
 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA 

2014/2015 e 2015/2016 

 

 

 

 

 

Equipa técnica: 

Amélia Virgínia Fonseca 

José Manuel Machado 

 

Elemento convidado (“Amigo crítico”):  

Luís Filipe Mendes Barrosa ─ Mestre em Sociologia e Especialista em Gestão e 

Administração-Teoria e Comportamento Organizacionais. Docente e investigador no 

Instituto Superior de Ciências Educativas. 

 

  



1 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradecemos ao Mestre Luís Filipe Mendes Barrosa o acompanhamento efetuado ao longo 

de todo o processo e o apoio técnico prestado, designadamente ao nível do tratamento 

estatístico de dados. 

Agradecemos, também, a todos aqueles que de algum modo contribuíram para a 

concretização desta fase do projeto de autoavaliação do Agrupamento. Designadamente:  

─ ao Diretor do Agrupamento de Escolas da Cidadela que nos disponibilizou toda a 

informação necessária para o desenvolvimento do processo; 

─ à equipa diretiva do Agrupamento de Escolas da Cidadela que nos deu o seu apoio;  

─ aos serviços administrativos do Agrupamento pela sua indispensável colaboração; 

─ à Câmara Municipal de Cascais, na pessoa do Dr. Miguel Arrobas, pela forma como 

respondeu ao nosso pedido de dados sobre o concelho de Cascais; 

─ ao Professor Albino Lopes1 cuja colaboração foi determinante para uma análise de dados 

mais aprofundada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Professor Catedrático Jubilado do ISCSP/ULisboa 



2 
 

ÍNDICE 
 

SIGLAS ............................................................................................................................................................ 5 

NOTA PRÉVIA ............................................................................................................................................... 6 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 7 

I – METODOLOGIA ...................................................................................................................................... 9 

II – CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO ...................................................................................... 11 

1. CARATERIZAÇÃO GERAL .......................................................................................................................... 11 
2. ALUNOS ................................................................................................................................................... 12 
3. AGREGADO FAMILIAR .............................................................................................................................. 15 
4. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................. 18 

4.1. Distribuição dos trabalhadores ....................................................................................................... 18 
4.2. Género ............................................................................................................................................. 18 
4.2. Escalão etário .................................................................................................................................. 19 
4.4. Antiguidade na escola e na profissão .............................................................................................. 19 
4.5 Carreira e Vínculo ............................................................................................................................ 20 
4.6. Nível de escolaridade/ Taxa de habilitação ..................................................................................... 21 
4.7. Relação entre assistentes técnicos/assistentes operacionais vs. pessoal com funções 

docentes/discentes................................................................................................................................... 21 

III – RESULTADOS ESCOLARES - SUCESSO/INSUCESSO ............................................................... 22 

1. SUCESSO GLOBAL DO AGRUPAMENTO ..................................................................................................... 22 
2. SUCESSO POR ANO / CICLO ...................................................................................................................... 22 
3. SUCESSO POR DISCIPLINA/CICLO ............................................................................................................. 23 

3.1. 1º Ciclo ............................................................................................................................................ 23 
3.2. 2º Ciclo ............................................................................................................................................ 24 
3.3. 3º Ciclo ............................................................................................................................................ 24 
3.4. Ensino Secundário ........................................................................................................................... 25 

4. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS VS. SUCESSO/INSUCESSO ..................................................................... 28 

IV - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ECONÓMICOS ............................................................... 34 

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2014 .................................................................................................. 34 
2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2015 .................................................................................................. 34 
3. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NOS ANOS 2014 E 2015 (QUADRO COMPARATIVO) ......................................... 35 

V – ANÁLISE DE RESULTADOS .............................................................................................................. 36 

NOTAS FINAIS ............................................................................................................................................. 38 

SUGESTÕES ................................................................................................................................................. 40 

 

ÍNDICE TABELAS  

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA NO BIÉNIO 2014-2016 .................................................... 12 

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR CICLO E POR CURSO NO BIÉNIO 2014-2016 .................................. 12 

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR GRUPO ETÁRIO E POR GÉNERO ..................................................... 13 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NACIONALIDADE ......................................................................... 14 

TABELA 5: Nº PESSOAS QUE COMPÕE O AGREGADO FAMILIAR .......................................................................... 15 

TABELA 6: HABILITAÇÕES DO PAI E DA MÃE NO BIÉNIO 2014-2016 ................................................................ 16 

TABELA 7: PROFISSÃO DO PAI E DA MÃE NO BIÉNIO 2014-2016 ...................................................................... 16 



3 
 

TABELA 8: SITUAÇÃO NA PROFISSÃO DO PAI E DA MÃE NO BIÉNIO 2014-2016 ................................................ 17 

TABELA 9: TEM COMPUTADOR VS. ESCOLA ...................................................................................................... 17 

TABELA 10: TEM COMPUTADOR VS. CICLO ...................................................................................................... 17 

TABELA 11: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CATEGORIA E POR UNIDADE ORGÂNICA ...................... 18 

TABELA 12: GRUPO ETÁRIO DOS TRABALHADORES .......................................................................................... 19 

TABELA 13: NÍVEL DE ANTIGUIDADE - NA ESCOLA E NA PROFISSÃO ................................................................ 19 

TABELA 14: NÍVEL DE ESCOLARIDADE/ TAXA DE HABILITAÇÃO ...................................................................... 21 

TABELA 15: RÁCIO ENTRE ASSISTENTES TÉCNICOS/ASSISTENTES OPERACIONAIS VS. PESSOAL DOCENTE .................. 21 

TABELA 16: SUCESSO GLOBAL NO AGRUPAMENTO NO BIÉNIO 2014-2016 ....................................................... 22 

TABELA 17: SUCESSO POR ANO DE ESCOLARIDADE NO BIÉNIO 2014-2016 ....................................................... 23 

TABELA 18: SUCESSO/INSUCESSO POR DISCIPLINA – 1º CICLO (2014-2016) ..................................................... 23 

TABELA 19: SUCESSO/INSUCESSO POR DISCIPLINA – 2º CICLO (2014-2016) ..................................................... 24 

TABELA 20: SUCESSO/INSUCESSO – 3º CICLO (2014-2016) .............................................................................. 25 

TABELA 21: SUCESSO/INSUCESSO – 10º-11º ANOS – CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (2014-2016) .............................. 25 

TABELA 22: SUCESSO/INSUCESSO – 12º ANO – CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (BIÉNIO 2014-2016) ....................... 26 

TABELA 23: SUCESSO/INSUCESSO – 10º-11º ANOS – LÍNGUAS E HUMANIDADES (2014-2016) ......................... 26 

TABELA 24: SUCESSO/INSUCESSO – 12º ANO – LÍNGUAS E HUMANIDADES (BIÉNIO 2014-2016) ...................... 26 

TABELA 25: SUCESSO/INSUCESSO – 10º-11º ANOS – CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS (2014-2016) ..................... 27 

TABELA 26: VALORES DA CIF E DA CE NA ESCOLA E A NÍVEL NACIONAL ........................................................ 28 

TABELA 27: ESCALÃO ASE VS. SUCESSO DOS ALUNOS NO BIÉNIO 2014-2106 ................................................. 29 

TABELA 28: ASE – SIM/NÃO VS. SUCESSO DOS ALUNOS.................................................................................. 29 

TABELA 29: NACIONALIDADE DO ALUNO POR REGIÕES VS. SUCESSO (2014-2016) .......................................... 30 

TABELA 30: PROFISSÃO DO PAI VS. SUCESSO ................................................................................................... 30 

TABELA 31: PROFISSÃO DA MÃE VS. SUCESSO ................................................................................................. 31 

TABELA 32: SITUAÇÃO DO PAI NA PROFISSÃO VS. SUCESSO ............................................................................ 31 

TABELA 33: SITUAÇÃO DA MÃE NA PROFISSÃO VS. SUCESSO .......................................................................... 32 

TABELA 34: HABILITAÇÕES DO PAI VS. SUCESSO DOS ALUNOS ........................................................................ 32 

TABELA 35: HABILITAÇÕES DA MÃE VS. SUCESSO DOS ALUNOS ...................................................................... 32 

TABELA 36: ACESSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS VS. SUCESSO ........................................................................... 33 

TABELA 37: APURAMENTO DE CUSTOS POR ATIVIDADE – ANO CIVIL 2014 ..................................................... 34 

TABELA 38: APURAMENTO DE CUSTOS POR ATIVIDADE – ANO CIVIL 2015 ..................................................... 34 

TABELA 39: DESPESAS (POR AGRUPAMENTO, SUBAGRUPAMENTO E RÚBRICA) NOS ANOS 2014 E 2015 ............ 35 

 

 

ÍNDICE de GRÁFICOS  

GRÁFICO 1: ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE NO BIÉNIO 2014-2016 ........................................................ 13 

GRÁFICO 2: PARENTESCO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO NO BIÉNIO 2014-2016 ....................................... 15 

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GÉNERO E POR CATEGORIA PROFISSIONAL .................. 19 

GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GRUPO PROFISSIONAL ................................................. 20 

GRÁFICO 5: TIPO DE VÍNCULO .......................................................................................................................... 20 

 

 

ÍNDICE de ANEXOS  

ANEXO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE ................................................................................ 42 

ANEXO 2: GÉNERO POR CICLO FREQUENTADO ............................................................................................................ 42 

ANEXO 3: NACIONALIDADE DOS ALUNOS AGRUPADA POR REGIÕES ................................................................................. 42 

ANEXO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NACIONALIDADE E POR ESCOLA ...................................................................... 43 



4 
 

ANEXO 5: PARENTESCO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ........................................................................................... 43 

ANEXO 6: NACIONALIDADE DO PAI E DA MÃE NO BIÉNIO 2014-2016 ........................................................................... 44 

ANEXO 7: NACIONALIDADE DO PAI E DA MÃE AGRUPADAS POR REGIÕES ......................................................................... 45 

ANEXO 8: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GÉNERO ........................................................................................ 45 

ANEXO 9: GRUPO ETÁRIO DOS TRABALHADORES ......................................................................................................... 45 

ANEXO 10: SUCESSO DOS ALUNOS COM ASE, ESCALÃO A E B ....................................................................................... 46 

ANEXO 11: SUCESSO DOS ALUNOS COM APOIO ASE ................................................................................................... 46 

ANEXO 12: PROFISSÃO DO PAI VS. SUCESSO .............................................................................................................. 46 

ANEXO 13: PROFISSÃO DA MÃE VS. SUCESSO ............................................................................................................ 46 

ANEXO 14: SITUAÇÃO DO PAI NA PROFISSÃO VS. SUCESSO ........................................................................................... 46 

ANEXO 15: SITUAÇÃO DA MÃE NA PROFISSÃO VS. SUCESSO ......................................................................................... 46 

ANEXO 16: HABILITAÇÕES DO PAI VS. SUCESSO ......................................................................................................... 47 

ANEXO 17: HABILITAÇÕES DA MÃE VS. SUCESSO ........................................................................................................ 47 

ANEXO 18: ACESSO EM CASA ÀS NOVAS TECNOLOGIAS VS. SUCESSO............................................................................... 47 

ANEXO 19: DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL – ANO CIVIL 2014 ............................................................................... 48 

ANEXO 20: DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL – ANO CIVIL 2015 ............................................................................... 49 

ANEXO 21: BALANÇO SOCIAL ................................................................................................................................. 50 

ANEXO 22: MEDIDAS DISCIPLINARES 2014-2015 ...................................................................................................... 75 

 

 

 



5 
 

SIGLAS 

ASE Ação Social Escolar 

CE Classificação de Exame 

CEB Ciclo do Ensino Básico 

CEF Curso de Educação e Formação  
CIF Classificação Interna Final 

CT Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

DGEEC Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

EB 1 Escola Básica - 1º Ciclo 

ECO Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas 

EMRC Educação Moral e Religião Católica 

INA Instituto Nacional de Administração 

LH Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 

MACS Matemática Aplicada às Ciências Sociais  

MEC Ministério da Educação e Cultura 

NEE Necessidades Educativas Especiais 

PCA Planos Curriculares Alternativos 
SPO Serviços de Psicologia e Orientação 

 

 

  



6 
 

NOTA PRÉVIA 

O grupo de trabalho nomeado para a autoavaliação de escola iniciou as suas funções em 

outubro de 2015 sendo, nessa altura, coordenado pela Dra. Paula Natal e do qual faziam 

parte o(a)s docentes Amélia Virgínia Fonseca, Filipa Amendoeira e José Manuel Machado. 

A docente Filipa Amendoeira deixou o grupo no início de 2016 e a coordenadora pediu a 

sua escusa em junho de 2016. Nenhum destes elementos foi substituído. 

Tendo em atenção que, relativamente ano letivo 2014/2015, estava já em fase final a análise 

das atas dos grupos de docência, dos departamentos curriculares da educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo, do conselho pedagógico e ainda os procedimentos disciplinares e a análise 

dos questionários realizados aos docentes da Escola Básica e Secundária da Cidadela, foi 

entregue, em junho de 2016, um relatório parcelar e provisório relativo a essa mesma análise. 

Poderão ser integradas no presente documento, sempre que for considerado pertinente, 

algumas partes desse relatório parcelar. 

Uma vez que os dados relativos aos diversos elementos da comunidade educativa ainda 

estavam em fase de tratamento verificam-se pequenas discrepâncias entre o presente 

relatório e o então entregue.  

No âmbito do desenvolvimento deste trabalho de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas 

da Cidadela deparámo-nos, neste segundo ano, com limitações inerentes a situações diversas 

mas cuja principal dificuldade teve a ver com o número limitado de elementos do grupo o 

que não possibilitou o desenvolvimento, nesta fase, de outros meios de 

informação/investigação tais como entrevistas, focus grupo e questionários que permitiriam 

completar e cruzar a informação recolhida e que estavam inicialmente previstos. 

Referimos ainda o facto de não ter sido possível fazer uma análise, a alunos e professores 

dos Cursos Profissionais, idêntica à que foi feita para os restantes, dada a especificidade 

destes cursos e a impossibilidade de obter os registos necessários uma vez que os cursos 

estão organizados por módulos podendo os alunos frequentar módulos de anos diferentes, 

impedindo a realização do mesmo tipo de análise.  

Reforçamos a importância, para o desenvolvimento deste trabalho, da colaboração desde a 

sua fase inicial do Dr. Luis Barrosa e a partir do final de 2016, da colaboração do Professor 

Albino Lopes. 
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INTRODUÇÃO 

Se na ótica da prestação de contas a avaliação que mais parece coadunar-se seria a avaliação 

externa, na perspetiva da produção de conhecimento e sobretudo na perspetiva do 

desenvolvimento e da melhoria, a autoavaliação é uma abordagem avaliativa indispensável, 

na medida em que se aproxima da avaliação diagnóstica, possibilitando aprofundar o 

conhecimento sobre a escola. No caso vertente, optou-se, ainda, por procurar uma validação 

deste procedimento de avaliação interna através de uma “investigação/assessoria” de cariz 

universitário externo. Esta solução permitiu conjugar a ideia de produção de conhecimento 

interno e validação externa do mesmo. 

O debate nacional acerca da gestão dos estabelecimentos de ensino básico e secundário tem 

estado centrado em problemas de ordem pedagógica, ou seja, curriculares e disciplinares, 

sem atender a questões relevantes nos domínios da eficiência organizacional.  

O presente texto procura trazer para o cerne do debate a necessidade de se dispor de 

indicadores fiáveis e dados de contexto e de caraterização da população escolar bem como 

da comunidade educativa e facilmente interpretáveis por um conjunto vasto de atores sociais 

interessados na eficiência destas organizações. 

A autoavaliação em causa fornece informação pertinente que pode ser utilizada por diversos 

atores locais: alunos e pais, professores, gestores dos diversos estabelecimentos e 

departamentos do agrupamento e, nomeadamente, ao nível da governação da autarquia 

interessada. 

Na ausência de metodologias consensuais, passíveis de comparabilidade entre 

estabelecimentos escolares, dificilmente se poderá escapar a uma captura do debate 

democrático por interesses meramente corporativos e/ou por questões ideológicas, afastando 

deste os principais interessados, os pais e outros atores pertinentes da comunidade educativa 

envolvente. 

O estudo não tem a pretensão de abarcar a totalidade dos problemas que caraterizam um 

estabelecimento de ensino, mas consideramos que pode ser o início de um conjunto 

articulado de estudos, análises, reflexões e juízos de valor com força para melhorar 

qualitativamente a instituição e o seu contexto, e produzir mudanças ao nível da gestão da 

cultura do Agrupamento.  
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Este relatório carateriza o Agrupamento de Escolas no biénio 2014-2016 englobando a 

caraterização dos discentes, dos respetivos agregados familiares e os recursos humanos que 

dele fazem parte2. Posteriormente são analisados os resultados escolares nas suas diversas 

vertentes – ano, ciclo, turma, disciplina e exames – que é complementado com a análise do 

sucesso/insucesso dos alunos cruzado com fatores familiares e socioeconómicos na 

perspetiva de perceber em que medida os mesmos interferem ou não, nos resultados 

escolares dos alunos. 

  

  

                                                           
2 Sobre os recursos humanos foi elaborado um relatório autónomo, designado como “Balanço Social” e que se encontra 

no Anexo 21 
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I – METODOLOGIA 

Neste processo de autoavaliação assumimos como pressuposto que a Escola é uma entidade 

complexa e a melhoria da qualidade da educação que proporciona depende de uma grande 

diversidade de fatores, nomeadamente fatores de contexto e fatores internos à escola.  

Para cada uma das áreas analisadas, foram elaboradas questões operacionais de avaliação, 

selecionados os instrumentos de medida e os procedimentos de recolha de dados, as fontes 

de informação e definido o processo de análise dessa mesma informação3. 

