvolvidas diversas atividades das quais se 

destaca: 

 A reestruturação e reorganização dos conteúdos divulgados na área do acesso ao ensino superior bem como a atualização dos 

mesmos com a apresentação de um novo Layout, uma nova descrição da página, melhoria do tempo de atualização, simplificação da 

navegação e simplificação das áreas de conteúdos, na ótica do utilizador; 

 Articulação com a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, com a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 

com o Júri Nacional de Exames, com os Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior e com as Secretarias Regionais de Educação das 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 

 Articulação estreita com o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, com a Fundação Calouste Gulbenkian, bem como, com 

representações diplomáticas portuguesas no estrangeiro, com as Coordenações do Ensino Português no Estrangeiro e com Escolas 

Europeias e Portuguesas no estrangeiro; 

 Apresentação de propostas de alterações legislativas com vista a simplificar e consolidar mecanismos de acesso ao ensino superior e 

garantir as condições que permitam o alargamento da taxa de participação no ensino superior; 

 Divulgação da informação relevante para a candidatura, quer através da internet quer através de guias informativos; 

 Elaboração de normas para articulação com os Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior que se encontram em cada distrito, ao longo 

de todo o país, com a realização de reuniões de coordenação; 

 Preparação da candidatura, onde se inclui a elaboração dos formulários;  

 Consulta prévia das Instituições de Ensino Superior (IES) para aferir das respetivas capacidades de acolhimento; 

 Receção dos processos e tratamento dos dados, com análise dos processos pelos técnicos, aferindo da documentação e posterior 

validação dos dados e da candidatura; 
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 Seriação e colocação dos requerentes de acordo com as opções indicadas e atendendo ao número de vagas passível de utilização nas 

IES; 

 Elaboração de pautas, respetiva homologação e divulgação; 

 Melhoria da qualidade técnica na análise jurídica que abrange: fase instrutória dos processos, reclamações e fase de contencioso; 

 Organização dos processos para envio para as IES e para arquivo na DSAES; 

 Receção dos processos devolvidos pelas IES, referentes a alunos colocados que não efetuaram matrícula; 

 Emissão de documentos estatísticos e elaboração de estudos referentes a todos os regimes especiais de 2006 a 2011; 

Para a compreensão deste resultado importa referir que o mesmo se interrelaciona com os objetivos 3 e 5 da Unidade Orgânica. 

RESULTADO 

Tendo em conta o número de candidaturas apresentadas no âmbito dos Regimes Especiais, que perfez um total de 844, verifica-se um 

resultado positivo no que respeita ao número de reclamações objeto de provimento por causa imputável ao serviço. 

 Efetivamente, no âmbito dos Regimes Especiais não houve apresentação de reclamações o que se traduz em 0% de reclamações 

deferidas, valor inferior ao limite de 0,5%, fixado para superação. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

A DSAES desenvolveu as suas competências, numa lógica de aperfeiçoamento dos processos e dos procedimentos, pretendendo 

corresponder às exigências de qualidade da informação e à satisfação das necessidades sentidas pelos utentes e visando a prevenção de 

problemas.  

Por outro lado, foi também possível disponibilizar, sobretudo aos candidatos, informação mais completa e atualizada em tempo real, 

online, no site da DGES, o que veio permitir, cada vez mais, uma boa informação para uma boa decisão. Destacando-se ainda: 

 Elevado grau de satisfação dos candidatos e parceiros; 

 Cumprimento das exigências de qualidade de informação; 

 maior transparência no relacionamento com os utentes; 
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 Otimização do custo/benefício nos pedidos de informação; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META QUAR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Indicador 3 

 
Taxa de execução das ações 
programadas na DSAES 

Objetivo 2 

Executar as atividades 
planeadas com o 

objetivo de reciclar o 
site da DGES 

SUPEROU 

75% 

100% 

133% 
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ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Com o objetivo de criação de uma nova imagem no que respeita a DGES/Acesso ao Ensino Superior foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Conceção e criação de um novo layout da página Acesso no Portal DGES; 

 Criação de novos conteúdos informativos; 

 Organização dos conteúdos informativos direcionados e organizados por entidade destinatária; 

 Utilização de ferramentas de simplificação de acesso aos conteúdos através da sua organização e otimização na navegabilidade; 

 Reformulação de Guias de informação; 

 Criação de novos suportes comunicacionais;  

 Melhoria do tempo de atualização; 

 Simplificação da navegação; 

 Simplificação das áreas de conteúdos, na ótica do utilizador. 

RESULTADO Foram executadas todas as ações programadas. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Na prossecução das suas competências a DSAES constituiu como uma das suas grandes prioridades a melhoria da eficiência na ótica da 

prestação de serviços informativos de qualidade. 

A DSAES desenvolveu as ações numa lógica de aperfeiçoamento dos processos e dos procedimentos, pretendendo corresponder às exigências 

de qualidade da informação e à satisfação das pretensões dos interessados.  

Por outro lado, foi também possível disponibilizar, sobretudo aos candidatos, informação online mais completa e atualizada em tempo real. 

Destacando-se ainda: 

 Elevado grau de satisfação dos utilizadores mediante a prestação de serviços de qualidade; 

 Cumprimento das exigências de qualidade de informação; 

 maior transparência no relacionamento com os utentes; 
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 Otimização do custo/benefício nos pedidos de informação; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 4 

 
Taxa de execução das ações 
programadas 

Objetivo 3 

Executar o projeto de 
criação de áreas 
Unicas de acesso 

online 

SUPEROU 

75% 

100% 

133% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A DSAES, pretendendo corresponder às exigências de qualidade da informação e à satisfação das necessidades sentidas pelos seus 

parceiros criou um conjunto de pontos únicos de acesso e disponibilização online de conteúdos e documentos de acesso reservado. 

Neste âmbito foram criados: 

 O Ponto Gabinete; 

 O Ponto Instituição; 

 O Ponto Embaixada. 

A criação das áreas únicas de acesso online revelou-se uma importante ferramenta de comunicação na ótica da eficácia e da eficiência 

na prestação dos serviços por parte da DSAES.  

Com efeito, a informação é disseminada em tempo real pelos diferentes parceiros sendo a informação disponibilizada criada à medida 

das suas pretensões. 

Também o upload e download de conteúdos e documentos demonstrou grande eficácia e eficiência na resolução de questões pedidos 

contribuindo para uma maior eficiência na conclusão dos procedimentos. 

RESULTADO Foram executadas todas as ações programadas. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Na prossecução das suas competências a DSAES constituiu como uma das suas grandes prioridades a melhoria da eficiência na ótica da 

prestação de serviços informativos de qualidade. Neste caso concreto orientada para os seus parceiros. 

Destaca-se: 

 Upload e download de informação e documentação prestada em tempo real; 

 Elevado grau de satisfação dos parceiros mediante a prestação de serviços de qualidade; 

 Cumprimento das exigências na prestação de serviços eletrónicos; 
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 Simplificação e desmaterialização de processos; 

 Evolução para um sistema paperless; 

 Celeridade no procedimento; 

 maior facilidade, celeridade e transparência no relacionamento com os parceiros; 

 Otimização do custo/benefício na prestação de serviços; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 5 

 
Taxa de execução de modelos 
de requerimentos 

Objetivo 4 

Disponibilização de 
modelos de formulários 

para requerimentos 
online 

  

SUPEROU 

75% 

100% 

133% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Na ótica da prestação de serviços aos destinatários/público-alvo da DSAES foram criados e disponibilizados os formulários planeados: 

 Formulário para emissão de documento; 

 Requerimento para aplicação do disposto no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro; 

 Informação Escolar e Declaração Médica (Contingente especial para candidatos portadores de deficiência física ou sensorial); 

  Formulário de reclamação dos resultados do concurso nacional. 

Na ótica dos Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior, foram criados e disponibilizados os formulários planeados: 

 Formulário relativo à atribuição do número interno; 

 6 Formulários/Modelos de guias para remessa de documentos. 

RESULTADO Foram criados e disponibilizados os formulários planeados tanto para os destinatários da DSAES como para os GAES. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Face ao planeamento realizado e aos resultados obtidos atingiu-se: 

 Elevado grau de satisfação dos utilizadores e parceiros; 

 Simplificação e desmaterialização de processos; 

 Celeridade no procedimento; 

 maior transparência no relacionamento com utilizadores e parceiros; 

 Otimização do custo/benefício na prestação de serviços; 

 Reforço da eficiência dos Serviços. 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Indicador 6 

Prazo médio de respostas 
prestadas num prazo de 72 
horas (exceto Concurso 
Nacional) 

 
 

Objecivo 5 

Prestar informação de 
valor e em tempo útil 

aos estudantes e 
Instituições de ensino 

superior no sítio da 
DGES com dispensa de 

análise técnica 

SUPEROU 

72 horas 

60 horas 

120% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A atividade principal consubstanciou-se na criação de um sistema de gestão e monitorização de correio eletrónico com prévia criação e 

seleção de conteúdos. 

As atividades desenvolvidas concentraram-se em duas lógicas essenciais: 

 Prestação de informação de valor; 

 Prestação de informação em tempo útil. 

Consubstanciadas nas seguintes ações: 

 Resposta aos tickets processando a informação de modo a otimizar a relação com os interessados e com o objetivo de antecipar 

possíveis necessidades de resposta; 

 Atualização e elaboração de conteúdos e perguntas frequentes divulgados no portal da DGES e disponibilizados atendendo, 

designadamente, às diferentes fases do concurso nacional. 

RESULTADO 
Foi elaborada toda a informação de valor programada, segmentada por destinatário, o que permitiu superar o prazo médio para 

resposta. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

O desenvolvimento do presente objetivo teve principais reflexos na: 

 Eficiência processual, no que se refere ao tempo e qualidade de serviços prestados; 

 Melhoria da imagem da DGES/DSAES; 

 maior satisfação dos destinatários que encontram, a todo o tempo, resposta para as suas questões, pela qualidade da informação 

disponibilizada nas perguntas frequentes; 

 Diminuição de custos na gestão de documentos físicos e/ou eletrónicos. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 7 

 
Taxa de execução dos estudos 
programados 

Objetivo 6 

Criação de 
conhecimento para 
apoio à tomada de 

decisão 

SUPEROU 

75% 

100% 

133% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No decorrer de 2011 a DSAES desenvolveu os estudos planeados os quais se passam a enumerar: 

 Concurso Nacional de Acesso: 2010 em Números; 

 Ocupação Racional da Rede Pública de Ensino Superior - Perspetiva do Acesso em 2010; 

 Candidatura Online – Estatísticas Diárias (1.ª fase); 

 Concurso Nacional de Acesso 2011|Índice de Satisfação da Procura; 

 Regimes Especiais - PALOP e Timor Leste: 2006 a 2010; 

 Regimes Especiais - Missão Diplomática, Bolseiros e Funcionários Portugueses no Estrangeiro, Oficiais das Forças Armadas 

Portuguesas, Praticantes Desportivos: 2006 a 2010; 

 Procura e Ocupação da Rede Pública de Ensino Superior - Perspetiva do Acesso em 2011 |Concurso Nacional de Acesso-1ª fase; 

 Distribuição de Matriculados e Colocação Anterior | Concurso Nacional de Acesso - 2011; 

 Matriculados nos Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior e Regimes de Transferência, Mudança de Curso e Reingresso 

|Institutos Superiores Politécnicos - 2011; 

 Concurso Nacional de Acesso: 2011 em Números. 

RESULTADO 

Foram realizados os estudos planeados.  

No que respeita ao Concurso Nacional houve a preocupação de tratar a informação de qualidade reforçada para todos os parceiros e 

destinatários da DGES. 

No que respeita aos Regimes Especiais, foi sistematizada informação relativa aos últimos 5 anos de todos os regimes especiais.  

Em ambos os casos, os estudos acrescentaram valor às atribuições da DGES e permitiram uma colaboração mais substancial com alguns 

parceiros dos quais destacamos, no âmbito do Concurso Nacional, o CRUP e o CCISP e no âmbito dos Regimes Especiais o IPAD, a 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto Camões.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Do presente objetivo resultou:  

 Prestação de informação de valor acrescentado; 

 Reforço na qualidade da comunicação organizacional externa; 

 Melhoria no relacionamento com os parceiros e destinatários; 

 Simplificação e desmaterialização dos processos; 

 Evolução para sistema paperless; 

 Prestação de serviços com qualidade reforçada. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Indicador 8 

 
Taxa de execução das ações 
programadas 

Objetivo 7 

Melhorar os sistemas de 
informação, comunicação 

e organização interna 

SUPEROU 

75% 

% 

133% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Das atividades programadas destaca-se: 

 Organização do serviço de frontoffice no atendimento telefónico e correio eletrónico; 

 Autonomia do serviço de frontoffice no atendimento presencial; 

 Organização do serviço de backoffice para atendimento presencial, telefónico e correio eletrónico;  

 Ativação da linha de atendimento backoffice quando justificada por razões específicas de natureza técnica ou jurídica; 

 Organização do arquivo ativo, semiativo e inativo da DSAES, segundo os critérios de classificação documental, tabela de seleção, 

descrição de conteúdos e estrutura organizacional. 

RESULTADO Foram executadas as ações programadas.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Com os resultados obtidos verificou-se: 

 Elevado grau de satisfação do público; 

 Melhoria da imagem da DGES/DSAES junto dos destinatários; 

 Prestação de informação útil e de valor acrescentado aos interessados; 

 Cumprimento das exigências de qualidade de informação; 

 maior transparência no relacionamento com os destinatários; 

 Otimização do custo/benefício na prestação de informação; 

 Reforço de eficiência dos serviços; 

 Elevado grau de satisfação dos colaboradores; 

 Melhoria da organização interna da unidade orgânica. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 2011 NA DSAES  

No decorrer de 2011, a DSAES sofreu uma diminuição de 7,14 % do número de recursos humanos que lhe estavam afetos decorrente 

da aposentação de um Técnico Superior. 

A aposentação do técnico superior verificou-se a 1 de maio de 2011. 

Verificou-se ainda a integração de um dos bolseiros da unidade orgânica na carreira de técnico superior, através da celebração de um 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

RECURSOS HUMANOS 
CARREIRA 

JANEIRO DE 2011 DEZEMBRO DE 2011 ALTERAÇÕES VERIFICADAS 

Técnico Superior 

1 (Dirigente Intermédio 
de 1.º grau) 

1 (Dirigente Intermédio 
de 1.º grau) 

 

6* 6 
* Aposentação de um Técnico 
Superior em 01.05.2011 

Assistente Técnico 5 5  

Assistente Operacional 1 1  

Bolseiro 1* 0 
* Integração na carreira de Técnico 
Superior em 01.05.2011 

TOTAL 14 13  

 
 
 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 140 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META  RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 1 

 
N.º de procedimentos 
definidos 

Objetivo 1 

Dar continuidade à 
implementação de um 

sistema de gestão e 
controlo de processos 

na DATA 

SUPEROU 

6 

8 

133% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 
 
 
  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Identificação dos processos onde não existiam procedimentos definidos ou desatualizados; 

 Análise e sistematização de tarefas; 

 Elaboração dos procedimentos através de fluxogramas (“Office”/”VISIO”); 

 Validação; 

 Implementação. 

RESULTADO 
 Este objetivo foi superado, na medida em que foi definido como critério de cumprimento deste objetivo a elaboração de 6 

procedimentos e foram efetuados 8. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Processos devidamente controlados facilitando a sua execução e monitorização; 

 Obtenção de melhores resultados; 

 maior qualidade e redução de tempo no serviço prestado 

 maior assertividade na transmissão de conhecimentos, informação e na execução de procedimentos; 

 Instrumento facilitador do cumprimento e rigor dos procedimentos e tarefas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 2 

 
Indice de qualidade e eficiência   dos 
processos de adjudicação     

Objetivo 2 

Melhorar o sistema de 
gestão de economato e 

património  

  

SUPEROU 

1 a 2 

3 

150% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Controle regular do stock de material e equipamento; 

 Agilização do processo de aquisições; 

 Consulta a vários fornecedores para obtenção de propostas mais vantajosas 

 Sistematização de procedimentos em conjunto com o Apoio Jurídico 

 Centralização dos processos de contratação pública 

RESULTADO 
Este objetivo foi superado na medida em que foi definido como critério de cumprimento um índice de qualidade entre o nível 1 e 2 e 

atingimos o nível 3 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Facilitador do processo de trabalho; 

 Redução do risco de erro 

 Redução da despesa 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 3                                          
Taxa de inventariação de todos os 
equipamentos e património da 
DGES  na aplicação «4DCliente» 

 
 

Objetivo 2                 
Melhorar o sistema de 
gestão de economato e 

património  

CUMPRIU 

95% 

95% 

100% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Atualização por unidade orgânica de todo o equipamento existente; 

 Registo em ficheiro Excel; 

 Introdução de dados na aplicação “4D Cliente”; 

 Impressão de etiquetas; 

 Etiquetagem. 

RESULTADO 
Este objetivo foi cumprido na medida em que o procedimento de atualização da inventariação do equipamento e património ficou 

concluído em 95% dos serviços da DGES. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 maior controlo sobre o equipamento; 

 Melhor gestão do stock de equipamentos. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Indicador 4 

 
Prazo médio de pagamento a 
fornecedores 

Objetivo 3 

Assegurar a gestão e 
controlo da execução 

do orçamento da DGES 

SUPEROU 

30  a 35 dias 

 17 dias 

176% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 
 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Informação a autorizar a despesa; 

 Cabimentação e compromisso no SIC; 

 Alteração orçamental (caso necessário) no SIC; 

 Envio à DGO - Direção Geral do Orçamento; 

 Pagamento através de transferência bancária; 

 Receção de recibo, confirmação; 

 Arquivo por rubricas na Conta de Gerência. 