Face à dimensão do empreendimento que é efetuar um processo de autoavaliação de uma 

escola/agrupamento, estabeleceram-se prioridades e limites uma vez que o processo foi 

construído de raiz e teve início em outubro de 2015. 

No âmbito da informação sobre o contexto externo recorremos às seguintes fontes de dados: 

PORDATA, INE (Instituto Nacional de Estatística) e à Câmara Municipal de Cascais4, a fim 

de o comparar com o meio socioeconómico dos alunos contidos no programa INOVAR5. 

No âmbito da área de intervenção contexto interno procedemos a uma descrição 

pormenorizada do Agrupamento do tipo monográfico, caracterizando o corpo docente, corpo 

discente e oferta escolar.  

Em relação ao corpo docente tratámos dados do biénio 2014/2016, sendo que para a 

construção do Balanço Social apenas foram analisados os dados relativos ao ano 2014/2015 

uma vez que as informações relativas ao ano 2015/2016 não estarão disponíveis em tempo 

útil para este relatório.  

Efetuámos ainda um levantamento relativo às medidas disciplinares aplicadas aos alunos em 

2014/2015 cujo relatório se encontra no Anexo 23.  

O tratamento estatístico dos dados foi utilizado com o objetivo de descrever e compreender 

relações entre diferentes caraterísticas da população interna e externa, bem como construir 

indicadores fiáveis e facilmente interpretados por todos os atores sociais interessados na 

eficiência das organizações escolares.  

                                                           
3 A recolha dos dados foi feita utilizando o programa Excel tendo, posteriormente, os dados sido tratados com recurso ao 

software SPSS‒Statistical Package for the Social Sciences. 
4 Dados sobre o concelho de Cascais fornecidos pelo Dr. Miguel Arrobas. 
5 INOVAR é o programa informático de gestão de bases de dados dos alunos com que o Agrupamento trabalha. 
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Este processo de autoavaliação enquadra-se na metodologia de “estudo de caso” e encontra-

se estruturado da seguinte forma:  

I – Metodologia, apresenta-se o modelo de análise utilizado e as opções metodológicas 

tomadas;  

II – Caraterização do Agrupamento – faz-se uma caraterização sintética do agrupamento e 

seguidamente faz-se a caraterização dos alunos e do seu agregado familiar e ainda dos 

recursos humanos. Como complemento desta caraterização foi construída uma grelha de 

balanço social aplicado à realidade escolar;  

III – Resultados Escolares - Sucesso/Insucesso, onde são apresentados os resultados 

escolares dos alunos e é feita uma abordagem cruzada entre os fatores que podem influenciar 

esses mesmos resultados;  

IV – Demonstração de resultados económicos;  

V – Análise de resultados;  

VI – Notas finais. 
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II – CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

1. Caraterização geral 

O Agrupamento de Escolas da Cidadela, constituído a 28 de junho de 2012, situa-se no 

Concelho de Cascais, um dos 18 municípios da área Metropolitana de Lisboa no qual, em 

2015, residiam 209 869 indivíduos dos quais 9,6% correspondiam a população 

estrangeira com estatuto legal de residente no concelho (PORDATA6). 

Este Agrupamento abrange o ensino pré-escolar, os três primeiros ciclos e o ensino 

secundário e integra a Escola EB 1 José Jorge Letria (que incorporou um jardim de 

Infância em 2015/2016), o Jardim de Infância e EB 1 do Cobre, o Jardim de Infância de 

Murches, a escola EB 1 ‒ Malveira da Serra com Jardim de Infância e a Escola Básica e 

Secundária da Cidadela cuja oferta formativa abrange, em 2014/2015, o 2º ciclo, o 3º 

ciclo (sendo que neste apresentou oferta de Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

quer no 7º ano, quer no 9º ano e um Curso de Educação e Formação de nível 2 Tipo 2 ─ 

Jardinagem e Espaços Verdes) e o ensino secundário com cursos científico-humanísticos 

de: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e de Línguas e Humanidades; no 

âmbito da oferta profissionalizante, as ofertas foram de: Técnico de Multimédia, Técnico 

de Turismo e de Técnico de Informática de Gestão. A esta oferta profissionalizante foi 

acrescentada, em 2015/2016, o curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos. 

O Agrupamento disponibiliza diversos recursos educativos e serviços de apoio à 

comunidade educativa designadamente duas bibliotecas escolares, uma sediada na Escola 

Básica e Secundária da Cidadela e outra na Escola EB 1 José Jorge Letria, Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO) constituídos por duas psicólogas que apoiam as várias 

escolas do agrupamento, serviços de educação especial, tutorias, diversos projetos e 

clubes, alguns dos quais já com alguns anos de funcionamento, serviços administrativos, 

serviços de Ação Social Escolar (ASE) e refeitórios escolares dispondo de cozinha e 

refeitório na escola sede e na EB1 José Jorge Letria; nas escolas da Malveira da Serra, no 

Jardim de Infância de Murches e na EB1 do Cobre existem espaços para o almoço das 

crianças, refeições que são fornecidas externamente.   

 

                                                           
6 Disponível em http://www.pordata.pt/Municipios. Consultado em 23.03.2017.  
 

http://www.pordata.pt/Municipios
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2. Alunos 

A distribuição dos alunos por unidade orgânica é a que se pode observar na Tabela 1, 

verificando-se que uma percentagem elevada dos alunos (aproximadamente 65%), 

frequentam a escola sede do agrupamento dado que nesta funcionam o segundo e o 

terceiro ciclos do ensino básico, o ensino secundário regular e o profissionalizante.  

Tabela 1: Distribuição dos alunos por escola no biénio 2014-2016 

Escola 
2014/2015 2015/2016 

n % n % 

Jardim de Infância de Murches 31 2,7 49 3,5 

Escola Básica/JI da Malveira da Serra 113 10,0 118 8,2 

Escola Básica de Birre 117 10,4 114 8,5 

Escola Básica José Jorge Letria 143 12,7 210 15,1 

Escola Básica e Secundária da Cidadela 724 64,2 898 64,7 

Total 1128 100,0 1389 100,0 

 

Em 2014/2015 a população escolar do agrupamento era constituída por 1.128 alunos que 

se distribuíram por 54 turmas: 16 do 1º ciclo, 4 do ensino pré-escolar, 7 do 2º ciclo, 13 do 

3º ciclo (sendo que 2 são de PCA e 1 do CEF-Jardinagem) e 14 turmas do ensino 

secundário, das quais metades eram do ensino técnico profissional. Em 2015/2016 o 

agrupamento tinha 1.389 alunos e o número total de turmas passou de 54 para 60, sendo 

16 do 1º ciclo, 5 do pré-escolar, 6 do 2º ciclo, 13 do 3º ciclo (3 do PCA), e 20 turmas do 

ensino secundário, das quais 11 dizem respeito à oferta profissionalizante, Tabela 27. 

 Tabela 2: Distribuição dos alunos por ciclo e por curso no biénio 2014-2016 

(Alunos com NEE e com ASE) 

 

2014/2015 2015/2016 
2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2015

/ 

2016 

N.º 

aluno

s 

% 

N.º 

aluno

s 

% 
Alunos com 

NEE 

Alunos com 

ASE 

N.º turmas 

 

N.º médio de 

alunos por 

turma 

Pré-escolar 75 6,6 119 8,5 1 1 41 51 4 5 19 24 

1º Ciclo 327 29,0 372 26,8 20 16 155 167 16 16 20 23 

2º Ciclo 182 16,1 153 11,0 21 10 82 65 7 6 26 26 

3º Ciclo - regular 241 21,4 271 19,5 7 21 97 103 10 10 24 27 

3º Ciclo – PCA 36 3,2 58 4,2 3 4 12 21 2 3 18 19 

CEF – 

Jardinagem 
9 0,8 ---  --- --- 1 --- 1 --- 9 --- 

Secundário 122 10,8 186 13,4 1 1 28 55 7 9 17 21 

Profissionais 136 12,1 230 16,5 5 8 42 80 7 11 19 21 

TOTAL 1128 100,0 1389 100,0 58 61 458 542 54 60 21 23 

 

                                                           
7No Anexo 1 é referenciado o número de alunos por ano escolaridade no biénio 2014/20166. Estes dados referem-se a 

todo o agrupamento. 
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O Gráfico 1 permite constatar que os alunos do agrupamento estavam distribuídos de 

forma equilibrada, por ano de escolaridade, no ano de 2014/2015 havendo apenas uma 

redução significativa no 12º ano; no ano de 2015/2016 esta distribuição alterou-se 

apresentando valores discrepantes no ensino pré-escolar, no 7º, 10º e no 12º anos onde se 

verifica um aumento significativo do número de alunos e em sentido inverso, um 

decréscimo significativo no 6º e 9º anos (Anexo 1).  

Gráfico 1: Alunos por ano de escolaridade no biénio 2014-2016 

 

Analisando a distribuição dos alunos do Agrupamento por grupo etário e por género, 

Tabela 3, constata-se que existe uma dominância do género masculino em todos os grupos 

etários, e consequentemente em todos os ciclos de escolaridade (Anexo 2), acentuando-

se esta tendência nos grupos etários dos 13/15 anos e mais de 18 anos.    