RESULTADO 

Prazo médio anual foi de cerca de 17 dias (16,90), de acordo com os cálculos baseados na data de receção de todas as faturas do ano e o 

dia de pagamento. Aplicando a mesma metodologia ao cálculo por trimestre, os resultados são os seguintes: 1º trimestre – 29 dias; 2º 

trimestre – 19 dias; 3º trimestre – 12 dias e 4º trimestre 8 dias. O resultado, de acordo com a aplicação da fórmula prevista no despacho 

nº 9870/2009, é de 2 dias, o que é completamente irrealista. Esta fórmula parece-nos desajustada pois os cálculos são feitos 

trimestralmente com base nos encargos assumidos/ pagamentos efetuados/ saldo em divida a transitar para o trimestre seguinte. Este 

objetivo foi superado na medida em que foram definidos como critérios de superação o pagamento a menos de 30 dias. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

   Prestação de um melhor serviço ao público externo; 

 Controlo e execução orçamental mais fiável e rigorosa. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 
  

Indicador 5 

Indice de  qualidade  do 
Mapas de previsão, 
planeamento  e controle de 
despesa;  Gestão eficiente das 
várias fontes de 
financiamento do orçamento 
de funcionamento         

Objetivo 3 

Assegurar a gestão e 
controlo da execução 

do orçamento da DGES 

CUMPRIU 

1-2 

2 

100% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Elaboração de Mapas de Planeamento, previsão e controle de despesa (Excel) complementares aos mapas, relatórios e balancetes 

produzidos pelo SIC - Sistema de Informação Contabilística do M. Finanças; Mapas específicos por cada fonte de financiamento com 

todas as rubricas do orçamento. 

 Elaboração de mapas por tipologia de despesa. 

 

RESULTADO 

Foram elaborados mapas em Excel, com todos os respetivos agrupamentos e rubricas financeiras, com campos específicos para previsão 

e monitorização da despesa por rubrica orçamental. 

Foram ainda elaborados Mapas por tipologia de despesa/encargos: Mapa de Previsão de Encargos com Recursos Humanos; Mapa de 

Encargos com Contratos Anuais com Fornecedores; Mapas de previsão de despesa com serviços/produtos inerentes ao normal 

funcionamento da estrutura da DGES, Mapa de controlo de processos de aquisição com parecer prévio das finanças. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Na sequência de orientações transversais a toda a Administração Pública, no sentido da redução da despesa e do rigoroso controlo 

orçamental, a elaboração de mapas complementares de planeamento e controle da despesa são um instrumento fundamental para 

boa gestão e monitorização do orçamento e consequente cumprimento dessa diretiva, bem como na prossecução da prestação de 

um serviço público de qualidade. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 6 

 
Periodicidade do relatório de 
execução financeira 

Objectivo 4 

Assegurar  a elaboração 
da documentação de 

prestação de contas, de 
acordo com o modelo de 

serviços partilhados 

SUPEROU 

1º dia do 
mês seguinte 

Dia 29  

 106% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 
 
 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Elaboração do orçamento da DGES; 

 Afetação da verba aprovada às diferentes rubricas de acordo com a receita e despesa prevista; 

 Elaboração dos respetivos mapas orçamentais – procedimentos decorrentes da aplicação do programa SIC; 

 Realização de todas as ações contabilísticas necessárias à execução orçamental; 

 Efetuar procedimentos inerentes à gestão da receita: emissão de recibos; registar receita; depósito de receita; conferência de 

extratos bancários;   

 Efetuar pagamentos de acordo com o legalmente previsto: verificar cabimento; obter autorização de pagamento; efetuar 

pagamento; 

 Emitir relatório de execução financeira. 

RESULTADO 

O critério de superação deste objetivo previa que os relatórios fossem elaborados antes do 1º dia do mês seguinte pelo que, atendendo 

às datas de apresentação, o objetivo foi superado na medida em que a média se situa no dia 29. 

Datas de apresentação dos relatórios de execução Financeira: 31.01.2011; 28.02.2011; 31.03.2011; 29.04.2011; 31.05.2011; 30.06.2011; 

22.07.2011; 31.08.2011; 30.09.2011; 27.10.2011; 30.11.2011; 30.12.2011 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Na sequência de orientações transversais a toda a Administração Pública, no sentido da redução da despesa e do rigoroso controlo 

orçamental, a elaboração de relatórios mensais atualizados são um instrumento fundamental para a monitorização do orçamento e 

consequente cumprimento dessa diretiva, bem como na prossecução da prestação de um serviço público de qualidade. 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 152 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 7 

 
Apresentação da Conta de 
Gerência 

Objetivo 4 

Assegurar  a elaboração 
da documentação de 

prestação de contas, de 
acordo com o modelo 

de serviços partilhados 

SUPEROU 

30.04.2011 

28.04.2011 

107% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  Foram desenvolvidas todas as atividades legalmente previstas tendentes à elaboração da conta de gerência. 

RESULTADO A Conta de Gerência foi apresentada no dia 28.04.2011 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Prestação de um melhor serviço público; 

 Organização e documentação das contas dos serviços; 

 Transparência na informação prestada 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Indicador 8 

 
Data de apresentação do Plano 
de diagnóstico de formação 

Objetivo 5 

Assegurar a elaboração 
do diagnóstico das 

necessidades de 
formação dos 

colaboradores da DGES 
para o ano de 2012 

SUPEROU 

15.12.11 a 
30.12.11 

13.12.11 

104% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Envio a todos os colaboradores do questionário “Diagnóstico das necessidades de Formação” por e-mail; 

 Introdução e análise de dados; 

 Elaboração de Relatório; 

 Entrega à Direção e divulgação a todas as unidades orgânicas (dirigentes). 

RESULTADO 

O objetivo foi executado, na medida em que o questionário das necessidades de formação foi enviado a 03.11.2011 com prazo para 

preenchimento até 09.11.2011; a análise e relatório ficou concluído a 12.12.2011 sendo validado a 13.12.2011 (critério de cumprimento: 

conclusão entre 15.12.2011 e 30.12.2011). 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 O diagnóstico de necessidades de formação é um instrumento que ajuda a refletir e analisar as necessidades de formação dentro de 

uma organização e que permite a elaboração de um plano de formação mais assertivo, que satisfaça as necessidades de formação 

dos colaboradores. 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 156 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 
 
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

 

 

 

 

Indicador 9 

 
Taxa de execução do Plano de 
Formação aprovado 

Objetivo  6 

Garantir a execução do 
Plano de Formação 

aprovado para a DATA 

SUPEROU 

70% a 80% 

140% 

175% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Apesar da escassez de recursos humanos e consequente aumento de trabalho, responsabilidade e limitações de tempo de cada 

colaborador, a DATA tentou elaborar um Plano de Formação equilibrado de forma a suprir as necessidades em áreas fundamentais 

para o sucesso da sua atividade: 

 Elaboração do plano de formação; 

 Validação; 

 Execução do plano e monitorização de resultados. 

RESULTADO 

O plano de formação para 2011 apresentou uma taxa de execução de 140% pelo que se considera que o objetivo foi superado (critério de 

cumprimento:70% - 80%). As ações de formação realizadas foram em áreas importantes para o desenvolvimento das competências 

atribuídas à DATA, cujo resultado se refletiu numa melhoria dos procedimentos e do trabalho de equipa. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Contribui para uma maior satisfação e motivação dos colaboradores;  

 Aumento das competências individuais e da equipa; 

 Facilitador de uma atitude mais participativa e empenhada; 

 O retorno do investimento em formação reflete-se numa melhor qualidade dos processos; 

 Facilita a partilha de conhecimento entre colaboradores; 

 maior qualidade dos serviços. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

ATIVIDADES DECORRENTES DAS COMPETÊNCIAS ATRIBUIDAS 

Gestão Financeira 

 Elaboração, controlo e execução do Orçamento de Estado; 

 Previsão, controlo e execução do orçamento de Receita; 

 Elaboração da conta de gerência; 

 Instruir os processos relativos a despesas, bem como processos relativos a remunerações e abonos, prestar informação sobre o seu cabimento e efetuar 

as tarefas relativas aos processamentos; 

 Gestão do Fundo de Maneio. 

 

Recursos Humanos 

 Promover e assegurar a atualização dos processos individuais dos funcionários tendo em conta os procedimentos administrativos a nível de admissões, 

transferências, promoções, faltas e licenças; 

 Proceder mensalmente ao processamento dos vencimentos; 

 Assegurar a divulgação de informação diversa junto do público interno da DGES; 

 Elaboração do Balanço Social; 

 Elaborar ficheiro de cadastro de pessoal e mantê-lo atualizado;  

 Elaboração mensal de toda a documentação que serve de suporte ao processamento de vencimento e respetivos abonos através do programa SRH; 

solicitação de cabimento junto da contabilidade; 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 Divulgar toda a informação inerente a concursos, formação profissional, notas de serviço, etc. 

 Recolha, análise e tratamento estatístico da informação produzida pelo sistema informático SRH. 

 Atualização de dados para efeitos de tratamento estatístico por diversas entidades, nomeadamente DGAEP. 

 

Economato e Património 

 Assegurar todos os processos de aquisição e contratação pública de bens e serviços 

 Assegurar a conservação e gestão dos equipamentos e instalações; 

 Organizar e manter atualizado o inventário dos bens móveis e imóveis e assegurar a gestão da frota automóvel; 

 Assegurar o apetrechamento em mobiliário e equipamento e promover as demais aquisições necessárias ao funcionamento da DGES; 

 Verificação regular do Sistema de segurança de incêndios (eletrónico, extintores; saídas de emergência, sinalização, etc.); manutenção e limpeza regular 

do sistema de ar condicionado; serviços de limpeza. 

 

Expediente 

 Assegurar a execução das tarefas inerentes à receção, classificação, distribuição e arquivo de todo o expediente; 

 Assegurar o serviço de fotocópias e encadernações. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

 

 

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  

Categoria 2008 2009 2010 a) 2011 a) 

Dirigentes 1 1 1 1 

Técnico Superior 0 1 2 2 

Coordenador Técnico 1 1 1 1 

Assistente Técnico 14 11 8 8 

Assistente Operacional 2 0 0 0 

Total  18 14 12 12 

a) Dados a 31.12.2011. 

   
 

    Um dos técnicos superiores de 2011 está na situação de bolseiro        Um dos técnicos superiores de 2010 está na situação de bolseiro 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

BOAS PRÁTICAS 

 

 

 

 

 

 
 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 162 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 2011 

DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 1 

 
N.º de Divulgações Mensais 

Objetivo 1 

Divulgar e ampliar os 
resultados de 

intervenção da DRMCI 

SUPEROU 

7 

16,8 

240% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Divulgação através do site, email e correio de concursos, documentos, conferências, feiras e eventos relacionados com o Ensino 

Superior; 

 Publicitação no site da DGES de notícias, ações e iniciativas no âmbito do Ensino Superior. 

RESULTADO 

Este indicador foi superado devido à prática que tem vindo a ser consolidada e enraizada, por parte de todos os elementos da equipa, de 

esforço de permanente pesquisa, recolha e de divulgação de informação relevante, permitindo disponibilizar ao seu público-alvo, de 

forma regular e atempada, um conjunto elevado de informação e notícias sobre as matérias da competência da DRMCI, no âmbito do 

Ensino Superior.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

O desenvolvimento global dos objetivos da DRMCI para 2011 teve implicações ao nível interno e externo, nomeadamente através da 

divulgação das atividades e ações desenvolvidas por esta Unidade Orgânica (UO).  

No contexto dos fatores exógenos, destaca-se essencialmente a dinamização do site em língua portuguesa, através da sua constante 

atualização e da divulgação de notícias,  concursos, conferências, documentos  e eventos associados ao Ensino Superior. A atualização do 

site em língua inglesa apenas foi possível até meados do ano de 2011, tendo em conta que este deixou de ficar operacional. 

Os utilizadores tiveram assim um amplo conhecimento das atividades desenvolvidas e oportunidades existentes ao nível nacional, 

europeu e internacional, bem como, quando aplicável, a promoção da participação nacional nos mesmos.  
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 2 

 
N.º de Iniciativas 
previstas/N.º de Iniciativas 
realizadas 

Objetivo 1 

Divulgar e ampliar os 
resultados de 

intervenção da DRMCI 

SUPEROU 

3 

4 

133% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Atualização da brochura da participação portuguesa na Ação1 do Erasmus Mundus;  

 Atualização da brochura da participação portuguesa na Ação 2 Erasmus Mundus;  

 Atualização da brochura de apoio às candidaturas das IES na Ação 2 do Erasmus Mundus;  

 Revisão e publicação do folheto Erasmus Mundus da DGES. 

RESULTADO 

Dado o inesperado aumento de solicitações neste campo, nomeadamente no Erasmus Mundus, e pelo facto de se ter reconhecido a 

importância da divulgação de informação sobre este Programa, a nível nacional e internacional, a DRMCI empenhou-se em corresponder 

às atividades planeadas e não planeadas que foram surgindo. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 maior visibilidade da DGES e do Ensino Superior ao nível nacional e internacional; 

 Dotar a Estrutura Nacional do Programa Erasmus Mundus, as Instituições de Ensino Superior e Estudantes de ferramentas e meios de 

informação simplificadores ao processo de candidaturas ao Programa; 

 Disponibilizar aos estudantes informação atrativa que os incentive a uma maior participação no Programa; 

 maior acesso à informação por parte do público-alvo (estudantes e instituições de ensino superior). 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 3 

 
Taxa de execução de 
iniciativas e projetos  

Objetivo 2 

Prestar informação e 
acompanhamento das 
atividades no âmbito 
do reconhecimento 

SUPEROU 

2 

6 

 300% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 ACIDI – 2 ações de formação sobre o reconhecimento académico e profissional em Portugal (fichas diagnóstico, apresentação PPT) 

no ACIDI, no âmbito do II Plano para a Integração de Imigrantes; 

 Revisão e atualização do capítulo “Reconhecimento de Habilitações e Competências” incluído na brochura “Imigração em Portugal”, 

publicada pelo ACIDI; 

 Ficha de informação enviada às autoridades competentes das profissões regulamentadas no âmbito do Ensino Superior para recolha 

de informação no sentido da plena transposição da Diretiva 2005/36/CE; 

 Preparação de contributos para questionário da Comissão Europeia sobre a modernização da Diretiva 2005/36/CE; 

 Preparação de contributos para as propostas de modernização da Diretiva 2005/36/CE contidas no Livro Verde da Comissão 

Europeia. 

 Informação remetida a todas as Câmaras Municipais sobre o reconhecimento académico e divulgação da Brochura “Reconhecimento 

de Qualificações: Guia para estrangeiros” nas versões EN e PT. 

RESULTADO 

Trata-se de uma área para a qual foi evidenciada uma necessidade premente de um melhor conhecimento do sistema de 

reconhecimento de graus académicos em Portugal, nomeadamente do Decreto-Lei 341/2007, tendo, para isso, sido feito um trabalho 

significativo junto das Instituições de Ensino Superior que são parceiras na utilização deste processo. Foi igualmente cumprido um 

objetivo desta Unidade Orgânica de elaborar um documento, bilingue, com impacto na comunidade emigrante, um novo e importante 

público no Ensino Superior português. 

Não obstante, os escassos recursos humanos afetos a esta área, manteve-se um fluxo de trabalho extraordinário, que decorre de um 

esforço pessoal assinalável por parte desta equipa, sendo visível uma permanente atualização e disponibilização de serviços, e realizadas 
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diversas iniciativas que permitiram superar, claramente, este indicador.   

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais e melhor informação e divulgação junto dos utentes sobre este processo de reconhecimento; 

 Esclarecimento junto das Instituições de Ensino Superior Públicas sobre este processo, uma vez que também é da competência das 

mesmas a sua implementação; 

 Divulgação do Decreto-Lei 341/2007 junto dos outros Centros ENIC/NARIC, ao nível europeu e internacional, dando a conhecer este 

sistema de reconhecimento inovador que só existe em Portugal; 

 Agilizar a implementação do novo processo de reconhecimento, esclarecendo potenciais dúvidas, reduzindo o trabalho de 

esclarecimento diário nesta UO; 

 Cumprir junto de um organismo externo (ACIDI) a entrega de Guias e Relatórios com impacto na comunidade emigrante, com vista a 

simplificar os procedimentos e prestar informação útil aos mesmos. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 4 

 
Taxa de resposta a 
utentes/Garantir a gestão dos 
processos 

Objetivo 2 

Prestar informação e 
acompanhamento das 
actividades no âmbito 

do reconhecimento 

SUPEROU 

70% - 80% 

93,16% 

116 % 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

• Recolha e organização da documentação para a instrução dos processos, tendo uma taxa de conclusão superior a 93%; 

• Emissão de declarações, pareceres e informações relativas ao reconhecimento académico e profissional destinado a utentes e 

instituições; 

• Respostas prestadas junto dos utentes, instituições nacionais e estrangeiras e Centros da Rede ENIC/NARIC, relativas ao 

reconhecimento académico e profissional em Portugal; 

• Atendimento telefónico e presencial aos utentes, com base num horário fixo anual; 

• Atualização do dossiê temático sobre questões relevantes sobre ensino superior, no âmbito da Rede ENIC/NARIC; 

 Gestão e manutenção da base de dados referente aos pedidos de equivalência/reconhecimento/registo de diplomas estrangeiros. 

RESULTADO 

Em 2011 o fluxo significativo de trabalho acompanhou o crescimento já verificado em 2010 (em 2011 registaram-se 2150 solicitações 

tendo sido prestadas 2003 respostas), devendo lembrar-se que se trata de uma área com uma procura crescente, face às necessidades de 

obter níveis mais elevados de formação académica e de procura de mercado de trabalho. Trata - se de uma área com elevada 

complexidade no tratamento e análise técnica processual. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: maior satisfação dos utentes; 

 Impacto nos colaboradores: Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado;  

 Impacto no público-alvo tendo em atenção o aumento do nº de solicitações face ao prazo de resposta, que foi encurtado, 

diminuindo o nº de recurso humanos, resultando num esforço apreciável por parte da equipa; 

 Desenvolvimento de medidas futuras para um reforço positivo do desempenho: A articulação estreita e permanente com os serviços 

congéneres, a nível internacional e nacional, tem-se mostrado crucial para a concretização com sucesso das ações que lhe são 

cometidas e que são evidentes nos resultados obtidos. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 5 

 
Taxa de participação em 
reuniões 

Objetivo 3 

Contribuir para a 
formulação e definição 

de políticas 

SUPEROU 

80% - 90% 

100% 

 111% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Analisar e preparar a informação relativa às agendas propostas, tendo em conta o objetivo da reunião; 

 Planear a reunião; 

 Recolher informação;  

 Recolher pareceres relativos ao tema em questão; 

 Focalização nos objetivos e assuntos a serem discutidos; 

 Preparar a agenda anotada que reflete o trabalho técnico prévio; 

 Elaborar um relatório da reunião, enunciando as conclusões e/ou compromissos realizados, ações futuras e propostas de atuação. 

RESULTADO 

Trata-se de uma área de elevada relevância e com enfoque político ao nível dos decisores, com repercussões na prossecução das 

atividades da DRMCI tendo em consideração o facto de a grande maioria das reuniões se realizarem a um nível internacional. É 

importante referir que, as alterações a nível de Governo, bem como a atual crise financeira limitaram, de certa forma, uma maior 

participação em reuniões. No entanto, a atividade foi superada com um grande esforço, articulação e cooperação por parte de todos os 

elementos da equipa que cumpriram na íntegra o prazo de entrega dos relatórios e inserindo, nos mesmos, propostas de atuação 

futuras. Aliado ao fator número das reuniões assistidas, foi alimentada a necessidade de incutir nos relatórios não apenas o cumprimento 

do prazo de entrega do mesmo, 5 dias úteis após a realização da reunião, mas sobretudo a qualidade da informação, a autonomia dos 

técnicos e as propostas e medidas futuras sugeridas. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

A participação em reuniões internacionais tem permitido estabelecer e sedimentar um diálogo, quer ao nível interno,  quer externo, que 

conduziu a uma otimização dos resultados, quer na definição de políticas quer de estratégias. Permitiu ainda um extenso conhecimento e 

partilha de boas práticas e dos sistemas de ensino superior noutros países, bem como de ferramentas e instrumentos para 

operacionalização das políticas que se manifestaram, ao nível da UE e num contexto internacional. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICÁCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 6 

 
Taxa de execução de 
actividades 

Objetivo 3 

Contribuir para a 
formulação e definição 

de políticas 

SUPEROU 

70% - 80% 

150% 

 188% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Colaboração na elaboração do Relatório Nacional sobre a implementação do Quadro Estratégico EF2020; 

 Balanço da participação de PT na UE 2010 (vertente Ensino Superior) – Relatório DGAE-MNE; 

 Preparação de informação para o Gabinete de S. Exa. o Ministro da Educação sobre a legislação referente à atribuição de diplomas 

conjuntos – Erasmus Mundus; 

 Preparação de nota técnica sobre a Comunicação da Comissão sobre a Agenda da Modernização dos Sistemas de Ensino Superior 

Europeus; 

 Preparação de nota técnica sobre o futuro programa da UE para a Educação, Formação, Juventude e Desporto “Erasmus for All”;  

 Preparação de nota técnica sobre as Conclusões do Conselho para a promoção da mobilidade dos jovens para efeitos de 

aprendizagem; 

 Preparação (participação em reuniões e elaboração de notas) com vista à realização da XI Cimeira Luso-Brasileira; 

 Eurydice – contributos sobre o sistema de Ensino Superior nacional para o Eurypedia; 

 Nota para o Gabinete de S. Exa. o Ministro da Educação sobre o Instituto Universitário de Florença; 

 Questionário da PRES DK sobre a cooperação/mobilidade com Marrocos, Tunísia e Egito; 

 Questionário sobre o lançamento do novo Programa da EU para a Educação, Formação, Juventude e Desporto – “Erasmus for All”; 

 Preparação de Acordos com o México e com Andorra sobre Reconhecimento de Período de Estudos e de Graus e Diplomas no Ensino 

Superior;    

 Participação na elaboração de Acordos Gerais de Cooperação com a República Checa, Coreia, Lituânia, China, Sérvia e Albânia; 

 Preparação de nota para a Direção sobre o ponto de situação da cooperação com a China; 

 Acompanhamento da Comissão Interministerial de Assuntos Europeus (CIAE); 

 Participação regular nas reuniões do Comité de Educação, instância preparatória do Conselho de Educação da UE; 
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 Preparação de agendas anotadas para o Conselho de Educação (fevereiro e novembro);  

 Questionário Processo de Bolonha “Transparency Tools”; 

 Questionário Processo de Bolonha para elaboração do Portugal Country National Report; 

 Questionário Processo de Bolonha Student and Staff Mobility; 

 Memorando, para o Gabinete de S. Exa. o Ministro da Educação e Ciência, sobre OCDE/VET; 

 Memorando, para o Gabinete de S. Exa. o Ministro da Educação e Ciência, sobre o PALV; 

 Ponto de situação, para MEC, sobre a participação portuguesa na OCDE; 

 Informação para o Gabinete de S. Exa. o Ministro da Educação e Ciência sobre o reconhecimento/registo de graus académicos ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro; 

 Preparação de informação para o Gabinete de S. Exa. o Ministro da Educação sobre a legislação referente à atribuição de diplomas 

conjuntos – Erasmus Mundus; 

 Questionário do Erasmus Mundus Clusters project on the recognition of degrees and sustainability. 

RESULTADO 

Uma das áreas de atuação desta UO que obteve um número de solicitações não previsto e que excedeu qualquer expetativa. Conscientes 

da importância de veicular as atividades desenvolvidas, bem como a posição nacional sobre matérias discutidas no contexto político, a 

DRMCI assumiu acima das suas funções um nível de resposta com elevada qualidade superando largamente o indicador ao proceder à 

entrega atempada dos relatórios, pareceres, memorandos, pontos de situação e questionários solicitados e efetuando uma gestão eficaz 

dos dossiês afetos. Do conjunto destas atividades, destacam-se relatórios entregues junto da Comissão Europeia e organismos 

internacionais a par dos contributos a resposta a questionários que contribuíram para posteriores publicações e para o alargamento da 

rede de conhecimento sobre o sistema de Ensino Superior português. Trata-se de uma atividade que assume particular responsabilidade 

e que foi cumprida acima do expectável e articulada com outros Ministérios, sempre que necessário, tendo os mesmos sido entregues 
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em versão inglesa. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: maior satisfação dos utentes; maior satisfação e cumprimento das atividades para com organismos 

congéneres, nacionais e internacionais; 

 Impacto nos colaboradores: Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado;  

 Desenvolvimento de medidas futuras para um reforço positivo do desempenho: A articulação estreita e permanente com os serviços 

congéneres, a nível internacional, tem-se mostrado crucial para a concretização com sucesso das ações que lhe são cometidas e que 

são evidentes nos resultados obtidos; 

 Foi prestado igualmente um contributo para relatórios conjuntos europeus e internacionais que valorizam não apenas a UO mas 

sobretudo a participação e empenho nacional nas políticas e estratégias ao nível do ES. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 7 

 
Taxa de participação em 
reuniões 

Objetivo 4 

Acompanhar, 
coordenar e executar 

os programas e 
projetos do Ensino 

Superior  

SUPEROU 

80% - 90% 

100% 

 111 % 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Analisar e preparar a informação relativa às agendas propostas, tendo em conta o objetivo da reunião; 

 Planear a reunião; 

 Recolher informação;  

 Recolher pareceres relativos ao tema em questão; 

 Focalização nos objetivos e assuntos a serem discutidos; 

 Preparar a agenda anotada que reflete o trabalho técnico prévio; 

 Elaborar um relatório da reunião, enunciando as conclusões e/ou compromissos realizados, ações futuras e propostas de atuação. 

RESULTADO 

No contexto dos programas e projetos afetos a esta unidade orgânica, a participação em reuniões que se realizam, também, 

maioritariamente no estrangeiro, é essencial para o acompanhamento e gestão corrente das competências da DRMCI. Deste modo, mais 

uma vez, devido ao esforço, articulação e cooperação por parte de todos os elementos da equipa é que foi possível superar este 

indicador, tendo os elementos da equipa cumprido na íntegra o prazo de entrega dos relatórios e assertivamente introduzido o fator 

qualidade nos relatórios, introduzindo propostas, medidas e ações a encetar futuramente. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: maior satisfação dos utentes; 

 Impacto nos colaboradores: Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado;  

 Desenvolvimento de medidas futuras para um reforço positivo do desempenho: a articulação estreita e permanente com os serviços 

congéneres, a nível internacional, tem-se mostrado crucial para a concretização com sucesso das ações que lhe são cometidas e que 

são evidentes nos resultados obtidos; 

 A participação da DGES permitiu afirmar a presença nacional num espaço europeu e internacional de Ensino Superior. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 8 

 
Taxa de execução de 
iniciativas, atividades e 
projetos realizados 

Objetivo 4 

Acompanhar, 
coordenar e executar 

os programas e 
projetos do Ensino 

Superior 

SUPEROU 

70% - 80% 

100% 

 125% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Participação no processo de emissão da Declaração de Garantia 2010 da Agência Nacional para o Programa de Aprendizagem ao 

Longo da Vida; 

 Elaboração de página para o site da DGES sobre o Programa da Comissão Europeia “Youth on the Move”; 

 No âmbito da cooperação bilateral foram elaborados 2 pareceres sobre a celebração de Programas, Protocolos e MoU 

(Equador e Croácia); 

 Acompanhamento do Programa de Mobilidade de Docentes Doutorados de apoio à UniCV; Elaboração de um conjunto 

de “perguntas frequentes” incluído na nova plataforma de gestão de e-mails “Balcão Eletrónico” da DGES; 

 Reunião com a Universidade de Lisboa para questões relativas às atividades desenvolvidas no âmbito da EMUNI (UpM); 

 Informação relativa à participação nacional no Programa Pablo Neruda (OEI); 

 Revisão do status report com vista a ser apresentado na ASEMME 3: FROM BERLIN 2008 VIA HANOI 2009 TO 

COPENHAGEN 2011. 

 Visita de monitorização ao Mestrado Erasmus Mundus; 

 Visita de monitorização ao Mestrado Erasmus Mundus IMACS; 

 Visita de monitorização ao Mestrado Erasmus Mundus ECOHYD; 

 Infoday Erasmus Mundus na Universidade de Évora; 

 Infoday Erasmus Mundus na Universidade do Algarve; 

 Infoday Erasmus Mundus no Instituto Politécnico de Leiria; 
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 Infoday Erasmus Mundus no Instituto Politécnico do Porto; 

 Candidatura ao segundo projeto de Estruturas Nacionais, Erasmus Mundus, projeto Inter-Hed, que foi selecionado; 

RESULTADO 

O acompanhamento dos diversos programas e projetos de cariz nacional, comunitária ou internacional no âmbito do Ensino Superior 

reveste-se igualmente de uma grande importância para esta unidade orgânica, relevando o lado mais operacional de implementação de 

políticas do ensino superior. Salienta-se, igualmente, a promoção e assistência a instituições, docentes e estudantes para incentivar e 

apoiar a participação nacional nestes programas e projetos. Também é de referir a participação em dois projetos de cariz europeu que 

permitem discutir, analisar e contribuir a nível internacional para a resolução de alguns obstáculos relacionados com o Espaço Europeu 

do Ensino Superior e a internacionalização. Neste contexto, os colaboradores que acompanham estas áreas específicas têm vindo a 

adquirir mais know how especializado e a inserir, nestes vetores de atuação, propostas de melhoria e de novas atividades que possam vir 

a enriquecer o processo de maturação de uma unidade que teve início em 2007. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: maior satisfação dos utentes, conhecimento de oportunidades e apoio nas candidaturas e 

implementação de projetos; 

 Impacto nos colaboradores: Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado;  

 Constante colaboração com serviços congéneres nacionais ou internacionais; 

 Garantia de resposta nacional a todas as atividades solicitadas a nível do Ensino Superior. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 9 

 
Data de atualização do web 
service de pesquisa e consulta 
de cursos Erasmus Mundus 

Objetivo 4 

Acompanhar, coordenar e 
executar os programas e 

projetos do Ensino 
Superior 

SUPEROU 

15.10.2011 - 
30.10.2011 

26.09.2011 

111% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  Disponibilização da base de dados dentro do prazo previsto, pois permite um fácil acesso aos cursos em vigor no próximo ano letivo; 

 Atualização da base de dados á data que a Comissão Europeia disponibilizou os resultados de seleção de novos cursos. 

RESULTADO 

Este objetivo foi superado uma vez que o processo de atualização do “Web service”, foi disponibilizado antes do prazo, em 26.09.2011 

assim que esta Direção Geral teve acesso aos resultados de seleção de novos cursos Erasmus Mundus, e dos respetivos portais, de modo 

a permitir aos estudantes e docentes interessados começar a preparar as suas candidaturas com a maior brevidade possível. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: disponibilização de informação completa e atualizada sobre um importante programa potenciais 

candidatos aos cursos conjuntos de Mestrado e de Doutoramento Erasmus Mundus; 

  Promover uma maior participação de estudantes e doutorandos nacionais no Programa e atrair estudantes e doutorandos 

estrangeiros para os cursos conjuntos com participação nacional.  

 A criação do motor de pesquisa foi uma medida única e inovadora ao nível internacional, no âmbito do Programa. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICIÊNCIA 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 10 

 
Taxa de resposta às 
candidaturas Erasmus Mundus, 
no prazo legal  

Objetivo 4 

Acompanhar, 
coordenar e executar os 

programas e projetos 
do Ensino Superior 

SUPEROU 

80% - 90% 

100% 

 111 % 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Análise da documentação fundamental e dos processos de candidatura com vista à verificação da sua elegibilidade e posterior 

comunicação à Comissão Europeia, tanto ao nível dos Mestrados como dos Doutoramentos (Ação 1); 

  Trabalho em estreita articulação entre a Estrutura Nacional, Delegados ao Programa e Comissão Europeia, no que concerne ao 

processo de candidaturas; 

 Recolha e organização da documentação, caso necessário para a instrução do processo; 

 Elaboração de novas fichas de elegibilidade; 

 Divulgação e apoio técnico na elaboração de candidaturas. 

RESULTADO 

No âmbito do Erasmus Mundus e uma vez que esta unidade orgânica comporta a Estrutura Nacional para o referido programa, a rápida 

resposta à análise de candidaturas nacionais em estreita colaboração com as instituições interessadas deve-se a um grande empenho da 

DRMCI em obter bons resultados nacionais.  

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: Assegurar que a candidatura cumpre critérios de elegibilidade, apoio aos candidatos nacionais e 

cumprimento das obrigações nacionais; 

 Impacto nos colaboradores: Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado;  

 A verificação da elegibilidade, no prazo, tem permitido uma maior e mais eficiente participação no Programas com resultados visíveis 

ao nível das candidaturas selecionadas para financiamento; 

 Desenvolvimento de medidas futuras para um reforço positivo do desempenho: A articulação estreita e permanente com os serviços 

congéneres, a nível internacional e nacional, tem-se mostrado crucial para a concretização com sucesso das ações que lhe são 

cometidas e que são evidentes nos resultados obtidos. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

EFICIÊNCIA 
 

 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

Indicador 11 

 
Implementação e 
desenvolvimento do projeto 
europeu BRIDGE 

Objetivo 4 

Acompanhar, 
coordenar e executar os 

programas e projetos 
do Ensino Superior 

CUMPRIU 

Nível de 
execução do 

projeto 

3 

100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Coordenação da ação 4 do projeto Bridge através da preparação de orientações para a escolha e análise dos casos práticos, bem 

como um modelo de relatório; 

 Resposta ao questionário do projeto Bridge destinado às Estruturas Nacionais; 

 Acompanhamento da 2ª reunião do projeto (via skype) de Madrid e elaboração do respetivo relatório; 

 Preparação da visita ao Centro ENIC americano no âmbito da ação 5 do projeto bem como de uma nota interna para orientar a visita; 

 Documento orientador Proof of Recognition para Portugal; 

 Resposta pelo Centro NARIC PT ao questionário enviado no âmbito do projeto BRIDGE. 

 Tradução do questionário dirigido aso centros MERIC para francês; 

 Cumprimento das obrigações administrativas e financeiras relacionadas com o projeto (Time sheets, dissemination sheets, 

Declaration of staff costs 

 Disseminação do projeto 

RESULTADO 

  No âmbito do projeto está previsto que o relatório da ação 4 coordenada pela DGES esteja pronto em fevereiro/março de 2012, no 

entanto este encontrou alguns atrasos nas visitas e análises dos cursos que talvez possa ser recuperado. As obrigações administrativas e 

financeiras forma cumpridas e preparou-se um série de documentação orientadora e modelo de relatório para facilitar a elaboração do 

relatório final da ação 4 compilado 5 relatórios de vistas a cursos Erasmus Mundus. Conseguiu-se identificar os cursos a visitar de acordo 

com critérios relevantes para o projeto. As 3 primeiras ações terminaram e a   

DGES cumpriu com todas as atividades solicitadas. Relativamente à visita a um país ENIC, foram identificados os países a visitar e 

procedeu-se a diversos contactos no intuito de encontrar os interlocutores e organizar a visita. O processo revelou se mais complicado do 

que o previsto e a visita ocorrerá em 2012 . 
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IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para os utilizadores: facilitação da criação e reconhecimento de cursos conjuntos. Tanto a nível institucional como para 

os estudantes que os frequentam. 

 Impacto nos colaboradores: contributo para dar a conhecer o sistema nacional e obter informação a nível internacional que 

permitam melhorar os nossos serviços; 

 Contribuir a nível nacional e europeu para a criação de cursos conjuntos, facilitação do reconhecimento académico e implementação 

do Espaço Europeu do ensino Superior. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 12 

 
Definição de 5 Procedimentos e 
Impressos 

Objetivo 5 

Garantir a Gestão de 
Processos da DRMCI 

CUMPRIU 

5 

5 

 100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Ficha de atendimento telefónico e presencial (substituição da ficha de 2009); 

 Ficha de registo de candidaturas ao Erasmus Mundus (substituição da ficha de 2009); 

 Declaração para autorização de levantamento de diploma, por terceiros, após registo de grau; 

 Ficha de monitorização de reuniões no âmbito do reconhecimento; 

 Formulário para autorização de cedência de dados, para os pedidos junto de IES/autoridades estrangeiras, no âmbito do 

reconhecimento académico. 