Tabela 3: Distribuição dos alunos por grupo etário e por género 

Grupo etário / 

género 

2014 2015 2015 2016 

Feminino Masculino Total Feminino  Masculino Total 

n % n % n % n % n % n % 

< 6 anos 33 47,8 36 52,2 69 6,1 18 46,2 21 53,8 39 2,8 

de 6 a 10 anos 167 45,1 203 54,9 370 32,8 207 48,5 219 51,5 426 30,7 

de 11 a 12 anos 81 44,0 103 56,0 184 16,3 63 45,3 76 54,7 139 10,0 

de 13 a 15 anos 93 41,7 130 58,3 223 19,8 112 40,9 160 59,1 272 19,6 

de 16 a 18 anos 114 48,5 121 51,5 235 20,8 161 48,2 174 51,8 335 24,1 

> 18 anos 14 29,8 33 70,2 47 4,2 70 39,3 108 60,7 178 12,8 

Total 502 44,5 626 55,5 1128 100 631 45,4 758 54,6 1389 100 

  

A Tabela 4 (e o Anexo 38) mostra que em 2014/2015 a percentagem de alunos portugueses 

a frequentar o agrupamento era 85,1% (960); os 80 alunos de nacionalidade brasileira 

representavam 7,1%; os restantes 88 alunos, 7,8%, dispersavam-se por trinta 

nacionalidades com predominância para alunos originários da Europa, 3,7%, sendo que 

                                                           
8 A nacionalidade dos alunos está agrupada por grandes regiões. 
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deste 1,4% são de países da Europa de Leste. Em 2015/2016 aumentou ligeiramente o 

número de alunos estrangeiros (16,9%), passando para trinta e cinco a diversidade de 

nacionalidades de alunos presente neste agrupamento. Complementarmente, no Anexo 4, 

apresenta-se a distribuição dos alunos por nacionalidade e por escola. 

Tabela 4: Distribuição dos alunos por nacionalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos matriculados em EMRC no ano de 2014/2015 eram 52, o que representa 4,6%; 

em 2015/2016 o número de alunos matriculados passou para 79 correspondendo a uma 

percentagem de 5,7%. 

 

 

 

 

Nacionalidade 
2014/2015 2015/2016 

n % n % 

Alemanha 5 0,4 5 ,4 

Angola 6 0,5 7 ,5 

Bangladesh 1 0,1 3 ,2 

Bélgica 1 0,1 1 ,1 

Brasil 80 7,1 115 8,3 

Bulgária - - 1 ,1 

Cabo Verde 4 0,4 4 ,4 

Chile 2 0,2 - - 

China 1 0,1 2 ,1 

Colômbia 2 0,2 3 ,2 

E.U.A. 2 0,2 - - 

Dinamarca - - 1 ,1 

Espanha 3 0,3 2 ,1 

Estónia 1 0,1 2 ,1 

Filipinas 7 0,6 13 ,9 

França 1 0,1 1 ,1 

Geórgia - - 1 ,1 

Grã-Bretanha 1 0,1 2 ,1 

Grécia 1 0,1 2 ,1 

Guiné-Bissau 7 0,6 11 ,8 

Holanda 1 0,1 1 ,1 

India - - 1 ,1 

Irão 1 0,1 1 ,1 

Itália 1 0,1 1 ,1 

Letónia - - 2 ,1 

Lituânia - - 1 ,1 

Moldávia 6 0,5 8 ,6 

Nepal 2 0,2 3 ,2 

Paquistão 2 0,2 2 ,1 

Paraguai 2 0,2 2 ,1 

Portugal 960 85,1 1156 83,2 

Roménia 7 0,6 7 ,5 

Rússia 5 0,4 7 ,5 

Senegal 1 0,1 1 ,1 

Sérvia e Montenegro 1 0,1 1 ,1 

Suécia 2 0,2 2 ,1 

Suíça 1 0,1 4 ,3 

Ucrânia 11 1 13 ,9 

Total 1128 100 1389 100,0 
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3. Agregado Familiar 

A informação sobre o agregado familiar foi recolhida dominantemente através do 

programa INOVAR. Os dados aqui registados revelam que só cerca de 60% da população 

têm registo de dados sobre: profissão, situação no emprego, formação académica, 

elementos do agregado familiar, tem computador e internet; sobre a idade dos pais não 

existe qualquer registo.  

O encarregado de educação da maior parte dos alunos é a mãe, 75,5% em 2014/2015 e 

75,7% em 2015/2016; a percentagem de pais como encarregados de educação atinge 

valores inferiores a 14% nos dois anos em estudo. Das restantes situações apenas a 

referente a(o) própria(o) obtém mais de 5% e a de avó(ô) mais de 2% (Anexo 5). 

Gráfico 2: Parentesco do Encarregado de Educação no biénio 2014-2016 

Os registos do Inovar não permitem saber a composição do agregado familiar dos alunos, 

isto é, qual o grau de parentesco dos elementos que coabitam com os alunos; é no entanto 

possível saber o número de elementos do agregado familiar em aproximadamente 86% 

dos casos em 2014/2015 e 78% em 2015/2016, Tabela 5.  

Tabela 5: Nº pessoas que compõe o agregado familiar 

Nº pessoas que compõe 
o agregado familiar 

2014 2015 2015 2016 

n % n % 

1 Pessoa 5 0,5 3 0,3 

2 Pessoas 122 12,6 135 12,4 

3 Pessoas 406 42,0 464 42,6 

4 Pessoas 301 31,2 333 30,6 

5 Pessoas 98 10,2 119 11,0 

6 Pessoas 27 2,8 24 2,2 

7 Pessoas 4 0,4 8 0,7 

8 Pessoas 1 0,1 1 0,1 

9 Pessoas 2 0,2 1 0,1 

Total 966 100 1088 100 

No biénio em estudo, em mais de 70% dos casos o agregado familiar parece centrar-se na 

família nuclear com um ou dois filhos (3 ou 4 elementos), os agregados familiares com 

cinco ou mais elementos representam aproximadamente 13% dos agregados.  

0,0
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100,0

6,6

75,5

13,6
2,3 ,6 ,4 ,1 ,9
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No Agrupamento a diversidade de nacionalidades quer do pai (38/40), quer da mãe 

(40/41) respetivamente em 2014/2015 e 2015/2016, é muito elevada (Anexos 6 e 7). 

Relativamente ao grau de escolarização do pai e da mãe apresentam-se os dados 

agrupados por nível de escolaridade, Tabela 6. De acordo com os dados conhecidos, 

25,3% dos pais e 30,3% das mães dos alunos inscritos em 2014/2015 possuíam formação 

superior e 33,7% dos pais 25,5% das mães possuíam habilitação ao nível do ensino básico. 

Estes valores mantiveram-se percentualmente idênticos no biénio. 

Tabela 6: Habilitações do Pai e da Mãe no biénio 2014-2016 

 

A organização dos dados sobre a profissão do pai e da mãe fez-se com base na 

nomenclatura da Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010)9, na 

referência grande grupo. A informação referente à profissão do pai e da mãe, Tabela 7, 

não existe em mais de 42% dos casos.  

Tabela 7: Profissão do Pai e da Mãe no biénio 2014-2016 

                                                           
9 Conselho Superior de Estatística - Deliberação n.º 967/2010, 14.ª Deliberação da secção permanente de coordenação 

estatística, 1 de junho de 2010. 

 

Habilitações 

Pai Mãe 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

n % n % n % n % 

Básico 220 33,7 262 32,4 186 25,5 223 24,8 

Secundário 267 41,0 331 40,9 323 44,2 404 44,8 

Superior 162 25,3 216 26,7 211 30,3 274 30,4 

Total 660 100 809 100 730 100 901 100 

Profissão 

Pai Mãe 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

n % n % n % n % 

Forças Armadas/Segurança 4 0,7 5 0,7 0 0,0 1 0,1 

Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos 
55 9,2 70 9,2 31 5,1 41 5,1 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 124 20,8 156 20,3 130 21,6 170 21,3 

Técnicos e profissões de nível intermédio 51 8,6 79 10,3 57 9,5 78 9,8 

Pessoal administrativo 46 7,7 56 7,3 67 11,1 100 12,5 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores 

99 16,6 134 17,4 218 36,2 278 34,9 

Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta 
21 3,5 23 3,0   1 0,1 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 105 17,6 139 18,1 10 1,7 12 1,5 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 

da montagem 
49 8,2 56 7,4 2 0,3 1 0,1 

Trabalhadores não qualificados 42 7,0 50 6,5 6 1,0 12 1,5 

Domésticas     82 13,6 103 12,9 

Total 596 100,0 768 100,0 603 100,0 797 100,0 
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No que se refere à situação na profissão do pai e da mãe, Tabela 8, no biénio 2014-2016, 

a percentagem na situação de desemprego é de, aproximadamente, 12% para os pais e 

19% para as mães. 