RESULTADO 

5 Procedimentos: todas as ferramentas e procedimentos introduzidos em 2011 permitiram uma melhoria da eficiência e eficácia das 

atividades de todos os colaboradores, a nível interno, e uma melhor e mais atempada resposta aos utentes. Constituem fatores 

essenciais de progresso e de melhoria da prestação da equipa, que conduziram a um registo de maior qualidade dos nossos serviços, 

aliados a uma grande motivação da equipa. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Mais-valias para beneficiários: maior satisfação dos utentes; 

 Impacto nos colaboradores: Melhor organização e eficácia do trabalho prestado;  

 Desenvolvimento de medidas futuras para um reforço positivo do desempenho: Os resultados prestados podem vir a servir de base 

para novos procedimentos adequados às necessidades que se vão identificando, tornando-se numa boa prática. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 

  

Indicador 13 

 
Elaboração de organograma, 
levantamento e revisão dos 
procedimentos anteriores 

Objetivo 5 

Garantir a Gestão de 
Processos da DRMCI 

CUMPRIU 

15.10.2011 - 
15.11.2011 

26.10.2011 

100% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Elaboração de nota introdutória com ponto de situação sobre o trabalho decorrido até 2011 e descriminação das atividades 

desenvolvidas e a realizar até ao final de 2011; 

 Elaboração de cronograma trimestral onde foram elencadas as atividades realizadas nos 4 trimestres. 

RESULTADO 

A elaboração do cronograma trimestral e da nota introdutória revelou-se numa metodologia importante na continuação da 

implementação de um sistema de gestão de qualidade, conforme a norma ISO 9001:2008. Em 2011, pretendeu-se efetuar uma revisão de 

todos os procedimentos realizados até então e verificar a eventual necessidade de melhoria não apenas de procedimentos, como 

também da reengenharia de processos. 

Este trabalho revelou-se bastante positivo e constitui um dos fatores essenciais de progresso e de melhoria na implementação da gestão 

de qualidade. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Melhor compreensão da realidade do sistema de informação desenhado para cada atividade; 

 Melhor organização e eficácia do trabalho reorganizando-o de acordo com os princípios da norma ISO 9001:2008; 

 Melhoria da transparência e qualidade dos procedimentos adotados; 

 Controlo constante dos processos inerentes em cada atividade; 

 maior qualidade do serviço 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   

 

  

Indicador 14 

 
Taxa de execução de reuniões 
de monitorização  das 
actividades e atribuições da 
DRMCI e seus colaboradores 

Objetivo 5 

Garantir a Gestão de 
Processos da DRMCI 

SUPEROU 

80% - 90% 

14/12 

105% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Foi mantida a boa prática da plataforma de comunicação interna, através da qual foram promovidas reuniões de monitorização das 

atividades e objetivos a alcançar, das quais existem registos documentais. 

As reuniões permitiram definir e redefinir, com regularidade, prioridades e objetivos, procedendo para tal ao planeamento detalhado das 

mesmas tendo em atenção os recursos humanos disponíveis, em número muito reduzido.   

Permitiu, ainda, a todos os colaboradores deterem a informação sobre todas as atividades em desenvolvimento, bem como fornecerem 

os seus inputs individuais para o alcance dos objetivos em causa.  

De igual modo, foi feita a análise crítica à avaliação do SIADAP 2 e 3 e prestada informação permanente, o que permitiu um 

acompanhamento e participação de todos num processo novo. 

 Reunião com todas as equipas para avaliar as necessidades; 

 Discussão sobre as atividades a serem desenvolvidas e prosseguidas pelos vários colaboradores; 

 Partilha de informação; 

 Divulgação de resultados; 

 Monitorização e acompanhamento dos projetos/iniciativas/atividades. 

RESULTADO 

Estas reuniões periódicas da DRMCI constituem uma boa prática iniciada em 2007, que se deverá destacar, considerando que permitem a 

partilha, acompanhamento, orientação e monitorização das atividades de cada elemento da equipa, fomentando a comunicação, 

cooperação interna e conhecimento de todo o trabalho desenvolvido. São, igualmente, um fator importante de melhoria do desempenho 

e de motivação dos colaboradores. A previsão inicial de realizar uma reunião por mês foi ultrapassada face ao aumento e intensidade do 

trabalho em 2011, o que implicou uma coordenação e monitorização mais intensa que conduziu a uma superação do objetivo. Esta 
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constitui não só uma das medidas inovadoras introduzidas por esta UO como também um dos fatores de sucesso para os resultados 

alcançados face à dimensão de trabalho exigido e ao número escasso de recursos humanos disponíveis. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

Ao nível dos fatores endógenos, destaca-se a  criação de uma plataforma de comunicação interna que contribuiu para o desenho e 

implementação de um conjunto de boas práticas que se revelaram fundamentais e que permitiram uma abordagem dinâmica das 

atividades envolvendo o mapeamento, coordenação e monitorização das atividades de cada elemento da equipa, mantendo um fluxo de 

informação em partilha e possibilitando uma flexibilização da equipa nas respostas a prestar, quer internamente quer ao nível das 

solicitações externas.  

 maior acompanhamento e controlo do grau de execução dos projetos e atividades delineadas; 

 Fomento da responsabilização dos colaboradores no cumprimento das tarefas cometidas; 

 Promoção e valorização da qualidade do trabalho prestado;  

 Desenvolvimento de medidas futuras para um reforço positivo do desempenho. 
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DIVISÃO DE RECONHECIMENTO, MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

QUALIDADE 
 

 

 

  
 

 
META RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

   
 

  

Indicador 15 

 
Taxa de execução do plano de 
formação aprovado e 
percentagem de colaboradores 
envolvidos 

Objetivo 6 

Garantir a execução do 
Plano de Formação 

aprovado para a DRMCI 

SUPEROU 

100% de taxa de 
execução e 60% de 

colaboradores 

7/4 

 175% 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Definição do plano de formação em função das atividades desenvolvidas nesta UO; 

 Definição de ações de formação por colaborador, adequadas às atividades desenvolvidas e às necessidades sentidas; 

 Assegurar a disponibilidade dos colaboradores para participarem nas sessões de formação. 

RESULTADO 

O quadro do plano de formação aprovado continha algumas ações de formação fundamentais para o acompanhamento de novos setores 

na DGES. Ao longo do ano e face à oferta formativa, foram sendo identificadas outras ações que em muito contribuíram para uma 

melhoria do know how e aprofundamento das matérias, alvo das atividades desenvolvida por esta UO. Assegurou-se, ainda, que todos os 

colaboradores participaram em ações de formação. 

IMPACTOS, MAIS-VALIAS E 

BENEFÍCIOS 

 Aumento da produtividade; 

 O retorno do investimento em formação reflete-se numa melhor qualidade dos processos; 

 Facilita a partilha de conhecimento entre colaboradores; 

 maior qualidade dos serviços; 

 Contribui para uma maior satisfação e motivação dos colaboradores;  

 Aumento das competências individuais; 

 Facilitador de uma atitude mais participativa e empenhada. 
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ATIVIDADES EXTRA-PLANO 

Sobre o plano inicial de atividades foram solicitadas, executadas e promovidas inúmeras atividades não previstas, algumas de natureza transversal à 

DGES, à semelhança dos anos anteriores. Estas atividades constituem corpo dos objetivos definidos para a DRMCI, e objetivos globais da DGES uma vez que 

se tem vindo a constatar que anualmente são acrescidas novas iniciativas não previstas tendo em atenção a natureza das funções desta UO. 

 

              EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 2011 NA DRMCI 

Em 2011 assistiu-se a uma maturação da equipa nos dois setores principais que a compõem: reconhecimento e cooperação europeia, bilateral e 

multilateral. A consolidação da equipa e do trabalho, permitiu sistematizar e agilizar procedimentos e práticas. Em 2011, assistiu-se, novamente a um 

acréscimo do volume de trabalho quer para a equipa do reconhecimento quer para a equipa da cooperação internacional. A DRMCI contou em 2011 com 4 

elementos para a área do Reconhecimento e Centro ENIC /NARIC, e 4 elementos para a área da cooperação europeia, bilateral e multilateral. Constata-se 

que a dimensão da equipa é notoriamente insuficiente para o volume de trabalho e outputs produzidos, constantes no presente relatório. 

 

BOAS PRÁTICAS DA DRMCI 

A equipa da DRMCI detém um conjunto de boas práticas que emergem de um processo de consolidação de know how e de procedimentos que têm 

vindo a ser implementados, e melhorados a par de alguns processos inovadores e de ferramentas, novas, que permitiram um acréscimo significativo da 

qualidade do trabalho prestado. A segregação de tarefas a par de uma constante procura de melhoria da performance, conduziu a resultados acima do 

expectável mas considerados ambiciosos face ao número de recursos humanos existentes. 
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O planeamento sistemático das atividades, a monitorização permanente dos resultados, e o acompanhamento personalizado das atividades de 

cada colaborador, permitiram superar largamente os objetivos traçados para o ano de 2011. 

A par do volume de trabalho acrescido a esta Divisão, verificou-se um dinamismo por parte da equipa ao responder a todos os desafios colocados, 

garantindo que as atividades e tarefas definidas nos seus objetivos fossem realizadas de forma mais sustentada. As reuniões de monitorização tornaram-se 

garante do sucesso em toda a linha de atuação da Divisão, interna e externamente, permitindo, uma vez mais, definir e ajustar prioridades, redefinir tarefas 

e identificar lacunas.  

Trata-se de uma área da DGES, subdimensionada mas que tem vindo a demonstrar, pelos resultados alcançados, e pela elevada complexidade das 

matérias analisadas, um trabalho contínuo de elevada qualidade desenvolvido por todos os seus elementos. 

 Em 2011 mantivemos a dinâmica introduzida não só ao nível das ferramentas de gestão internas mas sobretudo pela melhoria dos procedimentos 

para os utentes introduzindo mecanismos de transparência da informação, soluções para prestação da informação atempadas e inovação ao nível da 

disponibilização da informação através de ferramentas únicas a nível europeu (ex: Motor de pesquisa de cursos Erasmus Mundus).  

A melhoria da qualidade da informação na área do reconhecimento disponibilizada aos utentes e IES a par de um conjunto de informação e de 

modelos simplificadores com vista à desburocratização de procedimentos conduziram a resultados acima da média, tornando o serviço prestado um 

exemplo de boas práticas na administração pública. 

Destaca-se ainda a colaboração prestada ao longo do ano na elaboração de relatórios nacionais e internacionais, contributos importantes para a 

formulação de políticas e apoio à decisão das estruturas dirigentes. 
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A constante partilha e disseminação da informação bem como a discussão e debate das questões mais relevantes, constituem uma boa prática a 

destacar, pois permitem uma consciencialização do trabalho individual de cada elemento e a tomada de consciência do trabalho coletivo desenvolvido, 

numa perspetiva mais abrangente da organização bem como a participação de todos nos processos de debate e de propostas de decisão sobre as diversas 

matérias. 

Por fim presta- se um destaque especial à participação desta UO em dois projetos europeus selecionados para financiamento através da Ação 3 do 

programa Erasmus Mundus. Trata- se de um esforço acrescido da equipa mas o facto de ter sido selecionada para financiamento no quadro de um concurso 

competitivo europeu, constitui uma conquista da equipa mas que se reflete na dignificação e amplitude do trabalho desenvolvido na DGES.  
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3. CONCLUSÕES 
 

No presente Relatório foram evidenciadas as atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas relativamente aos objetivos definidos, bem como os 

resultados apurados e o consequente desvio face ao planeado. Pretendeu-se ainda demonstrar os impactos, mais-valias e benefícios que a concretização ou 

superação dos objetivos proporcionaram à organização. 

As atividades “extraplano” enumeradas comprovam o âmbito de intervenção de cada unidade orgânica, no cumprimento das competências que lhes 

são acometidas. 

Numa avaliação global, as ações e projetos planeados pela DGES consubstanciaram-se em objetivos anuais propostos. Dos 46 objetivos fixados em 2011 

foram superados 35 e cumpridos 11 objetivos, pelo que equivale a uma taxa de execução de 100%. 
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Quadro 7: Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano, por grupo/cargo/carreira e género,  segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação

Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Quadro 9: Contagem das saídas de trabalhadores contratados, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano,  por grupo/cargo/carreira, segundo a dificuldade de recrutamento

Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo e género

Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e género

Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o  período normal de trabalho (PNT) e género

Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de prestação do trabalho e género

Quadro 14.1: Contagem das horas de trabalho nocturno, normal e extraordinário,  por grupo/cargo/carreira, segundo o género

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género

Quadro 16 : Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo de paralisação

CAPÍTULO 2 - REMUNERAÇÕES E ENCARGOS

Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género 

Quadro 18: Total dos encargos com pessoal durante o ano

Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios

Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais

Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais

CAPÍTULO 3 - HIGIENE E SEGURANÇA

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos

Quadro 22: Número  e encargos das actividades de medicina no trabalho ocorridas durante o ano

Quadro 23: Número de intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho ocorridas durante o ano, por tipo

Quadro 24: Número de trabalhadores sujeitos a acções de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença profissional

Quadro 25: Número de acções de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho

Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais

CAPÍTULO 4 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Quadro 27: Contagem das acções de formação profissional realizadas durante o ano por tipo de acção, segundo a duração 

Quadro 28: Contagem relativa a participações em acções de formação durante  ano por grupo / cargo / carreira, segundo o tipo de acção  

Quadro 29: Contagem das horas dispendidas em formação durante o ano, por grupo / cargo / carreira, segundo o tipo de acção 

Quadro 30: Despesas anuais com formação 

CAPÍTULO 5 - RELAÇÕES PROFISSIONAIS

Quadro 31: Relações profissionais

Quadro 32: Disciplina



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 2 1 2 3

Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 0 2 2

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 14 35 14 35 49

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
4 11 4 11 15

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 3 1 3 4

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 1 1 0 1

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 20 49 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 22 54 76

Prestações de Serviços M F Total

Tarefa 0

Avença 0

Total 0 0 0

NOTAS:

Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

TOTAL

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género

 Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de vinculação
Cargo Político / Mandato Nomeação definitiva

Nomeação Transitória por 

tempo determinado

Nomeação Transitória por 

tempo determinável

CT em Funções Públicas por 

tempo indeterminado

CT em Funções Públicas a 

termo resolutivo certo

CT em Funções Públicas a 

termo resolutivo incerto

Comissão de Serviço no 

âmbito da LVCR TOTAL

CT no âmbito do Código do 

Trabalho por tempo 

indeterminado

CT no âmbito do Código do 

Trabalho a termo (certo ou 

incerto)

Comissão de Serviço no 

âmbito do Código do 

Trabalho



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0 0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1 0 1 1

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 1 1 1 2 3 1 2 3

Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 0 2 2 0 2 2

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 4 3 16 1 11 1 2 1 1 2 2 1 3 1 14 35 49 14 35 49

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
2 1 3 2 1 3 2 1 4 11 15 4 11 15

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 3 1 3 4 1 3 4

Aprendizes e praticantes 0 0 0 0 0 0

Informático 1 1 0 1 1 0 1

Magistrado 0 0 0 0 0 0

Diplomata 0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0 0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0 0 0 0

Médico 0 0 0 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0 0 0 0

Bombeiro 0 0 0 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 4 0 3 17 4 11 2 2 2 7 0 3 4 5 2 8 1 1 0 0 22 54 76

22 54 76

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Tarefa 0 0 0 0 0 0

Avença 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

NOTAS:

Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Quadro 2: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género
SE Células a vermelho - Totais não 

estão iguais aos do Quadro1

Grupo/cargo/carreira / Escalão etário e género 
Menos que 20 anos 20-24 25-29 30-34 35-39 50-54 55-5940-44 45-49 maior ou igual a 70 anos TOTAL60-64 65-69

TOTAL

Prestações de Serviços
Menos que 20 anos 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

TOTAL
50-54 55-59 60-64 65-69 maior ou igual a 70 anos TOTAL



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0 0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1 0 1 1

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 1 1 1 2 3 1 2 3

Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 0 2 2 0 2 2

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 9 26 2 1 1 1 2 3 4 14 35 49 14 35 49

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
2 1 2 3 2 1 4 4 11 15 4 11 15

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 1 1 1 1 3 4 1 3 4

Aprendizes e praticantes 0 0 0 0 0 0

Informático 1 1 0 1 1 0 1

Magistrado 0 0 0 0 0 0

Diplomata 0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0 0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0 0 0 0

Médico 0 0 0 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0 0 0 0

Bombeiro 0 0 0 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0 0 0 0

Total 10 27 0 0 1 2 4 1 1 6 1 4 0 5 5 9 0 0 22 54 76

22 54 76

NOTAS:

Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.

A antiguidade reporta-se ao tempo de serviço na Administração Pública.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

35 - 39         40 ou mais anos         TOTAL
TOTAL

Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade e género
SE Células a vermelho - Totais não 

estão iguais aos do Quadro1

Grupo/cargo/carreira/

Tempo de serviço

até 5 anos 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29         30 - 34       



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1
1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1
0 1 1

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 2 1 2 3
1 2 3

Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 0 2 2
0 2 2

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0
0 0 0

Técnico Superior 1 13 34 1 14 35 49
14 35 49

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
2 1 1 2 3 6 4 11 15

4 11 15

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 2 1 1 3 4
1 3 4

Aprendizes e praticantes 0 0 0
0 0 0

Informático 1 1 0 1
1 0 1

Magistrado 0 0 0
0 0 0

Diplomata 0 0 0
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0
0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0
0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0
0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0
0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0
0 0 0

Médico 0 0 0
0 0 0

Enfermeiro 0 0 0
0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0
0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0
0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0
0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0
0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0
0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0
0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0
0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0
0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0
0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0
0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0
0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0
0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0
0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0
0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0
0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0
0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0
0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0
0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0
0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0
0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0
0 0 0

Bombeiro 0 0 0
0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0
0 0 0

Total 0 0 1 2 0 3 1 1 0 2 5 6 0 0 14 38 0 2 1 0 22 54 76

22 54 76

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Tarefa 0 0 0
0 0 0

Avença 0 0 0
0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

NOTAS:

Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Doutoramento TOTAL
Total

Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género
SE Células a vermelho - Totais não 

estão iguais aos do Quadro1

Grupo/cargo/carreira / Habilitação Literária 

Menos de 4 anos de 

escolaridade
4 anos de escolaridade 6 anos de escolaridade Licenciatura Mestrado9.º ano ou equivalente 11.º ano 12.º ano ou equivalente Bacharelato

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Total
12.º ano ou equivalente Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento TOTAL

Grupo/cargo/carreira / Habilitação Literária 

Menos de 4 anos de 

escolaridade
4 anos de escolaridade 6 anos de escolaridade 9.º ano ou equivalente 11.º ano



M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 1 0 1

Dirigente intermédio de 2º grau a) 1 0 1 1

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 2 0 2 2

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
1 3 1 3 4

Assistente operacional, operário, auxiliar 0 0 0

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 2 2 4 0 0 2 6 8

M F M F M F M F

Tarefa 0 0 0

Avença 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Considerar o total de trabalhadores estrangeiros, não naturalizados, em efectividade de funções no serviço em 31 de Dezembro, de acordo com a naturalidade;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Quadro 5: Contagem dos trabalhadores estrangeiros por grupo/cargo/carreira, segundo a

nacionalidade e género

Grupo/cargo/carreira

Proveniência do trabalhador

União Europeia       CPLP Outros países        TOTAL
Total

CPLP Outros países        TOTAL
Total

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Prestações de Serviços / Proveniência do 

trabalhador

União Europeia       



M F  M F M F M F M F M F M F M F M F  M F M  F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 0 0 0

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
0 0 0

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 0 1 1

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

M F  M F M F M F M F M F M F M F M F  M F M  F M F M F

Tarefa 0 0 0

Avença 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

Considere o total de trabalhadores que beneficiem de redução fiscal por motivo da sua deficiência;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Total

Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género

Grupo/cargo/carreira
menor que 20 anos 20 - 24         25 - 29  30 - 34        35 - 39        40 - 44         45 - 49  50 - 54         55 - 59          60 - 64           65 - 69         maior ou igual a 70 anos TOTAL

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

maior ou igual a 70 anos TOTAL
Total

40 - 44         45 - 49  50 - 54         55 - 59          60 - 64           65 - 69         
Prestações de Serviços

menos de 20 anos 20 - 24         25 - 29  30 - 34        35 - 39        



M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 6 5 1 7 5 12

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
1 0 1 1

Assistente operacional, operário, auxiliar 0 0 0

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13

Prestações de Serviços

(Modalidades de vinculação)
M F Total

Tarefa 0

Avença 0

Total 0 0 0

Notas:

Considerar o total de efectivos admitidos pela 1ª vez ou regressados ao serviço entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro inclusive;

* Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública. No caso de orgãos autárquicos considere, ainda, os formandos do CEAGPA;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Outras situações                          TOTAL

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

TOTAL

Quadro 7: Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano, por grupo/cargo/carreira e género, segundo o modo de ocupação do

posto de trabalho ou modalidade de vinculação

Grupo/cargo/carreira/

Modos de ocupação do posto de trabalho

Procedimento concursal                     Cedência           Mobilidade interna

Regresso de licença sem 

vencimento ou de período 

experimental               

Comissão de serviço                    CEAGP*



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 0 0 0

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
0 0 0

Assistente operacional, operário, auxiliar 0 0 0

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

Incluir todos os trabalhadores em regime de Nomeação ao abrigo do art. 10º da LVCR e em Comissão de Serviço;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Total

Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Grupo/cargo/carreira/

Motivos de saída (durante o ano)

Morte Reforma/ /Aposentação            Limite de idade                
Conclusão sem sucesso do 

período experimental            

Cessação por mútuo 

acordo                

Exoneração a pedido  do 

trabalhador                
TOTAL

Aplicação de pena 

disciplinar expulsiva                     
Cedência Comissão de serviço Outras situações  Mobilidade interna



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 1 1 1 1 2 3

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
1 0 1 1

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 0 1 1

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Quadro 9: Contagem das saídas de trabalhadores contratados, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Grupo/cargo/carreira/

Motivos de saída (durante o ano)

Morte Caducidade (termo) Reforma/ /Aposentação Limite de idade
Conclusão sem sucesso do 

período experimental            

Revogação                              

(cessação por mútuo 

acordo)

Resolução                   (por 

iniciativa do trabalhador)

Denúncia                              

(por iniciativa do 

trabalhador)  

TOTAL
Total

Despedimento  por 

inadaptação
Despedimento colectivo

Despedimento                

por extinção do posto de 

trabalho

Mobilidade interna Cedência Outras situações                



Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 5

NOTAS:

Incluir todos os trabalhadores em Contrato de Trabalho em Funções Públicas, e com Contrato de Trabalho no âmbito do Código do Trabalho;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);



Grupo/cargo/carreira/

Dificuldades de recrutamento

Não abertura de 

procedimento concursal

Impugnação do 

procedimento concursal

Falta de autorização da 

entidade competente

Procedimento concursal 

improcedente

Procedimento concursal 

em desenvolvimento
Total

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0

Dirigente superior de 1º grau a) 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0

Técnico Superior 1 1

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
0

Assistente operacional, operário, auxiliar 0

Aprendizes e praticantes 0

Informático 0

Magistrado 0

Diplomata 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0

Pessoal de Inspecção 0

Pessoal de Investigação Científica 0

Docente Ensino Universitário 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0

Médico 0

Enfermeiro 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0

Técnico Superior de Saúde 0

Chefia Tributária 0

Pessoal de Administração Tributária 0

Pessoal Aduaneiro 0

Conservador e Notário 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0

Oficial de Justiça 0

Forças Armadas - Oficial b) 0

Forças Armadas - Sargento b) 0

Forças Armadas - Praça b) 0

Polícia Judiciária 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0

Guarda Prisional 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0

Bombeiro 0

Polícia Municipal 0

Total 0 0 0 0 1 1

Notas:

 - Para cada grupo, cargo ou carreira, indique o número de postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, mas não ocupados durante o ano, por motivo de:

                - não abertura de procedimento concursal, por razões imputáveis ao serviço;

                - impugnação do procedimento concursal, devido a recurso com efeitos suspensivos ou anulação do procedimento;

                - recrutamento não autorizado por não satisfação do pedido formulado à entidade competente;

                - procedimento concursal improcedente, deserto, inexistência ou desistência dos candidatos aprovados;

                - procedimento concursal em desenvolvimento.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano, por

grupo/cargo/carreira, segundo a dificuldade de recrutamento

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de 

Defesa);



M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 0 0 0

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
0 0 0

Assistente operacional, operário, auxiliar 0 0 0

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

(1) e (2) - Artigos 46º, 47º e 48º da Lei 12-A/2008; 

(3) - Artigo 64º da Lei 12-A/2008;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo e

género

Grupo/cargo/carreira/

Tipo de mudança

Promoções                

(carreiras não revistas e 

carreiras subsistentes)

Alteração obrigatória do 

posicionamento 

remuneratório (1)

Alteração do 

posicionamento 

remuneratório por opção 

gestionária (2)

Procedimento concursal
Consolidação da mobilidade 

na categoria (3)
TOTAL

Total



M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0 0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1 0 1 1

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 2 1 2 3 1 2 3

Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 0 2 2 0 2 2

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 11 33 2 3 14 35 49 14 35 49

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
4 11 4 11 15 4 11 15

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 1 2 1 3 4 1 3 4

Aprendizes e praticantes 0 0 0 0 0 0

Informático 1 1 0 1 1 0 1

Magistrado 0 0 0 0 0 0

Diplomata 0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0 0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0 0 0 0

Médico 0 0 0 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0 0 0 0

Bombeiro 0 0 0 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 17 45 0 0 0 4 0 0 0 0 5 5 22 54 76

22 54 76

NOTAS:

Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

TOTAL
Total

Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e género
SE Células a vermelho - Totais não 

estão iguais aos do Quadro1

Grupo/cargo/carreira
Rígido Flexível Desfasado Jornada contínua Trabalho por turnos Específico Isenção de horário



M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0 0 0 0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 1 1 0 1 1 0 1

Dirigente superior de 2º grau a) 1 0 1 1 0 1 1

Dirigente intermédio de 1º grau a) 1 2 1 2 3 1 2 3

Dirigente intermédio de 2º grau a) 2 0 2 2 0 2 2

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 14 33 2 14 35 49 14 35 49

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
4 11 4 11 15 4 11 15

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 1 2 1 3 4 1 3 4

Aprendizes e praticantes 0 0 0 0 0 0

Informático 1 1 0 1 1 0 1

Magistrado 0 0 0 0 0 0

Diplomata 0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0 0 0 0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0 0 0 0

Médico 0 0 0 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0 0 0 0

Bombeiro 0 0 0 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0 0 0 0

Total 22 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 54 76

22 54 76

NOTAS:

Os totais dos quadros 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.

Indique para cada um dos horários de trabalho semanal, assinalados ou a assinalar, o número de trabalhadores que o praticam;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o  período normal de trabalho (PNT) e género
SE Células a vermelho - Totais não 

estão iguais aos do Quadro1

Grupo/cargo/carreira

Tempo completo

PNT inferior ao praticado a tempo completo TOTAL

Total

Semana de 4 dias

(D.L. 325/99)

Regime especial

(D.L. 324/99)

Tempo parcial ou outro 

regime especial (*)

Tempo parcial ou outro 

regime especial (*)

Tempo parcial ou outro 

regime especial (*)

M Fcélulas abertas para 

indicar nº horas/semana
células abertas para indicar nº horas/semana

(*) - Trabalho a tempo parcial (artº 142º da Lei nº 59/2008) ou regime especial (art.º 12º do DL nº259/98): indicar o número de horas de trabalho semanais, se inferior ao praticado a tempo completo;

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço 

de Informações Estratégicas de Defesa);

35 horas 42 horas 30 horas 28 horas 17 h 30'

PNT - Número de horas de trabalho semanal em vigor no serviço, fixado ou autorizado por lei. No mesmo serviço pode haver diferentes períodos normais de trabalho; 

Quando existirem mais do que 3 horários a tempo parcial (incompletos) deve optar por estabelecer escalões em cada uma das células abertas de modo a contemplar todos os horários incompletos.



M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de 

órgãos executivos
0:00 0:00 0:00

Dirigente superior de 1º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente superior de 2º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes 

a)
0:00 0:00 0:00

Técnico Superior 0:00 0:00 0:00

Assistente técnico, técnico de nível 

intermédio, pessoal administrativo
0:00 0:00 0:00

Assistente operacional, operário, auxiliar 1054:00 1054:00 0:00 1054:00

Aprendizes e praticantes 0:00 0:00 0:00

Informático 0:00 0:00 0:00

Magistrado 0:00 0:00 0:00

Diplomata 0:00 0:00 0:00

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0:00 0:00 0:00

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0:00 0:00 0:00

Pessoal de Inspecção 0:00 0:00 0:00

Pessoal de Investigação Científica 0:00 0:00 0:00

Docente Ensino Universitário 0:00 0:00 0:00

Docente Ensino Superior Politécnico 0:00 0:00 0:00

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e 

Secundário
0:00 0:00 0:00

Médico 0:00 0:00 0:00

Enfermeiro 0:00 0:00 0:00

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0:00 0:00 0:00

Técnico Superior de Saúde 0:00 0:00 0:00

Chefia Tributária 0:00 0:00 0:00

Pessoal de Administração Tributária 0:00 0:00 0:00

Pessoal Aduaneiro 0:00 0:00 0:00

Conservador e Notário 0:00 0:00 0:00

Oficial dos Registos e do Notariado 0:00 0:00 0:00

Oficial de Justiça 0:00 0:00 0:00

Forças Armadas - Oficial b) 0:00 0:00 0:00

Forças Armadas - Sargento b) 0:00 0:00 0:00

Forças Armadas - Praça b) 0:00 0:00 0:00

Polícia Judiciária 0:00 0:00 0:00

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0:00 0:00 0:00

Polícia de Segurança Pública - Chefe de 

Polícia
0:00 0:00 0:00

Polícia de Segurança Pública - Agente 0:00 0:00 0:00

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0:00 0:00 0:00

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0:00 0:00 0:00

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0:00 0:00 0:00

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0:00 0:00 0:00

Guarda Prisional 0:00 0:00 0:00

Outro Pessoal de Segurança c) 0:00 0:00 0:00

Bombeiro 0:00 0:00 0:00

Polícia Municipal 0:00 0:00 0:00

Total 1054:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1054:00 0:00 1054:00

NOTAS:

Considerar o total de horas suplementares/extraordinárias efectuadas pelos trabalhadores do serviço entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, nas situações identificadas;

O trabalho extraordinário diurno e nocturno só contempla o trabalho extraordinário efectuado em dias normais de trabalho  (primeiras 2 colunas).

As 3 colunas seguintes são especificas para o trabalho extraordinário em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e feriados.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e 

SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de

prestação do trabalho e género

Grupo/cargo/carreira/

Modalidade de prestação do trabalho 

extraordinário

Trabalho extraordinário 

diurno 

Trabalho extraordinário 

nocturno

Trabalho em dias de 

descanso semanal 

obrigatório

Trabalho em dias de 

descanso semanal 

complementar

Trabalho em dias feriados TOTAL
TOTAL



M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0:00 0:00 0:00

Dirigente superior de 1º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente superior de 2º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0:00 0:00 0:00

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0:00 0:00 0:00

Técnico Superior 0:00 0:00 0:00

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
0:00 0:00 0:00

Assistente operacional, operário, auxiliar 0:00 0:00 0:00

Aprendizes e praticantes 0:00 0:00 0:00

Informático 0:00 0:00 0:00

Magistrado 0:00 0:00 0:00

Diplomata 0:00 0:00 0:00

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0:00 0:00 0:00

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0:00 0:00 0:00

Pessoal de Inspecção 0:00 0:00 0:00

Pessoal de Investigação Científica 0:00 0:00 0:00

Docente Ensino Universitário 0:00 0:00 0:00

Docente Ensino Superior Politécnico 0:00 0:00 0:00

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0:00 0:00 0:00

Médico 0:00 0:00 0:00

Enfermeiro 0:00 0:00 0:00

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0:00 0:00 0:00

Técnico Superior de Saúde 0:00 0:00 0:00

Chefia Tributária 0:00 0:00 0:00

Pessoal de Administração Tributária 0:00 0:00 0:00

Pessoal Aduaneiro 0:00 0:00 0:00

Conservador e Notário 0:00 0:00 0:00

Oficial dos Registos e do Notariado 0:00 0:00 0:00

Oficial de Justiça 0:00 0:00 0:00

Forças Armadas - Oficial b) 0:00 0:00 0:00

Forças Armadas - Sargento b) 0:00 0:00 0:00

Forças Armadas - Praça b) 0:00 0:00 0:00

Polícia Judiciária 0:00 0:00 0:00

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0:00 0:00 0:00

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0:00 0:00 0:00

Polícia de Segurança Pública - Agente 0:00 0:00 0:00

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0:00 0:00 0:00

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0:00 0:00 0:00

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0:00 0:00 0:00

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0:00 0:00 0:00

Guarda Prisional 0:00 0:00 0:00

Outro Pessoal de Segurança c) 0:00 0:00 0:00

Bombeiro 0:00 0:00 0:00

Polícia Municipal 0:00 0:00 0:00

Total 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

NOTAS:

Considerar o total de horas efectuadas pelos trabalhadores do serviço entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, nas situações identificadas;

Este quadro refere-se apenas a trabalho nocturno. Para o preenchimento da  coluna “trabalho nocturno extraordinário” neste quadro  deve-se considerar o 

trabalho extraordinário efectuado em dias normais e em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e feriados.