Tabela 8: Situação na Profissão do Pai e da Mãe no biénio 2014-2016 

 

Na dimensão “novas tecnologias – Tem computador e acesso à internet”10, apresentam-

se os dados por escola, Tabela 9 e segmentados por ciclo na Tabela 10.  

Tabela 9: Tem computador vs. escola 

Tem Computador Vs. Escola 

2014 2015 2015 2016 

Não Sim  Não Sim  

n % n % Total n % n % Total 

Jardim de Infância de Murches 12 38,7% 19 61,3% 31 30 61,2% 19 38,8% 49 

Escola Básica da Malveira da Serra 53 45,3% 64 54,7% 117 68 57,6% 50 42,4% 118 

Escola Básica Birre 98 86,7% 15 13,3% 113 108 94,7% 6 5,3% 114 

Escola Básica José Jorge Letria 47 32,9% 96 67,1% 143 109 51,7% 101 48,3% 210 

Escola Básica e Secundária da 
Cidadela 

155 23,0% 520 77,0% 675 205 24,9% 614 75,1% 819 

Total 365 33,8% 714 66,2% 1079 520 39,6% 790 60,4% 1310 

 

Verifica-se que a percentagem do acesso a computador e internet em casa aumenta com 

o nível de escolaridade dos alunos; no 3º ciclo e no secundário ultrapassa os 80%.  

Tabela 10: Tem computador vs. Ciclo 

Tem computador vs. Ciclo 

frequentado 

2014/2015 2015/2016 

Não Sim  Não Sim  

n % n % Total n % n % Total 

Pré-escolar 48 64,0 27 36,0 75 88 16,9 31 3,9 119 

1º Ciclo 162 50,0 165 50,0 327 227 43,7 145 18,4 372 

2º Ciclo 73 40,0 109 60,0 182 65 12,5 88 11,2 153 

3º Ciclo 47 60,0 226 83,0 273 90 17,3 239 30,2 329 

Secundário 36 16,0 187 84,0 223 50 9,6 287 36,3 337 

Total 366 100,0 714 100,0 1080 520 100,0 790 100,0 1310 

 

                                                           
10 A análise fez-se com base nos valores obtidos para a rúbrica “tem computador” uma vez que não se verificam 

diferenças significativas entre “ter computador” e “ter internet”. 

Situação na Profissão 

Pai Mãe 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

n % n % n % n % 

Trabalhador por conta de outrem 549 82,7 691 83,2 555 78,1 693 76,8 

Trabalhador por conta própria 21 3,2 26 3,1 12 1,7 15 1,7 

Desempregado 80 12,0 98 11,8 129 18,1 174 19,3 

Reformado/Aposentado 12 1,8 14 1,7 5 0,7 7 0,8 

Outra 2 0,3 2 0,2 10 1,4 13 1,4 

Total 664 100,0 831 100,0 711 100,0 902 100,0 

Sem informação 464  558  417  487  

Total 1128  1389  1128  1389  
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4. Recursos Humanos  

Neste ponto faremos apenas uma breve referência à caraterização dos recursos 

humanos do Agrupamento uma vez que este relatório incorpora, em documento 

específico, o Balanço Social11 onde os dados respeitantes aos funcionários do 

Agrupamento são analisados de forma aprofundada de acordo com os modelos de 

Gestão de Recursos Humanos e respetivos rácios. 

4.1. Distribuição dos trabalhadores  

A 31 de dezembro de 2015 estavam em efetividade de funções 156 trabalhadores 

distribuídos pelas diversas categorias profissionais e unidades orgânicas, Tabela 11. 

A estes juntavam-se 11 funcionários a desempenhar funções de assistentes 

operacionais, colocados ao abrigo do contrato Profissão-Inserção e que, de acordo com 

as necessidades iam contribuindo para colmatar a insuficiência de assistentes 

operacionais nas diversas unidades orgânicas. Contudo estes funcionários apenas 

funcionam como coadjuvantes dos assistentes operacionais do Agrupamento e a sua 

situação é instável na medida em que o seu número pode variar ao longo do ano em 

função de fatores tais como: obter Profissão, finalizar o tempo de contrato (no máximo 

um ano), etc.  

Tabela 11: Distribuição dos trabalhadores por categoria e por unidade orgânica 

Unidade orgânica 
Docentes 

Técnicos 

Superiores 

Assistentes 

operacionais 

Assistentes 

técnicos 
Total  

n % n % n % n % n % 

EBS da Cidadela (escola sede) 106 84,1 2 100,0 15 68,0 6 100,0 129 82,7 

EB1 José Jorge Letria 8 6,3 ----  2 9,0 ----  10 6,4 

JI/EB1 de Birre 5 4,0 ----  2 9,0 ----  7 4,5 

JI de Murches 2 1,6 ----  1 5,0 ----  3 1,9 

JI/EB1 da Malveira da Serra 5 4,0 ----  2 9,0 ----  7 4,5 

Total 126 100,0 2 100,0 22 100,0 6 100,0 156 100,0 

 

4.2. Género 

A distribuição dos trabalhadores por género, (Anexo 8), mostra a predominância do 

género feminino, 81% contra 19% do género masculino como evidencia o Gráfico 3, 

sendo esta mais notória nos Assistentes Técnicos e nos Técnicos Superiores onde não 

existem trabalhadores do género masculino.  

                                                           
11 Ver Anexo 21. 
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Gráfico 3: Distribuição dos trabalhadores por género e por categoria profissional  

Os funcionários colocados ao abrigo do contrato Profissão-Inserção têm sido todos do 

género feminino. 

 

4.2. Escalão etário 

O nível etário médio da totalidade dos trabalhadores do Agrupamento é de 48,3 anos 

sendo de 47,2 para os docentes e de 52,9 para os não docentes (Anexo 9). Estes valores 

revelam uma população envelhecida (idade média acima dos 40 anos).  

A Tabela 12 mostra que 74,4% dos trabalhadores se situam nos grupos etários acima 

dos 40 anos sendo o grupo acima dos 50 anos o que apresenta uma maior percentagem, 

48,1%.     

Tabela 12: Grupo etário dos trabalhadores 

 

 

 

 

 

4.4. Antiguidade na escola e na profissão 

A antiguidade é apresentada em duas vertentes, a antiguidade na escola e a antiguidade 

na profissão e, cada uma delas, subdivididas pelos dois grupos profissionais: com 

funções docentes e não docentes, Tabela 13.  

O nível médio de antiguidade mais elevado, na escola, encontra-se no grupo dos não 

docentes (17 anos); é no grupo dos docentes que o valor da antiguidade média na 

profissão é superior (21,9 anos). 

Tabela 13: Nível de antiguidade - na escola e na profissão 

 

 

Anos n % % acumulada 

Mais de 50 75 48,1 48,1 

De 41 a 50 41 26,3 74,4 

De 31 a 40 39 25,0 99,4 

Até 30 1 ,6 ,6 

Total 156 100,0  

Soma das antiguidades 
Total de efetivos 

Nível médio de antiguidade (anos) 

Docentes Não docentes Total 

Na escola 6,9 17,0 8,8 

Na profissão 21,9 20,7 21,7 

96

2

6

6

18

20

4

4

Docente

Técnico Superior

Técnico Especializado

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Feminino Masculino
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4.5 Carreira e Vínculo 

Analisando a distribuição dos trabalhadores por grupo profissional, Gráfico 4, verifica-

se que existem 126 docentes (professores e técnicos especializados (10)); 2 técnicos 

superiores (psicólogas), 6 assistentes técnicos e 22 assistentes operacionais (não 

contabilizando aqui os assistentes operacionais colocados ao abrigo do contrato 

Profissão-Inserção uma vez que não fazem parte do quadro do Agrupamento nem 

detêm um contrato de Profissão com o mesmo.  

Gráfico 4: Distribuição dos trabalhadores por grupo profissional 

A distribuição dos trabalhadores de acordo com o vínculo laboral, Gráfico 5, mostra 

que 70% se encontram em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, 23% a termo certo e 7% a termo incerto. 

Estes valores indicam que o nível de precariedade dos trabalhadores do Agrupamento 

(trabalhadores a termo incerto ou a termo certo) é superior a 30%.  

Gráfico 5: Tipo de vínculo 
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13%
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Assistente Técnico
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Termo certo (trabalhadores/professor com data de início e fim de contrato)

Nomeação definitiva ou termo indeterminado (Efetivo)
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4.6. Nível de escolaridade/ Taxa de habilitação  

A Tabela 14 dá-nos as taxas de habilitação dos profissionais do Agrupamento 

registando-se 81,4% na taxa de habilitação superior (bacharelato, licenciatura, 

mestrado e doutoramento), 5,8% na taxa de habilitação secundária (12º ou equivalente) 

e 12,2% na taxa de habilitação básica (igual ou inferior ao 9º ano).  