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de 

Defesa);

Quadro 14.1: Contagem das horas de trabalho nocturno, normal e extraordinário, por

grupo/cargo/carreira, segundo o género

Grupo/cargo/carreira/

Horas de trabalho noturno

Trabalho nocturno normal Trabalho nocturno extraordinário TOTAL
TOTAL



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0,0 0,0 0,0 

Dirigente superior de 1º grau a) 0,0 0,0 0,0 

Dirigente superior de 2º grau a) 0,0 0,0 0,0 

Dirigente intermédio de 1º grau a) 10 0,0 10,0 10,0 

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0,0 0,0 0,0 

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0,0 0,0 0,0 

Técnico Superior 41 15 58 127 21 11 557 1 67 1 29 1 4 113,0 820,0 933,0 

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
2 7 543 6 4 2 18 9 15,0 576,0 591,0 

Assistente operacional, operário, auxiliar 5 55 15 9 5,0 79,0 84,0 

Aprendizes e praticantes 0,0 0,0 0,0 

Informático 1 1,0 0,0 1,0 

Magistrado 0,0 0,0 0,0 

Diplomata 0,0 0,0 0,0 

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0,0 0,0 0,0 

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0,0 0,0 0,0 

Pessoal de Inspecção 0,0 0,0 0,0 

Pessoal de Investigação Científica 0,0 0,0 0,0 

Docente Ensino Universitário 0,0 0,0 0,0 

Docente Ensino Superior Politécnico 0,0 0,0 0,0 

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0,0 0,0 0,0 

Médico 0,0 0,0 0,0 

Enfermeiro 0,0 0,0 0,0 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0,0 0,0 0,0 

Técnico Superior de Saúde 0,0 0,0 0,0 

Chefia Tributária 0,0 0,0 0,0 

Pessoal de Administração Tributária 0,0 0,0 0,0 

Pessoal Aduaneiro 0,0 0,0 0,0 

Conservador e Notário 0,0 0,0 0,0 

Oficial dos Registos e do Notariado 0,0 0,0 0,0 

Oficial de Justiça 0,0 0,0 0,0 

Forças Armadas - Oficial b) 0,0 0,0 0,0 

Forças Armadas - Sargento b) 0,0 0,0 0,0 

Forças Armadas - Praça b) 0,0 0,0 0,0 

Polícia Judiciária 0,0 0,0 0,0 

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0,0 0,0 0,0 

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0,0 0,0 0,0 

Polícia de Segurança Pública - Agente 0,0 0,0 0,0 

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0,0 0,0 0,0 

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0,0 0,0 0,0 

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0,0 0,0 0,0 

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0,0 0,0 0,0 

Guarda Prisional 0,0 0,0 0,0 

Outro Pessoal de Segurança c) 0,0 0,0 0,0 

Bombeiro 0,0 0,0 0,0 

Polícia Municipal 0,0 0,0 0,0 

Total 41,0 15,0 58,0 127,0 0,0 23,0 23,0 1.155,0 0,0 0,0 7,0 86,0 0,0 0,0 4,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 1.485,0 1.619,0 

NOTAS:

Considerar o total de dias completos de ausência;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género

Grupo/cargo/carreira/

Motivos de ausência

Casamento  Protecção na parentalidade Falecimento de familiar                Doença                      
Por acidente em serviço ou 

doença profissional
Assistência a familiares                Trabalhador-estudante           

Por conta do período de 

férias                                           

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED 

(Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

TOTAL
Com perda de vencimento                                           

Cumprimento de pena 

disciplinar                                           
Greve Injustificadas                                         Outros                                        Total



Data Motivo(s) da greve

dd-mm-aaaa

PNT* Nº de trabalhadores em greve
Duração da paralisação (em 

hh/mm)

35 horas 6 24:00 108_OUTRAS REIVINDICAÇÕES SALARIAIS

42 horas

Semana 4 dias (D.L. 325/99)

Regime especial (D.L. 324/99)

Outros

Total 6 24:00

Substituir dd-mm-aaaa pelo dia, mês e ano respectivo da greve

* Período Normal de Trabalho

Data Motivo(s) da greve

dd-mm-aaaa

PNT* Nº de trabalhadores em greve
Duração da paralisação (em 

hh/mm)

35 horas 8 24:00
108_OUTRAS REIVINDICAÇÕES SALARIAIS

42 horas

Semana 4 dias (D.L. 325/99)

Regime especial (D.L. 324/99)

Outros

Total 8 24:00

Substituir dd-mm-aaaa pelo dia, mês e ano respectivo da greve

* Período Normal de Trabalho

Data Motivo(s) da greve

dd-mm-aaaa

PNT* Nº de trabalhadores em greve
Duração da paralisação (em 

hh/mm)

35 horas

42 horas

Semana 4 dias (D.L. 325/99)

Regime especial (D.L. 324/99)

Outros

Total 0 0:00

Substituir dd-mm-aaaa pelo dia, mês e ano respectivo da greve

* Período Normal de Trabalho

Data Motivo(s) da greve

dd-mm-aaaa

PNT* Nº de trabalhadores em greve
Duração da paralisação (em 

hh/mm)

35 horas

42 horas

Semana 4 dias (D.L. 325/99)

Regime especial (D.L. 324/99)

Outros

Total 0 0:00

Substituir dd-mm-aaaa pelo dia, mês e ano respectivo da greve

* Período Normal de Trabalho

Data Motivo(s) da greve

dd-mm-aaaa

PNT* Nº de trabalhadores em greve
Duração da paralisação (em 

hh/mm)

35 horas

42 horas

Semana 4 dias (D.L. 325/99)

Regime especial (D.L. 324/99)

Outros

Total 0 0:00

Substituir dd-mm-aaaa pelo dia, mês e ano respectivo da greve

* Período Normal de Trabalho

Quadro 16 : Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo de

paralisação
Identificação da greve

Âmbito (escolher da lista em baixo)

Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.

Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por 

greve.

Clicar em cima das células a amarelo na seta à direita para escolher o item correspondente da lista de valores 

disponivel

Clicar em cima das células a amarelo na seta à direita para escolher o item correspondente da lista de valores 

disponivel

Clicar em cima das células a amarelo na seta à direita para escolher o item correspondente da lista de valores 

disponivel

Clicar em cima das células a amarelo na seta à direita para escolher o item correspondente da lista de valores 

disponivel

Âmbito (escolher da lista em baixo)

Âmbito (escolher da lista em baixo)

Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.

Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por 

greve.

Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.

Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por 

greve.

Identificação da greve

Âmbito (escolher da lista em baixo)

Clicar em cima das células a amarelo na seta à direita para escolher o item correspondente da lista de valores 

disponivel

Identificação da greve

Âmbito (escolher da lista em baixo)

Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.

Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por 

greve.

Identificação da greve

Identificação da greve

Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.

Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por 

greve.



(Excluindo prestações de serviço)

Género / Escalão de remunerações Masculino Feminino Total

Até 500 € 0

501-1000 € 4 11 15

1001-1250 € 7 13 20

1251-1500 € 2 2 4

1501-1750 € 3 17 20

1751-2000€ 1 1 2

2001-2250 € 1 1

2251-2500 € 1 3 4

2501-2750 € 2 2 4

2751-3000 € 1 0 1

3001-3250 € 3 3

3251-3500 € 1 1

3501-3750 € 0 0

3751-4000 € 0 0

4001-4250 € 0 0

4251-4500 € 0 0

4501-4750 € 0 0

4751-5000 € 0 0

5001-5250 € 0 0

5251-5500 € 0 0

5501-5750 € 0 0

5751-6000 € 0 0

Mais de 6000 € 1 0 1

Total 22 54 76

22 54 76

NOTAS:

i) Deve indicar o número de trabalhadores em cada escalão por género;

ii) O total do quadro 17 deve ser igual ao total dos quadros 1, 2, 3, 4, 12 e 13, por género

iv) Não incluir prestações sociais, subsídio de refeição e outros benefícios sociais;

Remuneração (€) Masculino Feminino

Mínima ( € ) 880,81 € 635,07 €

Máxima ( € ) 6.090,21 € 3.406,52 €

NOTA:

Na remuneração deve incluir o valor (euros) das remunerações, mínima e máxima.

Período de referência: mês de Dezembro

Euros

Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género

A - Remunerações mensais ilíquidas (brutas)

Número de trabalhadores

iii) Remunerações mensais ilíquidas (brutas): Considerar remuneração mensal base ilíquida mais 

suplementos regulares e/ou adicionais/diferenciais remuneratórios de natureza permanente.

B - Remunerações máximas e mínimas

Mês de referência: Dezembro 
(Indicar o Nº de trabalhadores de acordo com a respectiva posição remuneratória,

independentemente de terem ou não recebido a remuneração ou outros abonos no mês

de Dezembro)



Remuneração base (*) 1.632.047,22 €

Suplementos remuneratórios 44.743,70 €

Prémios de desempenho

Prestações sociais 72.244,59 €

Benefícios sociais 0,00 €

Outros encargos com pessoal 20.331,52 €

Total 1.769.367,03 €

Nota:

(*) - incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal.

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) 5.659,33 €

Trabalho normal nocturno

Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados (*)

Disponibilidade permanente

Outros regimes especiais de prestação de trabalho

Risco, penosidade e insalubridade

Fixação na periferia

Trabalho por turnos

Abono para falhas

Participação em reuniões

Ajudas de custo 9.645,53 €

Representação 29.438,84 €

Secretariado

Outros suplementos remuneratórios

Total 44.743,70 €

Nota:

(*) - se não incluído em trabalho extraordinário (diurno e nocturno).

Subsídios no âmbito da protecção da parentalidade (maternidade, paternidade e adopção)

Abono de família 2.058,60 €

Subsídio de educação especial

Subsídio mensal vitalício

Subsídio para assistência de 3ª pessoa

Subsídio de funeral

Subsídio por morte

Acidente de trabalho e doença profissional

Subsídio de desemprego

Subsídio de refeição 70.185,99 €

Outras prestações sociais

Total 72.244,59 €

Grupos desportivos/casa do pessoal

Refeitórios

Subsídio de frequência de creche e de educação pré-escolar

Colónias de férias

Subsídio de estudos

Apoio socio-económico

Outros benefícios sociais

Total 0,00 €

Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais

Prestações sociais Valor (Euros)

Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais

Benefícios de apoio social Valor (Euros)

Quadro 18: Total dos encargos com pessoal durante o ano

Encargos com pessoal Valor (Euros)

Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios

Suplementos remuneratórios Valor (Euros)



Total

Inferior a 1 dia             

(sem dar lugar a 

baixa)

1 a 3 dias de 

baixa

4 a 30 dias de 

baixa

Superior a 30 

dias de baixa
Mortal Total

Inferior a 1 dia             

(sem dar lugar a 

baixa)

1 a 3 dias de 

baixa

4 a 30 dias de 

baixa

Superior a 30 dias 

de baixa
Mortal

M 0 0

F 0 1 1

M 0 0

F 0 0

M 0 0

F 0 33 33

M 0 0

F 0 0

Notas:

Considerar os acidentes de trabalho registados num auto de notícia.

O "Nº total de acidentes" refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais. O "Nº de acidentes com baixa" exclui os mortais. Excluir os acidentes mortais 

no cálculo dos dias de trabalho perdidos na sequência de acidentes de trabalho.

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes 

ocorridos no ano 

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes 

ocorridos em anos anteriores 

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género

Acidentes de trabalho

No local de trabalho In itinere

Nº total de acidentes de trabalho (AT) ocorridos 

no ano de referência

Nº de acidentes de trabalho (AT) com baixa 

ocorridos no ano de referência



Nº de casos

0

- absoluta

- parcial

- absoluta para o trabalho habitual

1

1

Casos de incapacidade temporária e parcial

Total

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados

durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de

acidente de trabalho

Casos de incapacidade

Casos de incapacidade permanente:

Casos de incapacidade temporária e absoluta



Código(*) Designação

Nota:

(*) - Conforme lista constante do DR nº 6/2001, de 3 de Maio, actualizado pelo DR nº 76/2007, de 17 de Julho.

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de doença

profissional e de dias de trabalho perdidos

Doenças profissionais

Nº de casos
Nº de dias de 

ausência



Número Valor (Euros)

0 0,00 €

Exames de admissão

Exames periódicos

Exames ocasionais e complementares

Exames de cessação de funções

Nota: 

Incluir nas despesas com medicina no trabalho as relativas a medicamentos e vencimentos de pessoal afecto.

Visitas aos postos de trabalho

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no

trabalho ocorridas durante o ano

Actividades de medicina no trabalho

Total dos exames médicos efectuados:

Despesas com a medicina no trabalho



Reuniões da Comissão

Visitas aos locais de trabalho

Outras

Quadro 23: Número de intervenções das

comissões de segurança e saúde no trabalho

ocorridas durante o ano, por tipo

Número
Segurança e saúde no trabalho

 Intervenções das comissões     



Alteração das funções exercidas

Formação profissional

Formação profissional

Formação profissional

Formação profissional

Nota: 

Quadro 24: Número de trabalhadores sujeitos a acções de

reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho

ou doença profissional

Número

Artigo 23º do Decreto-Lei nº 503/99, de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 50-C/2007, de

6 de Março e pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro.

Segurança e saúde no trabalho

Acções de reintegração profissional                                



Acções realizadas durante o ano

Trabalhadores abrangidos pelas acções realizadas

Quadro 25: Número de acções de formação e

sensibilização em matéria de segurança e saúde

no trabalho

Número
Segurança e saúde no trabalho

Acções de formação



Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho (a)

Equipamento de protecção (b)

Formação em prevenção de riscos (c) 

Outros custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais (d) 

Nota:

(a) Encargos na organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho e encargos na organização / modificação dos espaços de trabalho

(b) Encargos na aquisição de bens ou equipamentos

(c) Encargos na formação, informação e consulta

(d) Inclui os custos com a identificação, avaliação e controlo dos factores de risco.

Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e doenças

profissionais

Valor (Euros)
Segurança e saúde no trabalho

Custos



Tipo de acção/duração Menos de 30 horas De 30 a 59 horas de 60 a 119 horas 120 horas ou mais Total

Internas 0

Externas 104 104

Total 104 0 0 0 104

Notas:

Relativamente às acções de formação profissional realizadas durante o ano e em que tenham participado os efectivos do serviço, considerar como:

●  acção interna, organizada pela entidade;

●  acção externa, organizada por outras entidades;

Acções internas Acções externas

Nº de participações Nº de participações
Nº de participações 

(*)

Nº de participantes 

(**)

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos
0

Dirigente superior de 1º grau a) 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0

Técnico Superior 81 81 70

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo
22 22 21

Assistente operacional, operário, auxiliar 1 1 1

Aprendizes e praticantes 0

Informático 0

Magistrado 0

Diplomata 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo
0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional
0

Pessoal de Inspecção 0

Pessoal de Investigação Científica 0

Docente Ensino Universitário 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0

Médico 0

Enfermeiro 0

QUADRO 27: Contagem relativa a participações em acções de formação profissional 

durante o ano, por tipo de acção, segundo a duração

- N.º de participações = n.º trabalhadores na acção 1 + n.º trabalhadores na acção 2 +…+ n.º trabalhadores na acção n  (exemplo: se o mesmo trabalhador 

participou em 2 acções diferentes ou iguais com datas diferentes,  conta como 2 participações);

QUADRO 28: Contagem relativa a participações em acções de formação durante o ano, 

por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de acção

Grupo/cargo/carreira/                                                                                        

Nº de participações e de participantes 

TOTAL



Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0

Técnico Superior de Saúde 0

Chefia Tributária 0

Pessoal de Administração Tributária 0

Pessoal Aduaneiro 0

Conservador e Notário 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0

Oficial de Justiça 0

Forças Armadas - Oficial b) 0

Forças Armadas - Sargento b) 0

Forças Armadas - Praça b) 0

Polícia Judiciária 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0

Guarda Prisional 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0

Bombeiro 0

Polícia Municipal 0

Total 0 104 104 92

Notas:

(*) - N.º de participações = n.º 

trabalhadores na acção 1 + n.º (**) - Considerar o total de trabalhadores  

que, em cada grupo/cargo/carreira, 

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Grupo/cargo/carreira/                               Horas 

dispendidas

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos

Dirigente superior de 1º grau a)

QUADRO 29: Contagem das horas dispendidas em formação durante o ano, por 

grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de acção

Totais devem ser iguais aos do Q. 27

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 

64/2011, de 22 de Dezembro);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS 

(Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Horas dispendidas em acções internas Horas dispendidas em acções externas Total de horas em acções de formação 

0:00

0:00



Dirigente superior de 2º grau a)

Dirigente intermédio de 1º grau a)

Dirigente intermédio de 2º grau a)

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a)

Técnico Superior

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, 

pessoal administrativo

Assistente operacional, operário, auxiliar

Aprendizes e praticantes

Informático

Magistrado

Diplomata

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

administrativo

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - 

operacional

Pessoal de Inspecção

Pessoal de Investigação Científica

Docente Ensino Universitário

Docente Ensino Superior Politécnico

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

Médico

Enfermeiro

Téc. Diagnóstico e Terapêutica

Técnico Superior de Saúde

Chefia Tributária

Pessoal de Administração Tributária

Pessoal Aduaneiro

Conservador e Notário

Oficial dos Registos e do Notariado

Oficial de Justiça

Forças Armadas - Oficial b)

Forças Armadas - Sargento b)

Forças Armadas - Praça b)

Polícia Judiciária

Polícia de Segurança Pública - Oficial

0:00

0:00

1464:00 1464:00

428:00 428:00

0:00

0:00

0:00

0:00

21:00 21:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00



Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia

Polícia de Segurança Pública - Agente

Guarda Nacional Republicana - Oficial

Guarda Nacional Republicana - Sargento

Guarda Nacional Republicana - Guarda

Serviço Estrangeiros Fronteiras

Guarda Prisional

Outro Pessoal de Segurança c)

Bombeiro

Polícia Municipal

Notas:

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

Tipo de acção/valor

Despesa com acções internas 

Despesa com acções externas 

Total

Notas:

Considerar as despesas efectuadas durante ano em actividades de formação e suportadas pelo orçamento da entidade.

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 

64/2011, de 22 de Dezembro);

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais  SIS 

(Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

0:00

0:00

5.727,00 €

Considerar as horas dispendidas por todos os efectivos do serviço em cada um dos tipos de acções de formação realizadas durante o ano;

QUADRO 30: Despesas anuais com formação

Valor (Euros)

0:00

5.727,00 €



Relações profissionais Número

Trabalhadores sindicalizados 5

Elementos pertencentes a comissões de trabalhadores

Total de votantes para comissões de trabalhadores

Disciplina Número

Processos transitados do ano anterior

Processos instaurados durante o ano

Processos transitados para o ano seguinte

Processos decididos - total: 0

                          * Arquivados

                          * Repreensão escrita

                          * Multa

                          * Suspensão

                          * Demissão (1)

                          * Despedimento por facto imputável ao trabalhador (2)

                          * Cessação da comissão de serviço

Notas:

(1) - para trabalhadores Nomeados

(2) - para trabalhadores em Contratos de Trabalho em Funções Públicas

Quadro 31: Relações profissionais

Quadro 32: Disciplina
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ANEXO 1 - QUAR DGES 2011 

ANO:2011 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Direção-Geral do Ensino Superior 

Missão:  Assegurar a conceção, execução e coordenação das políticas que, no domínio do ensino superior, cabem ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior. 

Visão:  A Direção-Geral do Ensino Superior, na qualidade de serviço central da administração direta do Estado, tem como visão estratégica prestar boa 
informação para uma boa decisão e ser uma referência. 

Objetivos Estratégicos 

OE 1 Prestar um serviço aos estudantes e instituições de ensino superior com base na qualidade, eficiência e eficácia, otimizando e simplificando processos e 
procedimentos. 