Tabela 14: Nível de escolaridade/ Taxa de habilitação 

Habilitações 
Global Docentes Não Docentes 

n % n % n % 

Superior 127 81,4 126 100,0 2 6,6 

Secundário e médio superior 10 6,4   9 30,0 

Básico 19 12,2   19 63,4 

Total 156 100,0 126 100,0 30 100,0 

 

4.7. Relação entre assistentes técnicos/assistentes operacionais vs. pessoal com 

funções docentes/discentes 

O funcionamento do Agrupamento de escolas depende, em parte, do rácio de pessoal 

de apoio existente no mesmo sendo que os assistentes operacionais estão dispersos 

pelas diversas unidades orgânicas. No global temos que no agrupamento existe 

aproximadamente um funcionário por cada quatro docentes. Contabilizando o pessoal 

em contrato de Profissão-Inserção este valor sobe para 0,33, isto é, aproximadamente 

um funcionário para cada três docentes.  

Tabela 15: Rácio entre assistentes técnicos/assistentes operacionais vs. pessoal docente 
Pessoal apoio (global) Assistentes técnicos Assistentes operacionais 

0,027 0,007 0,017 

0,036* 0,007 0,027* 

* Contabilizando os 11 assistentes operacionais em contrato de Profissão-Inserção 

O rácio entre assistentes operacionais e discentes tem sido conseguido com recurso aos 

funcionários em contrato de Profissão-Inserção; o número de assistentes técnicos tem sido 

abaixo do rácio previsto tendo o Agrupamento recorrido, esporadicamente, ao 

empréstimo de pessoal por parte de outro Agrupamento da área pedagógica.  
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III – RESULTADOS ESCOLARES - SUCESSO/INSUCESSO 

Feita a caraterização geral do Agrupamento e do agregado familiar dos alunos passamos 

à análise do sucesso/insucesso globalmente e de forma segmentada.  

Na fase seguinte apresentamos o sucesso/insucesso dos alunos em tabelas cruzadas com 

fatores familiares - escolaridade, profissão e situação na profissão dos pais e encarregados 

de educação e também com o apoio socioeconómico (ASE).  

1. Sucesso Global do Agrupamento 

A Tabela 16 mostra que, excluindo os alunos que frequentavam o ensino pré-escolar, em 

2014/2015 o sucesso foi de 90% e que em 2015/2016 desceu para 87,6%. 

Tabela 16: Sucesso global no Agrupamento no biénio 2014-2016 

Sucesso Global Agrupamento 
2014 2015 2015 2016 

n % n % 

Transitou de ano 948 90,1 1113 87,6 

Não transitou de ano 104 9,9 157 12,4 

Total 1052 100,0 1270 100,0 

 

2. Sucesso por Ano / Ciclo 

Feita a análise do sucesso por ano de escolaridade, Tabela 17, verifica-se: 

No 1º ciclo o 4º ano apresentou um sucesso de 100% no biénio em estudo; em 2014/2015 

é no 3º ano de escolaridade que o sucesso é mais baixo (95,6%) e em 2015/2016 a 

percentagem mais baixa (90,3%) verificou-se no 2º ano de escolaridade. 

No 2º ciclo o sucesso era superior a 95% em 2014/2015 tendo-se verificado, no 6º ano 

um decréscimo acentuado no ano de 2015/2016.  

O 3º ciclo apresenta, no biénio, taxas de sucesso inferiores a 95% em qualquer dos anos 

de escolaridade sendo no 7º ano que se regista a taxa mais baixa. 

No ensino secundário fizemos referências nos três anos dado existirem discrepâncias 

assinaláveis. Assim, no 10º ano de escolaridade, a taxa de sucesso baixou de 92,5% em 

2014/2015 para 82,2% em 2015/2016.  

As taxas de sucesso no 11º ano e no 12º ano apresentam, no biénio em estudo, valores 

muito abaixo do valor global do Agrupamento, contudo em 2105/2016 verificou-se uma 

melhoria significativa das taxas registadas, mais de 10 pontos percentuais no 11º ano e 

mais de 23 pontos percentuais no 12º ano.  
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Tabela 17: Sucesso por ano de escolaridade no biénio 2014-2016 

   

3. Sucesso por Disciplina/Ciclo 

Neste ponto apresentam-se os resultados do sucesso por disciplina e por ciclo referentes 

ao biénio em estudo, 2014-2016 e comparados com os resultados nacionais12. 

3.1. 1º Ciclo  

A Tabela 18 mostra-nos as taxas de sucesso/insucesso no 1º ciclo. O sucesso por 

disciplina, em 2014/2015, apresenta valores superiores a 90% exceto na disciplina de 

matemática que apresenta uma taxa de sucesso de 89,5% valor ligeiramente inferior ao 

das restantes disciplinas.  

Em 2015/2016 houve uma descida generalizada na taxa de sucesso exceto na disciplina 

de Expressões. A maior descida, 6,5 pontos percentuais, e a taxa mais baixa 87,9%, 

registam-se na disciplina de português. 

Tabela 18: Sucesso/Insucesso por disciplina – 1º Ciclo (2014-2016) 

1º Ciclo 
2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total Insucesso % Sucesso % Total 

Apoio Estudo 17 5,3 304 94,7 321 33 8,9 339 91,1 372 

Estudo do Meio   320 100 320 7 1,9 365 98,1 372 

Expressões 2 0,6 321 99,4 323 1 0,3 371 99,7 372 

Matemática 34 10,5 290 89,5 324 43 11,6 329 88,4 372 

Oferta Complementar 5 1,6 317 98,4 322 19 5,1 353 94,9 372 

Português 18 5,6 306 94,4 324 45 12,1 327 87,9 372 

                                                           
12 Os dados relativos a médias nacionais das avaliações finais e exames nacionais realizados em 2015 e 2016 apresentados neste 

documento foram obtidos, respetivamente, no Relatório Anual do JNE 2015 e Relatório Anual do JNE 2016 disponíveis no site da 
Direção-Geral da Educação, Júri Nacional de Exames, http://www.dge.mec.pt/relatoriosestatisticas 

Ciclo 
Ano frequentado 

vs. sucesso 

2014 2015 2015 2016 

Transitou de 

ano 

Não transitou 

de ano 
Total 

% 

sucesso 

Transitou de 

ano 

Não transitou 

de ano 
Total 

% 

sucesso 

1º Ciclo 

1º Ano 75 1 76 98,7 94 0 94 100,0 

2ºAno 79 3 82 96,3 84 9 93 90,3 

3º Ano 87 4 91 95,6 86 6 92 93,5 

4º Ano 77 0 77 100,0 93 0 93 100,0 

2º Ciclo 
5º Ano 66 3 69 95,7 67 4 71 94,4 

6º Ano 110 3 113 97,3 74 8 82 90,2 

3º Ciclo 

7ª Ano 83 9 92 90,2 121 14 135 89,6 

8º Ano 66 4 70 94,3 96 8 104 92,3 

9º Ano 116 8 124 93,5 81 9 90 90,0 

Secundário 

10º Ano 99 8 107 92,5 152 33 185 82,2 

11º Ano 71 33 104 68,3 87 22 109 79,8 

12º Ano 19 28 47 40,4 78 44 122 63,9 

 Total 948 104 1052 90,1 1113 157 1270 87,6 
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No ano de 2014/15 as médias atingidas pelos alunos do Agrupamento nas provas finais 

foram: na disciplina de português 68, sendo a média nacional 66 e na disciplina de 

matemática foi de 60, igual à média nacional. 

3.2. 2º Ciclo   

O 2º ciclo apresenta em 2014/2015, como áreas críticas, as disciplinas de História e 

Geografia de Portugal com 25,4% de insucesso e Matemática 33,1%. No ano letivo 

seguinte o sucesso melhorou nas disciplinas de História e Geografia de Portugal mas 

baixou nas disciplinas de Matemática, de Ciências e de Inglês, Tabela 19. 

Tabela 19: Sucesso/Insucesso por disciplina – 2º Ciclo (2014-2016) 

2º Ciclo 
2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total Insucesso % Sucesso % Total 

Cidadania 1 0,6 180 99,4 181 4 2,6 149 97,4 153 

Ciências 20 11,0 161 89,0 181 33 21,6 120 78,4 153 

Educação Física 2 1,1 179 98,9 181 8 5,2 145 94,8 153 

Educação Musical 8 4,4 173 95,6 181 10 6,5 143 93,5 153 

Educação Tecnológica 4 2,2 176 97,8 181 12 7,8 141 92,2 153 

Educação Visual 5 2,8 176 97,2 181 8 5,2 145 94,8 153 

História e Geografia de Portugal 46 25,4 135 74,6 181 20 13,1 133 86,9 153 

Inglês 6 3,3 175 96,7 181 21 13,7 132 86,3 153 

Matemática 60 33,1 121 66,9 181 59 38,6 94 61,4 153 

Português 11 6,1 169 93,9 180 17 11,1 136 88,9 153 

 

No ano de 2014/15 as médias atingidas pelos alunos do 2º Ciclo do Agrupamento nas 

provas finais foram: na disciplina de português 56, sendo a média nacional 60; na 

disciplina de matemática foi de 49 sendo a média nacional de 51. 