OE 2 Garantir a equidade e justiça social nos serviços prestados dentro do enquadramento legal e institucional. 

OE 3 Promover a atuação em rede com as partes interessadas e implementar modelos colaborativos de evolução dos serviços, progredindo de acordo com as 
reais necessidades dos clientes. 

Objetivos Operacionais 

EFICÁCIA 50% 

O1. Prestar informação de valor e em tempo útil aos estudantes e Instituições de Ensino Superior     Ponderação 50% 

INDICADORES 2009 2010 META 2011 Tolerância 
Valor 
crítico 

PESO RESULTADO  
TAXA  

REALIZAÇÃO 
(%) 

CLASSIFICAÇÃO DESVIO 

Ind 1. Taxa de execução das atividades planeadas  
com o objetivo de reciclar o site da DGES 

NA NA 90% 5% 100% 50% 90% 100% Atingiu 0% 
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Ind 2. Taxa de execução do projeto de criação de 
áreas únicas de acesso online para as IES e 
estudantes 

NA NA 70% 5% 100% 50% 100% 133% Superou 33% 

O2. Melhorar os Sistemas de Informação e de Comunicação     Ponderação 50% 

Ind.3.  Taxa de disponibilização de modelos de 
formulários para requerimentos online NA NA 85% 5% 100% 100% 100% 111% Superou 11% 

EFICIÊNCIA 25% 

O3. Assegurar uma gestão orçamental fiável e rigorosa      Ponderação 50% 

Ind. 4. Taxa de verificação administrativa sistemática 
no âmbito do QREN para bolsas de estudo NA 90% 85% 5% 100% 100% 90% 100% Atingiu 0% 

O4. Garantir um nível de segurança, qualidade e disponibilidade adequados para os sistemas 
informáticos e as respetivas infraestruturas tecnológicas de suporte 

    Ponderação 50% 

Ind. 5 Correção das evidências detetadas na 
auditoria de 2010 aos sistemas informáticos da 
DGES 

80% 120% 85% 5% 100% 100% 90% 100% Atingiu 0% 

QUALIDADE 25% 

O5. Aplicar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores da DGES     Ponderação 50% 

Ind. 6. Melhorar o nível de satisfação dos 
utilizadores da Plataforma de Bolsas de Estudo NA 7,0 7,5 0,5 10 33% 7,0 100% Atingiu 0% 

Ind. 7. Nível de satisfação da metodologia de 
avaliação da satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online de Acesso ao Ensino Superior 

NA NA 7,00 0,5 10 33% 7,8 104% Superou 4% 
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Ind. 7. Nível de satisfação da metodologia de 
avaliação da satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online de Acesso ao Ensino Superior 

NA NA 7,00 0,5 10 33% 7,8 104% Superou 4% 

Ind. 8. Taxa de aplicação da metodologia de 
avaliação da satisfação aos utilizadores da 
Plataforma online do INDEZ 

NA NA 7,0 0,5 10 34% 10 133% Superou 33% 

O6. Assegurar um conjunto de políticas de gestão da qualidade e das pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos 
colaboradores  

Ponderação 50% 

Ind. 9.   Taxa de execução de acordo com o plano de 
formação aprovado 

217% 78% 85% 5% 100% 33% 154% 171% Superou 71% 

Ind. 10. Taxa de execução das atividades previstas 
com vista à certificação da DRMCI, segundo a norma 
ISO 9001:2008  

NA NA 100% 10% 100% 33% 100% 100% Atingiu 0% 

Ind. 11. Taxa de cumprimento do plano de revisão 
dos procedimentos definidos pela DSAES, tendo em 
vista a certificação da qualidade 

NA NA 80% 5% 100% 34% 100% 118% Superou 18% 

  

Os objetivos mais revelantes são: 1, 3, 5 e 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 245 

 

 

ANEXOS  
 
 
 
 

Recursos Humanos 

  Pontuação 
Pontos 

Planeados 
Pontos Executados DESVIO 

Dirigentes - Direção superior  20 40 40 0,00% 

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 16 96 80 -16,67% 

Técnico Superior  12 672 588 -12,50% 

Técnico de Informática 9 9 9 0,00% 

Assistente Técnico  8 128 120 -6,25% 

Assistente Operacional  

 

5 30 20 -33,33% 

Total       975 857 -12,10% 

  

Nº de Efetivos no Serviço 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Nº de efetivos a exercercer funções no serviço 75 65 76 

  

Recursos Financeiros (Euros) 

DESIGNAÇÃO 
      

Orçamento Orçamento Corrigido  Realizado DESVIO 

Orçamento de funcionamento (FF 111, FF 119, FF 123, FF 242 e FF 
280)    

3.204.927 3.179.139 2.936.170 
-8% 

Aquisições de Bens e Serviços       821.574 775.376 604.127 -22% 

Transferências correntes       224.117 90.969 72.569 -20% 

Despesas c/Pessoal       2.080.042 2.131.408 2.132.636 0% 

Outras despesas correntes       79.194 181.386 126.838 -30% 

PIDDAC (F.F. 111)       355.550 262.500 176.232 -33% 

Outros                       

TOTAL               3.560.477 € 3.441.639 € 3.112.402 € -10% 

 
 
 



 

Direção-Geral do Ensino Superior 246 

 

 

ANEXOS  
 
 
 
 
 

Indicadores Fontes de Verificação 
Ind 1. Taxa de execução das atividades planeadas com o objetivo de reciclar o site da DGES www.dges.mctes.pt 

Ind 2. Taxa de execução da criação de áreas únicas de acesso online para as IES e estudantes www.dges.mctes.pt 

Ind.3.  Taxa de disponibilização de modelos de formulários para requerimentos online www.dges.mctes.pt 

Ind.4.  Taxa de verificação administrativa sistemática no âmbito do QREN para bolsas de estudo Checklists da auditoria e Relatório do parecer 

Ind. 5. Correção das evidências detetadas na auditoria de 2010 aos sistemas informáticos da DGES Relatório final da Auditoria da empresa responsável 

Ind. 6. Melhorar o nível de satisfação dos utilizadores da Plataforma de Bolsas de Estudo 
Relatórios de análise da entidade responsável pela avaliação da 
satisfação 

Ind. 7. Nível de satisfação da metodologia de avaliação da satisfação aos utilizadores da Plataforma 
online de Acesso ao Ensino Superior 

Relatórios de análise da entidade responsável pela avaliação da 
satisfação 

Ind. 8. Taxa de aplicação da metodologia de avaliação da satisfação aos utilizadores da Plataforma online 
do INDEZ 

Relatórios de análise da entidade responsável pela avaliação da 
satisfação 

Ind. 9.   Taxa de execução de acordo com o plano de formação aprovado Plano de Formação aprovado e relatórios da formação realizada 

Ind. 10. Taxa de execução das atividades previstas com vista à certificação da DRMCI, segundo a norma 
ISO 9001:2008  

Plano de atividades previstas 

Ind. 11. Taxa de cumprimento do plano de revisão dos procedimentos definidos pela DSAES, tendo em 
vista a certificação da qualidade 

Plano de revisão dos procedimentos definidos pela DSAES 
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ANEXO 2 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (SCI) 

Questões 

Aplicado 

Fundamentação 

S N 
N

A 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo interno?     

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa 

gestão? 
   

Sistema dinâmico de repartição de competências no âmbito das várias fases dos 

procedimentos pré-contratuais de aquisição de bens e serviços [e restantes áreas de 

atuação], em conexão direta com o Apoio Jurídico da Divisão de Apoio Técnico e 

Administrativo e aquisição e utilização das plataformas eletrónicas de compras públicas, bem 

como a definição e implementação de normas procedimentais estandardizadas nas variadas 

unidades orgânicas.  

. Implementação de um sistema de centralização de compras públicas na DATA. 

. Existe, ainda, uma empresa externa de auditoria que certifica as contas da DGES e do FAS. 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para 

o exercício da função? 
   

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)? 
   

Foi nomeada, a 17/01/2011, a Comissão de Implementação e Monitorização do Plano de 

gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, que monitoriza e propõe, no mesmo 

âmbito, instrumentos de bom governo. 

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às 

funções e complexidade das tarefas? 
   

Diagnóstico das necessidades de Formação; Plano de Formação e avaliação do impacto da 

formação. 

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os 

dirigentes das unidades orgânicas? 
   Reuniões diárias. 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo?    
Em 2011, foram realizadas ações de auditoria externas por parte das seguintes entidades: 

POPH, IGFSE e Comissão Europeia. 
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2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente?    

 Missão, atribuições e tipo de organização interna da DGES - Decreto-Lei 

nº151/2007, de 27 de abril; 

 Estrutura nuclear dos serviços e competências das respetivas unidades orgânicas - 

Portaria nº549/2007, de 30 de abril; 

 Criação da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - Despacho n.º 20 870/2007, 

de 11 de setembro; 

  Criação da Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional - 

Despacho n.º 23137/2007, de 8 de outubro. 

 

Após Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, que aprovou a Lei Orgânica do XIX Governo 

Constitucional: 

 

 Lei Orgânica do MEC (Ministério da Educação e Ciência) – Decreto-Lei n.º 

125/2011, de 29 de dezembro. 

 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 

3? 
   

A DGES implementa, todos os anos, os sistemas de avaliação do desempenho, nos termos 

legalmente definidos, a todos os destinatários. Até à data de entrega do presente Relatório, 

verificou-se que não foram publicados os resultados relativos à distinção de mérito dos 

serviços da administração central do Estado (SIADAP1), no âmbito do MCTES, referentes ao 

ano de 2009 e 2010, o que protela os eventuais efeitos previstos no art.º 27.º da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, e, consequentemente a aplicação efetiva do regime previsto na 

Lei. 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma 

ação de formação? 
   Plano de Formação Executado. 
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3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?    
Definição e implementação de normas procedimentais estandardizadas nas variadas 

unidades orgânicas. 

3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada?    De acordo com o quadro legal vigente. 

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?     

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadores?    Gestão flexível de recursos, associada a um sistema dinâmico de repartição de competências. 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos estão 

claramente definidas e formalizadas? 
   

Definição e implementação de normas procedimentais estandardizadas nas variadas 

unidades orgânicas. 

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e 
dos padrões de qualidade mínimos? 

 

 

 

 

  
Definição e implementação de normas procedimentais estandardizadas nas variadas 

unidades orgânicas. 

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar 

redundâncias? 

 
  

Definição e implementação de normas procedimentais estandardizadas nas variadas 

unidades orgânicas. 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas?    Aprovado em 17/01/2011 

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e 

monitorizado? 
  

 Foi nomeada, a 17/01/2011, a Comissão de Implementação e Monitorização do Plano de 

gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. 
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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? 
   SIC; SIGO 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação?    As aplicações informáticas acima referidas estão integradas. 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e 

utilidade dos outputs dos sistemas? 
   

Todas as plataformas aplicacionais (i.e. Site da DGES; INDEZ; SICABE e SACO) permitem a 

recolha de informação que é utilizada pela DGES para suporte à decisão. 4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de 

decisão? 
   

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou 

ativos do serviço? 
   

Acesso de terceiros aos sistemas - A segurança do acesso de terceiros aos sistemas da DGES é 
garantida através da autenticação obrigatória através de um username e password gerados 
pelo sistema de modo aleatório e armazenados em base de dados de forma encriptada. Aos 
utilizadores é também solicitada periodicamente a alteração da sua password, aumentando 
assim também o nível de segurança deste acesso. 
 
 Comunicação entre sistemas internos - A segurança da comunicação entre os sistemas 
internos da DGES é assegurada pela obrigatoriedade de autenticação entre os sistemas 
através do recurso a certificados que garantem a identidade dos sistemas envolvidos na troca 
de informação. Os dados trocados são também sujeitos a uma encriptação por forma a 
garantir a sua confidencialidade. 

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência 

de backups)?  
   

A rede está organizada num sistema de Alta Disponibilidade.  

Existência, também, de um Robot de Backups, o qual efetua a rotina diária de backups. 

4.7 A segurança na troca de informações e software está garantida?     
A VisionWare, enquanto empresa externa certificada, realiza, anualmente, auditorias e a 

verificação de segurança dos sistemas informáticos. 

Legenda: S – Sim; N – Não; NA – Não aplicável. 
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ANEXO 3 - INQUÉRITO AOS UTENTES DA DSAE, RELATIVAMENTE À “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO 

SERVIÇO E DA SATISFAÇÃO COM O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO”.  

  

Em 2011 foi realizado um estudo de “Avaliação da qualidade do serviço e da Satisfação com o Processo de Atribuição de Bolsas de Estudo”, junto de 30.255 

candidatos, dos quais, 23.049 foram candidatos à reatribuição da bolsa de estudo e 7.206 candidatos que se candidataram simultaneamente à bolsa de 

estudo e ao Ensino Superior. O referido estudo foi realizado por uma empresa externa (QMETRICS), de modo a ser garantida total imparcialidade e rigor nas 

conclusões que deverão ser tidas em consideração pela DGES. 

Apresentam-se os principais resultados dos dois Modelos de Satisfação (um para os candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo 

e outro para os candidatos à reatribuição da Bolsa de Estudo), incluindo os impactos entre as dimensões dos modelos estruturais, bem como os valores 

médios dos indicadores que contribuem para a construção destes índices. A dimensão Candidatura é a que tem maior impacto total na Satisfação dos 

candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo (0,26), sendo seguida pela dimensão da Imagem da DGES (0,20). Entre os candidatos à  

reatribuição da bolsa de estudo, destaca-se a Imagem da DGES como a dimensão com maior impacto total na Satisfação (0,35), seguida pelas dimensões da 

seguida pelas dimensões da Duração do Prazo de Candidatura (0,18) e da Candidatura (0,16). 

Analisando as importâncias das dimensões em estudo na Satisfação dos dois grupos de candidatos com o processo de atribuição de bolsas de estudo, 

as mesmas foram agregadas em componentes, mostrando a importância de cada uma na Satisfação com o processo de atribuição. Obtêm-se três 

componentes a partir das treze (dos candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo) e onze dimensões (dos candidatos à reatribuição da 

Bolsa de Estudo): Serviços, Plataforma Online e Imagem da DGES. 
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Entre os candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo, 56,3% da importância na Satisfação com o Processo de Atribuição, 

provém da componente Serviços. Nesta componente são a Candidatura, a Duração do Prazo de Candidatura e o Pedido de Atribuição de Senha as 

dimensões com maior importância (27,6%, 16,5% e 7,4%, respetivamente). De seguida, surge a componente da Plataforma Online que contribui 22,2% para 

a Satisfação com o Processo de Atribuição, com principal destaque para a dimensão Usabilidade da Plataforma (12,0%).  

Já entre os candidatos à reatribuição da Bolsa de Estudo, a componente Serviços continua a ser a dimensão que se reveste de maior importância na 

Satisfação com o Processo de Atribuição (53,0%). Nesta componente, surgem a Duração do Prazo de Candidatura e a Candidatura como as dimensões mais 

importantes (19,5% e 17,5%, respetivamente). De seguida, é a componente da Imagem da DGES que contribui com 37,8% para a Satisfação com o Processo 

de Atribuição. 

Relativamente ao desempenho dos indicadores, entre os dois grupos de candidatos existe uniformização para os quatro melhores e quatro piores. 

Entre os quatro melhores indicadores, destacam-se a Importância da bolsa para a sua atual ou futura vida profissional que aparece com a melhor avaliação 

média, registando 9,6 e 9,5 pontos para os candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo e para os candidatos à reatribuição da Bolsa de 

Estudo, respetivamente. De seguida, surgem os indicadores Importância da bolsa como apoio financeiro para a sua vida pessoal (9,2 e 9,0 pontos, 

respetivamente), Importância da uniformização das regras técnicas de atribuição da bolsa (8,9 e 8,5 pontos, respetivamente) e Entidade de confiança (8,8 e 

8,2 pontos, respetivamente) como os indicadores com melhor desempenho em ambos os grupos de candidatos.  

Do lado oposto, surge o indicador Grau de justiça no indeferimento à bolsa de estudo com a pior avaliação média, com 3,7 e 4,0 pontos para os 

candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo e para os candidatos à reatribuição da Bolsa de Estudo, respetivamente. Além disso, 

aparecem outros indicadores com resultados médios baixos como a Rapidez do atendimento telefónico (3,9 e 5,4 pontos, respetivamente), a Forma como 

avalia o tratamento da reclamação (3,9 e 5,5 pontos, respetivamente) e a Rapidez do atendimento por e-mail (5,0 e 6,1 pontos, respetivamente). 
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Os respondentes fizeram uma avaliação positiva da Satisfação com o Processo de Atribuição, quer os candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de 

Estudo em simultâneo (com 7,0 pontos), quer os candidatos à reatribuição da Bolsa de Estudo (com 6,5 pontos). Através da análise da segmentação desta 

dimensão, constata-se que aproximadamente 23,9% e 37,1% dos candidatos dos dois grupos, respetivamente, atribuem avaliações negativas ou neutras.  

Ao nível da Satisfação dos candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo com o Processo de Atribuição, verifica-se que as expectativas 

face à plataforma de candidaturas à bolsa de estudo não são muito elevadas, já que a Realização das expectativas relativamente ao processo apresenta uma 

valorização média inferior à Distância ao processo de atribuição ideal (6,8 e 6,9 pontos, respetivamente). Entre os candidatos à reatribuição da Bolsa de 

Estudo, as valorizações médias destes dois indicadores são idênticas (6,3 pontos).  

Explorando com mais detalhe cada uma das dimensões, verifica-se que mais de 60% dos candidatos de cada grupo, que viram a sua bolsa indeferida 

num ano a que se candidataram, sentem-se injustiçados com o resultado da sua não atribuição (com valorizações médias abaixo ou iguais a 4,0 pontos), o 

que explica o fraco resultado que o índice obteve.  

Regista-se igualmente, que 58,4% e 38,7% dos reclamantes (quer dos candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo, quer dos 

candidatos à reatribuição da Bolsa de Estudo) estão insatisfeitos com a forma como a sua reclamação foi tratada, verificando-se classificações abaixo dos 

4,0.  

A maior percentagem de avaliações muito positivas (valores entre 8 e 10 pontos) encontra-se na dimensão da Imagem da DGES, que corresponde a 

64,6% dos candidatos ao Ensino Superior e à Bolsa de Estudo em simultâneo e 45,2% dos candidatos à reatribuição da Bolsa de Estudo.  

Nas restantes dimensões, verifica-se que existe uma maior proporção de alunos que se candidataram à bolsa de estudo com classificações positivas 

do que negativas, já que em qualquer uma delas, mais de 50% das avaliações são positivas (acima dos 6,0 pontos). 
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No que diz respeito à evolução dos resultados obtidos entre 2010 e 2011, verifica-se o seguinte: 

 

Registou-se uma melhoria em todas as dimensões entre 2010 e 2011, com exceção da Imagem da DGES, que registou um decréscimo ligeiro no 

mesmo período (em 0,1 pontos) e da dimensão das Reclamações que se manteve igual no mesmo período. Assim, todos os indicadores pertencentes à 

dimensão da Imagem da DGES decresceram entre 2010 e 2011, assim como a Importância da bolsa como apoio financeiro para sua vida pessoal (de 9,1 para 

9,0 pontos), embora se tratem de variações negativas reduzidas. Por outro lado, a Importância da uniformização das regras técnicas de atribuição da bolsa e 

a forma como avalia o tratamento da reclamação mantiveram as suas valorizações médias face à vaga anterior. 

  



 

Direção-Geral do Ensino Superior 255 

 

 

ANEXOS  
 

ANEXO 4 - INQUÉRITO AOS UTENTES DA DSAES, RELATIVAMENTE À AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

APERCEBIDA COM A CANDIDATURA AO ENSINO SUPERIOR 

 

Foi realizado um estudo por uma empresa externa qualificada para o efeito (QMETRICS) sobre o processo de candidatura ao ensino superior, que teve 

como objetivo principal avaliar a qualidade apercebida e a satisfação dos candidatos com este processo.  

O relatório elaborado pela referida empresa teve como objetivos específicos: 

  identificar os determinantes da satisfação do candidato com o processo de candidatura e quantificar a importância de cada um 

deles; 

  fornecer uma análise dos candidatos no seu conjunto, permitindo igualmente uma análise independente e o benchmarking; 

  aconselhar a DGES sobre os pontos fortes, constrangimentos e áreas preferenciais de atuação para efetuar melhorias no processo 

de candidatura, tendo em vista a satisfação do candidato; 

  permitir a comparação dos resultados obtidos neste estudo com os índices de satisfação do cliente por setor, a nível nacional - ECSI 

Portugal (Índice Nacional de Satisfação do Cliente), assim como a nível internacional – American Customer Satisfaction Index (ACSI). 

A população alvo foi constituída pelos candidatos que submeteram a sua candidatura ao Ensino Superior Público na primeira fase do Concurso 

Nacional, para o ano letivo 2011/2012, através da plataforma online. 

Responderam ao inquérito um total de 20.620 candidatos ao Ensino Superior, a que correspondeu uma taxa de resposta de 44%. 
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O índice de Satisfação com o Processo de Candidatura ao Ensino Superior é a dimensão fundamental que enforma o modelo estrutural, 

assumindo um papel central. Este modelo é constituído ainda por treze dimensões determinantes do índice de Satisfação com o Processo de 

Candidatura.  

 

Modelo Estrutural de Satisfação com o Processo de Candidatura ao Ensino Superior: 
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Modelo de Medida de Satisfação com o Processo de Candidatura ao Ensino Superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões Variáveis latentes

Entidade de confiança

Entidade inovadora e virada para o futuro

Entidade que se preocupa em responder às necessidades dos candidatos

Facilidade em obter informação sobre a candidatura

Facilidade de acesso ao formulário de candidatura através do website da DGES

Tempo necessário para concluir a candidatura

Simplicidade da candidatura ao Ensino Superior

Informação disponível

Simplicidade do procedimento

Design da Plataforma Qualidade geral do grafismo

Velocidade de carregamento das páginas

Organização do conteúdo do formulário de candidatura

Rigor e clareza da informação

Qualidade da informação

Qualidade das ajudas ao preenchimento do formulário de candidatura

Facilidade de preenchimento do formulário de candidatura

Facilidade de alteração das opções de candidatura

Imagem da DGES

Candidatura

Acessibilidade e 

Navegação da Plataforma

Informação na Plataforma

Usabilidade da Plataforma

Pedido de Atribuição de 

Senha



 

Direção-Geral do Ensino Superior 258 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões Variáveis latentes

Duração do Prazo de 

Candidatura
Duração do prazo da apresentação da candidatura online

Qualidade do atendimento telefónico

Rapidez do atendimento telefónico

Capacidade de resolução de problemas por telefone

Qualidade do atendimento por email

Rapidez do atendimento por email

Capacidade de resolução de problemas por email

Qualidade do atendimento no balcão da DGES

Rapidez do atendimento no balcão da DGES

Capacidade de resolução de problemas no balcão da DGES

Qualidade do atendimento

Rapidez do atendimento

Capacidade de resolução de problemas

Adequação dos meios informáticos e recursos humanos

Simplicidade do procedimento

Tempo necessário para concluir a candidatura

Satisfação Global

Realização das Expectativas

Distância ao processo de candidatura ao Ensino Superior ideal

Atendimento Presencial da 

DGES

Gabinetes de Acesso ao 

Ensino Superior

Atendimento Telefónico da 

DGES

Atendimento por Email da 

DGES

Satisfação com o Processo 

de Candidatura

Comparação com Processo 

Anterior
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Foram igualmente apresentados os principais resultados do Modelo de Satisfação com o Processo de Candidatura, incluindo os impactos entre as 

dimensões do modelo estrutural, bem como os valores médios dos indicadores que contribuem para a construção destes índices. 

 

Assim, a dimensão da Imagem da DGES foi a que tem maior impacto total na Satisfação dos candidatos ao Ensino Superior (0,25), sendo seguida 

pelas dimensões da Candidatura (0,20) e da Duração do Prazo de Candidatura (0,18). 

 

Analisando as importâncias das dimensões em estudo na Satisfação dos candidatos com o Processo de Candidatura ao Ensino Superior, as mesmas 

foram agregadas em componentes, mostrando a importância de cada uma na Satisfação com o processo de candidatura. Obtêm-se três componentes a 

partir das doze dimensões: Serviços, Plataforma Online e Imagem da DGES. 

 

A componente Serviços corresponde a 49,3% da importância na Satisfação com o Processo de Candidatura. Nesta componente as dimensões com 

maior importância são a Candidatura, a Duração do Prazo de Candidatura e o Pedido de Atribuição de Senha (19,7%, 18,0% e 5,3%, respetivamente).  

 

De seguida, surge a componente da Plataforma Online que contribuiu 26,0% para a Satisfação com o Processo de Candidatura, com principal 

destaque para as dimensões da Informação na Plataforma e da Usabilidade da Plataforma (14,0% e 12,0%, respetivamente). 

 

A maioria das dimensões registou valorizações médias muito positivas, acima de 8,0 pontos, como a Comparação com o Processo Anterior (8,6 

pontos), a Imagem da DGES (8,3 pontos), a Acessibilidade e Navegação da Plataforma (8,2 pontos), a Usabilidade da Plataforma, a Candidatura e os 

Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior (estas últimas três dimensões com 8,1 pontos). Do lado oposto, surge a dimensão do Atendimento Telefónico da 

DGES com 5,4 pontos, uma avaliação média considerada neutra. 
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Relativamente ao desempenho dos indicadores, entre os cinco melhores, destacam-se os indicadores Entidade de confiança (8,7 pontos), Tempo 

necessário para concluir a candidatura, quando comparado com o processo anterior (8,7 pontos), Simplicidade do procedimento, quando comparado com o 

processo anterior (8,5 pontos), Facilidade de alteração das opções de candidatura (8,5 pontos) e Tempo necessário para concluir a candidatura (8,4 pontos), 

todos eles com valores médios muito positivos. 

 

Por oposição, os indicadores com valorizações médias mais reduzidas são Rapidez do atendimento telefónico (4,6 pontos), Capacidade de resolução 

de problemas por telefone (5,7 pontos), Qualidade do atendimento telefónico (5,9 pontos), Rapidez do atendimento por email (6,0 pontos) e Capacidade de 

resolução de problemas por email (6,2 pontos). 

 

Os respondentes fizeram uma avaliação positiva da Satisfação com o Processo de Candidatura (com 7,8 pontos). Através da análise da segmentação 

desta dimensão, constata-se que apenas 12,4% dos candidatos atribuem avaliações negativas ou neutras. 

 

Ao nível da Satisfação com o Processo de Candidatura, verifica-se que o indicador da Satisfação global apresenta a valorização média mais elevada 

(8,2 pontos), por oposição ao indicador Realização das expectativas, que regista a avaliação média mais baixa, mas ainda assim considerada positiva (7,4 

pontos). 

 

Explorando com mais detalhe cada uma das dimensões, verifica-se que 33,8% e 26,1% dos candidatos avaliam negativamente o atendimento 

telefónico e por email da DGES, respetivamente, verificando-se entre estes candidatos classificações abaixo de 4,0 pontos. 
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A maior percentagem de avaliações muito positivas (valores entre 8 e 10) encontra-se na dimensão Comparação com o Processo Anterior, que 

corresponde a 68,1% dos candidatos ao Ensino Superior que já teve experiência com a candidatura ao Ensino Superior sob a forma de papel. Nas restantes 

dimensões, com exceção do Atendimento Telefónico da DGES e do Atendimento por Email da DGES, a proporção de candidatos que atribuem avaliações 

muito positivas varia entre 40,9% (Pedido de Atribuição de Senha) e 62,5% (na Imagem da DGES). 
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ANEXO 5 - INQUÉRITO AOS UTENTES DA DSSRES, RELATIVAMENTE À AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA 

PLATAFORMA ONLINE INDEZ UTILIZADAS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS 

A DGES realizou um inquérito destinado aos intervenientes das instituições de ensino superior no processo INDEZ 2010, com o objetivo de avaliar a 

satisfação com o INDEZ e respetiva Plataforma.  

A metodologia adotada assentou na realização de um inquérito, tal como foi referido anteriormente, à qualidade da plataforma do INDEZ a um universo 

abrangente de intervenientes no processo INDEZ 2010 e na estimação de um modelo de satisfação destes intervenientes, com recurso aos resultados do 

inquérito.  

O inquérito, realizado entre os dias 12 e 23 de dezembro de 2011, foi dirigido aos 201 utilizadores da plataforma INDEZ 2010 de todas as instituições de 

ensino superior público e contou com uma taxa de resposta de 47% (98 respostas).  

O modelo de Satisfação com a Plataforma INDEZ 2010 relaciona, por um lado, a satisfação dos utilizadores com a plataforma e, por outro lado, com cada 

uma das potencialidades da plataforma, bem como com o apoio prestado pela equipa do INDEZ. Cada um destes indicadores corresponde a uma questão do 

inquérito, respondida na escala de 1 a 10. 
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Plataforma INDEZ 

Foi inquirido aos utilizadores qual a importância da Plataforma INDEZ 2010, para as suas instituições de ensino superior e qual a importância dada 

como ferramenta de apoio à gestão na sua instituição, tendo-se verificado em ambas as questões uma avaliação positiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para a Instituição de Ensino Superior 
a que pertence 

Como ferramenta de apoio à gestão 

7,4 
7 

A importância do INDEZ 
Escala:  
1 - Nada Importante      
10 -  Muito Importante 
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Satisfação Global 

A experiência dos utilizadores/inquiridos na plataforma INDEZ 2010 relativamente a sua satisfação global é positiva, situando-se nos 6,9. 

 

 

 

 

 

 

Processo de preenchimento, carregamento, validação e aprovação do INDEZ 

No que diz respeito ao processo de preenchimento, carregamento, validação e aprovação do INDEZ, verificou-se que a avaliação por parte das 

Instituições de Ensino Superior foi globalmente positiva, uma vez que todos os valores médios obtidos, relativos a estes procedimentos, se situaram 

acima de 6, estando inclusivamente 7 dos 9 procedimentos avaliados, acima de 7. 

 

 

6,9 

Grau de Satisfação Escala:  
1 - Totalmente Insatisfeito  
10 - Totalmente Satisfeito 
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Como pontos a melhorar, estão os itens que ficaram abaixo do valor 7, tais como o grau de complexidade do preenchimento e o grau de 

complexidade do carregamento, devendo as alterações incidir no sentido de tentar simplificar ainda mais estes procedimentos. 

 

Grau de complexidade do preenchimento 

Facilidade em obter informação/apoio 
(carregamento) 

Grau de complexidade do carregamento 

Facilidade em obter informação/apoio 
(processo de carregamento) 

Rigor e clareza do relatório de erro 
(carregamento/processamento). 

Grau de complexidade da 
validação/aprovação 

Qualidade e utilidade do relatório agregado. 

Modo de aprovação final do INDEZ. 

Facilidade em obter informação/apoio 
(validação/aprovação da informação). 

6,5 

7,5 

6,6 

7,6 

7,1 

7,1 

7,2 

7,5 

7,6 

Processo de preenchimento, carregamento, validação e aprovação 
do INDEZ 

Escala:  
1 - Muito Mau 
10 -  Muito Bom 
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 Plataforma On-line 

No que concerne à plataforma on-line INDEZ a área mais utilizada diz respeito ao carregamento e gestão de ficheiros (75,5%) não sendo de descurar 

outras áreas como o Pedido e gestão de relatórios (48%), Consulta de documentos de apoio e perguntas frequentes (47%) e o Esclarecimento de 

dúvidas via plataforma (39%). 

A área menos utilizada diz respeito aos contactos (19%) uma vez que só em caso de alteração da equipa, face ao anterior ano, é que há lugar à 

alteração/inclusão ou eliminação de contactos. 

 
0 20 40 60 80 100 

Carregar/Gerir Ficheiros 

Adicionar/modificar/eliminar contactos 

Pedido e gestão de relatórios (Relatório agregado) 

Pedido de aprovação/Aprovação/Reabertura do 
INDEZ 

Consulta de documentos de apoio e perguntas 
frequentes 

Esclarecimento de dúvidas (Contacto via 
Plataforma) 

75% 

19% 

48% 

40% 

47% 

39% 

25% 

81% 

52% 

60% 

53% 

62% 

Áreas utilizadas na Plataforma on-line 

Sim Não 
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A avaliação da Plataforma INDEZ é globalmente positiva, sendo que numa escala de 1 (nada Importante) a 10 (Muito Importante), nos vários 

domínios questionados, a avaliação situa-se sempre acima de 7. 

 

 

 

 

 

Gestão de utilizadores, 
perfis e contactos 

Gestão de ficheiros 
carregados/validados 

Consulta de informação 
submetida, validada e 

aprovada em anos 
anteriores 

Rigor, clareza e 
qualidade dos 

documentos técnicos 
de apoio 

Utilidade do 
esclarecimento de 
dúvidas através da 

Plataforma INDEZ, e 
registo histórico 

7,5 7,5 7,4 7,3 7,4 

Avaliação da Plataforma Indez Escala:  
1 - Nada Importante  
10 -  Muito Importante 
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6,8 

Realização das  Expectativas Escala:  
1 - Nada Importante 
10 -  Muito Importante 

6,8 

Plataforma Indez Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à realização das expectativas geradas o valor apurado situa-se em 6,8.  

 

Plataforma INDEZ ideal 

A Plataforma INDEZ não é considerada como sendo a ideal. No entanto, tendo em conta o resultado obtido, 6,8, pode-se considerar que a avaliação 

foi positiva. 

 

 

 

 

Escala:  

1 – Muito longe do ideal 

10 - Muito perto do ideal 
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Grau de satisfação com o apoio prestado pela equipa do INDEZ 

A maioria dos intervenientes no INDEZ conhece (70,4%) e já recorreu (52%) ao apoio da Equipa do INDEZ, tendo a equipa prestado apoio no processo 

de preenchimento e submissão do INDEZ (52%). 

 

O tipo de apoio que esta equipa prestou incidiu essencialmente sobre:  

 o processo de preenchimento, carregamento e validação do INDEZ (39,8%),  

 a validação dos campos dos ficheiros (37,8%) e  

 o tipo de informação a incluir nos campos (35,7%). 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Sim N/D Não Sim N/D Não Sim N/D 

Tem conhecimento da Equipa de 
Apoio 

Já recorreu ao apoio desta Equipa A equipa deu-lhe apoio 
no processo de 

preenchimento e 
submissão do INDEZ ? 

70% 

15% 14% 

52% 

36% 

12% 

52% 
48% 

Equipa INDEZ 
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No que diz respeito ao desempenho global da equipa, e tendo como base a escala utilizada, verifica-se que na generalidade a equipa teve uma boa 

prestação, a avaliar pelos valores superiores, na maioria dos casos, a 8,5. De salientar a qualidade do apoio prestado, que teve uma avaliação de 8,7. 

 

 

 

 

Técnicas de acesso à plataforma 

Processo de preenchimento, carregamento e validação do 
INDEZ 

Tipo de informação a incluir nos campos 

Validação dos campos e ficheiros 

Interpretação de relatórios de erro 

Interpretação e a utilização de relatórios agregados 

Outro 

23,5% 

39,8% 

35,7% 

37,8% 

29,6% 

12,2% 

1,0% 

Tipo de apoio prestado pela equipa INDEZ 
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O desempenho 
geral 

A disponibilidade 
no atendimento 

O tempo de 
resposta a dúvidas 

O rigor e clareza da 
ajuda prestada 

A qualidade do 
apoio prestado 

8,6 8,3 8,5 8,6 8,7 

Avaliação do apoio prestado pela Equipa INDEZ Escala:  
1 - Muito Mau   
10 -  Muito Bom 
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