3.3. 3º Ciclo  

As taxas de sucesso nas disciplinas do 3º ciclo, Tabela 20, apresentam valores elevados, 

acima dos 85% em 2014/2015 e acima de 79% em 2015/2016. Apenas a disciplina de 

matemática apresenta valores preocupantes em 2014/2015 com uma taxa de insucesso de 

57,6% mantendo-se elevada no ano letivo seguinte. 

No ano de 2014/15 as médias atingidas pelos alunos do 3º ciclo do Agrupamento, nas 

provas finais foram: na disciplina de português 55, sendo a média nacional 58; na 

disciplina de matemática 41 sendo a média nacional 48.  

No ano 2015/16 as médias obtidas foram: na disciplina de português 55, dois pontos 

abaixo da média nacional, 57; na disciplina de matemática a média foi de 41, seis pontos 

abaixo da média nacional, 47. 
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Tabela 20: Sucesso/Insucesso – 3º Ciclo (2014-2016) 

3º Ciclo   
2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total Insucesso % Sucesso % Total 

Ciências 19 8,0 219 92,0 238 25 9,4 242 90,6 267 

Educação Física 20 8,4 218 91,6 238 7 2,6 260 97,4 267 

Educação Visual 18 7,6 220 92,4 238 10 3,7 257 96,3 267 

Físico-química 25 10,5 213 89,5 238 54 20,2 213 79,8 267 

Francês 34 14,3 204 85,7 238 15 5,6 252 94,4 267 

Geografia 22 9,2 216 90,8 238 17 6,4 250 93,6 267 

História 20 8,4 218 91,6 238 55 20,6 212 79,4 267 

Inglês 19 8,0 219 92,0 238 20 7,5 248 92,5 268 

Matemática 137 57,6 101 42,4 238 116 43,4 151 56,6 267 

Português 46 19,3 192 80,7 238 44 16,5 223 83,5 267 

Teatro   144 100,0 144 6 3,0 193 97,0 199 

TIC's 1 0,7 143 99,3 144 7 3,5 192 96,5 199 

 

3.4. Ensino Secundário 

No ensino secundário a análise foi feita apenas para os cursos científico-humanísticos; 

não foram analisados os cursos profissionais; a sua especificidade e dificuldade na recolha 

de dados passíveis de tratamento em moldes idênticos aos cursos científico-humanísticos 

inviabilizou a sua análise nos anos em estudo. 

 Em cada curso agrupámos o 10º e 11º ano; a análise do 12º ano foi feita de forma 

independente atendendo a que algumas disciplinas não são sequência dos anos anteriores 

e outras, neste ano, deixam de fazer parte do currículo do curso. 

O ensino secundário dos cursos científico-humanísticos abrange os cursos de Ciências e 

Tecnologias, Línguas e Humanidades e Ciências Socioeconómicas. 

3.4.1. Curso Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias (CT) 

No 10º e 11º ano do curso de CT, Tabela 21, em 2014/2015, é nas disciplinas de Físico-

química e Matemática A que o insucesso é elevado, acima dos 20% em 2014/2015 e 

acima dos 30% em 2015/2016.  

Tabela 21: Sucesso/Insucesso – 10º-11º anos – Ciências e Tecnologias (2014-2016) 

10º - 11º CT 

2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total 
Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� Insucesso % Sucesso % Total 

Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� 

Biologia e Geologia 1 3,2 30 96,8 31 8 20 14,1 7 12,7 48 87,3 55 3 19 13 

Educação Física  0 32 100,0 32 12 20 16,3 3 5,5 52 94,5 55 2 19 15 

Filosofia 3 9,7 28 90,3 31 7 20 13,9 2 3,8 50 96,2 52 5 18 13,9 

Físico-Química 7 21,9 25 78,1 32 4 20 11,8 19 31,7 41 68,3 60 3 19 11,2 

Inglês 1 3,1 31 96,9 32 8 20 15,7 6 10,7 50 89,3 56 5 20 15 

Matemática A  8 26,7 22 73,3 30 5 20 11,5 17 33,3 34 66,7 51 3 19 10,7 

Português 5 15,6 27 84,4 32 7 20 12,9 6 10,7 50 89,3 56 5 18 12,6 

Nota min. – nota mínima; Nota máx. – nota máxima;  �̅� – média 
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No 12º ano de CT, de acordo com os dados apresentados na Tabela 22, é na disciplina de 

Matemática A que o insucesso tem, no biénio, o nível mais elevado; 37,5% em 2014/2015 

e 25% em 2015/2016. 

Tabela 22: Sucesso/Insucesso – 12º ano – Ciências e Tecnologias (biénio 2014-2016) 

12º CT 

2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total 
Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� Insucesso % Sucesso % Total 

Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� 

Biologia 1 6,3 15 93,8 16 6 19 15 1 7,7 12 92,3 13 7 20 15,2 

Educação Física   17 100 17 12 18 15,5   100,0 12 100,0 12 16 20 18,0 

Matemática A 6 37,5 10 62,5 16 4 20 10,5 4 25,0 12 75,0 16 8 20 13,1 

Português 2 12,5 14 87,5 16 6 18 11,9 1 6,7 14 93,3 15 7 20 13,5 

Psicologia B 1 7,1 13 92,9 14 7 20 14,5   100,0 5 100,0 5 11 20 14 

Inglês           100,0 9 100,0 9 13 20 17,2 

3.4.2. Curso Científico-humanístico de Línguas e Humanidades (LH) 

No 10º e 11º ano do curso de LH em 2014/2015 e 2015/2016, Tabela 23, as disciplinas 

de Inglês e Português mantiveram um insucesso superior a 20%. A disciplina de MACS, 

em 2014/2015 teve um insucesso de 25,8% baixando para 20% em 2015/2016.  

A maior taxa de insucesso verificou-se em 2015/2016 na disciplina de História com um 

valor de 28,6%. 

Tabela 23: Sucesso/Insucesso – 10º-11º anos – Línguas e Humanidades (2014-2016) 

10º - 11º LH 

2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total 
Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� Insucesso % Sucesso % Total 

Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� 

Educação Física 1 3,8 25 96,2 26 9 18 13,4 1 2,6 38 97,4 39 2 18 13,5 

Filosofia 4 14,3 24 85,7 28 6 18 12 6 14,6 35 85,4 41 7 18 11,5 

Geografia A 1 3,2 30 96,8 31 9 18 12,5 5 11,9 37 88,1 42 9 16 11,4 

História 5 16,7 25 83,3 30 6 18 11,6 12 28,6 30 71,4 42 7 16 10,6 

Inglês 7 26,9 19 73,1 26 5 20 12,2 10 26,3 28 73,7 38 8 18 11,7 

MAC's 8 25,8 23 74,2 31 6 18 12,2 9 20,0 36 80,0 45 6 19 11,57 

Português 7 22,6 24 77,4 31 6 16 11 12 27,9 31 72,1 43 8 17 10,8 

 

No 12º ano de LH, Tabela 24, em 2014/2015 o insucesso na disciplina de Português foi 

superior a 23% tendo este valor baixado significativamente em 2015/2016; a disciplina 

de Inglês registou 18,8% de taxa de insucesso, a mais elevada neste ano letivo 

verificando-se que em 2014/2015 ou sucesso foi de 100%. 

Tabela 24: Sucesso/Insucesso – 12º ano – Línguas e Humanidades (biénio 2014-2016) 

12º LH 

2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total 
Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� Insucesso % Sucesso % Total 

Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� 

Educação Física     17 100,0 17 11 17 15,4 1 6,7 14 93,3 15 8 18 11,8 

História 3 20 12 80,0 15 7 17 10,9 1 5,3 18 94,7 19 5 20 12,6 

Inglês     16 100,0 16 10 18 12,4 3 18,8 13 81,3 16 4 20 12,4 

Português 3 23,1 10 76,9 13 7 15 10,8 1 5,9 16 94,1 17 8 16 12,4 

Psicologia B 3 20,0 12 80,0 15 5 15 10,6 1 5,3 18 94,7 19 7 18 14,2 
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3.4.3. Curso Científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas (ECO) 

 O curso de ECO, Tabela 25, apresenta no 10º e 11º ano, em 2014/2015, uma taxa de 50% 

de insucesso em Matemática A e de 60% de insucesso em Economia A. Em 2015/2016 

apenas a disciplina de Matemática A regista uma taxa de insucesso elevada, 31,8%; as 

disciplinas de Economia A e de Geografia A obtiveram 100% de sucesso. 

Tabela 25: Sucesso/Insucesso – 10º-11º anos – Ciências Socioeconómicas (2014-2016) 

10º - 11º ECO 

2014 2015 2015 2016 

Insucesso % Sucesso % Total 
Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� Insucesso % Sucesso % Total 

Nota 

mín. 

Nota 

máx. 
�̅� 

Economia A 6 60 4 40 10 5 18 10,2   22 100,0 22 10 19 13,6 

Educação Física 1 10 9 90 10 7 19 13,5 2 8,7 21 91,3 23 2 18 14,3 

Filosofia 2 20 8 80 10 7 18 12 1 4,5 21 95,5 22 8 18 13,6 

Geografia A 2 20 8 80 10 6 16 11,3   22 100,0 22 10 19 14 

Inglês 1 10 9 90 10 7 19 13,3 3 13,6 19 86,4 22 7 19 13,9 

Matemática A 5 50 5 50 10 6 17 9,8 7 31,8 15 68,2 22 5 19 2,9 

Português 2 20 8 80 10 5 16 11,4 3 13,6 19 86,4 22 8 17 12,1 

 

O curso de ECO iniciou-se em 2014/2015 pelo que não existem, neste biénio, alunos no 

12º ano de escolaridade. 

 

No curso de CT, é notório que os níveis de insucesso mais elevados se registam às 

disciplinas de Matemática A e de Físico-química, com as percentagens de sucesso a 

atingir valores de 62,5% e 68,3% respetivamente. Estes dados salientam a importância do 

reforço no investimento na orientação vocacional junto dos alunos no final do 3º ciclo – 

numa área com um grau de exigência elevado a existência de pré-requisitos nas 

disciplinas científico-matemáticas é fundamental, assim como o interesse pela mesma.  

Ao longo do secundário, recomenda-se, igualmente, o acompanhamento individualizado 

do percurso do aluno, apontando-lhe áreas de prosseguimento de estudos e de carreiras 

profissionais, trabalho que, na escola, vem sendo feito pelo Gabinete de Integração do 

Aluno.  

No que se refere ao corpo docente considera-se que o reforço do trabalho cooperativo nos 

diferentes grupos disciplinares e/ou entre os diversos grupos disciplinares, pertencentes 

ou não ao mesmo departamento, poderá contribuir para aferir metodologias de ensino e 

apoiar o professor, por vezes o único a lecionar uma disciplina de um determinado ano, 

facto que se verifica para a quase totalidade das disciplinas dos cursos do ensino 

secundário. 
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Relativamente aos cursos de LH e ECO, registam-se variações anuais significativas ao 

nível do sucesso, as quais se poderão dever às características dos grupos de alunos ou às 

metodologias de ensino e relação pedagógica, fatores que deverão ser analisados caso a 

caso em sede de grupo disciplinar. A título de exemplo, a disciplina de Economia em 

2014/15 registou um sucesso de apenas 40% (existia uma única turma de 10º ano) e no 

ano seguinte, os mesmos alunos, em conjunto com uma nova turma de 10º ano obtiveram 

um sucesso de 100%. Para estas flutuações certamente contribuirá o facto de o número 

de alunos que frequentam estes cursos ser reduzido (frequentaram o curso de ECO nos 

anos de 2014/2015 e 2015/2016, 10 e 22 alunos, respetivamente). 

A análise comparativa das médias das Classificações Internas Finais (CIF) e das 

Classificações de Exame (CE) da Escola com as Nacionais, Tabela 26, permite verificar 

que as mesmas apresentam, globalmente valores idênticos não se registando 

discrepâncias assinaláveis. Com um número de alunos admitidos a exame 

consideravelmente baixo (apenas na disciplina de Português há mais de 20 alunos), 

oscilações de 10 pontos poderão não ser significativas. A discrepância CIF-CE das 

diferentes disciplinas segue a tendência nacional, verificando-se que não ocorre 

sobrevalorização significativa dos desempenhos da frequência. 

Tabela 26: Valores da CIF e da CE na escola e a nível nacional 

Secundário 
2014 2015 2015 2016 

CIF – Esc. CIF – Nac. CE – Esc. CE – Nac. CIF – Esc. CIF – Nac. CE – Esc. CE – Nac. 

Biologia e Geologia 13,6 13,9 9,0 8,9 12,8 14,0 10,9 10,1 

Economia A --- --- --- --- 13,6 14,2 11,8 11,0 

Física e Química 13,2 13,7 10,2 9,9 12,4 13,9 10 11,1 

Geografia A 13,4 13,2 10,8 11,2 11,7 13,3 11,0 11,3 

História A 11,5 12,9 9,6 10,7 13,0 13,0 7,7 9,5 

Matemática A 12,5 13,6 13,3 12,0 13,1 13,8 10,3 11,2 

MACS 13,4 13,4 12,4 12,3 12,4 13,6 12,9 11,4 

Português 11,9 13,4 10,8 11,0 13,0 13,4 10,6 10,8 

 

4. Indicadores socioeconómicos vs. sucesso/insucesso  

Neste ponto apresentam-se os resultados do cruzamento de dados de caraterização tidos 

como pertinentes para uma análise integrada dos fatores que determinam (ou não) o 

sucesso/insucesso dos alunos. 

4.1. Escalão ASE vs. Sucesso 

As Tabelas 26 e 27 permitem verificar em que medida o fator económico do agregado 

familiar, incluído na rubrica ASE, é ou não importante para o sucesso dos alunos. A 
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análise é feita em duas dimensões, uma com diferenciação por escalão de apoio e outra 

considerando apenas ter ou não apoio económico.   

Tabela 27: Escalão ASE vs. Sucesso dos alunos no biénio 2014-2106 
Escalão ASE vs. 

Sucesso 
2014 2015 2015 2016 

Escalão ASE 
Com ASE Sem ASE Total Com ASE Sem ASE Total 

A % B % D % n % A % B % D % n % 

Transitou de ano 234 94,4 159 94,1 555 87,4 948 90,1 281 91,8 163 88,1 669 85,9 1113 87,6 

Não transitou de ano 14 5,6 10 5,9 80 12,6 104 9,9 25 8,1 22 11,9 110 14,1 157 12,4 

Total 248 100,0 169 100 635 100 1052 100 306 100 185 100 779 100 1270 100 

2014-2015: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (2) =13,239; p<0,05) (Anexo 10) 

2015-2016: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (2) =7,225; p<0,05) (Anexo 10) 

 

A Tabela 27 mostra que os alunos com apoio ASE (Escalão A e B)) apresentam no biénio 

maior sucesso escolar face aos que não beneficiam deste apoio económico.  

Fomos aprofundar esta análise trabalhando alunos com apoio ASE (A e B) e sem apoio. 

Os resultados da Tabela 28 apresentam as taxas de sucesso para os alunos com apoio 

socioeconómico e alunos sem este apoio verificando-se, de forma acentuada, que a taxa 

de sucesso é maior nos alunos que beneficiam de apoio socioeconómico.   

Tabela 28: ASE – Sim/Não vs. Sucesso dos alunos 
Escalão ASE vs. 

Sucesso 
2014 2015 2015 2016 

Escalão ASE  

Com 

ASE 
% 

Sem 

ASE 
% Total % 

Com 

ASE 
% 

Sem 

ASE 
% Total % 

Transitou de ano 393 94,2 555 87,4 948 90,1 444 90,4 669 85,9 1113 87,6 

Não transitou de ano 24 5,8 80 12,6 104 9,9 47 9,6 110 14,1 157 12,4 

Total 417 100 635 100 1052 100 491 100 779 100 1270 100 

2014-2015: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (1) =13,231; p<0,05) (Anexo 11) 

2015-2016: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (1) =5,751; p<0,05. (Anexo 11) 

 

Podemos verificar que em 2014/2015, quer com a diferenciação entre escalões de apoio, 

quer com a diferenciação feita por ter ou não apoio económico, a taxa relativa de sucesso 

é maior nos alunos que têm apoio económico, superior a 94% enquanto nos alunos sem 

ASE é de aproximadamente 87%. Em 2015/2016 a tendência mantém-se embora com 

diminuição de ambas as percentagens.  

4.2 Nacionalidade do aluno agregado por regiões/Continentes vs. Sucesso 

Os dados da Tabela 29 mostram que a nacionalidade dos alunos tem influência no sucesso 

escolar. Os alunos da Europa de Leste são aqueles cuja taxa de sucesso é idêntica à dos 

alunos portugueses, sendo mesmo superior no ano letivo de 2015/2016.  
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A menor taxa de sucesso verifica-se nos alunos oriundos de países da América do Sul 

mas a percentagem destes alunos, no Agrupamento, é irrelevante uma vez que em 

2014/2015 eram sete alunos e apenas cinco no ano seguinte.  

Tabela 29: Nacionalidade do aluno por regiões vs. Sucesso (2014-2016) 
 2014 - 2015 2015-2016 

Região 

Sucesso Insucesso 

Total 

Sucesso Insucesso 

Total Transitou 
de ano 

% 

Não 

transitou 

de ano 

 % 
Transitou 

de ano 
% 

Não 

transitou 

de ano 

% 

Portugal 811 91,2 78 8,8 889 930 89,0 115 11,0 1045 

Europa Ocidental 12 80,0 3 20,0 15 17 85,0 3 15,0 20 

Países 

Lusófonos/África13 
83 86,5 13 13,5 95 107 79,3 28 20,7 135 

América do Sul/Norte14 4 57,1 3 42,9 7 3 60,0 2 40,0 5 

Ásia 10 71,4 4 28,6 14 19 79,2 5 20,8 24 

Europa de Leste 28 90,3 3 9,7 31 37 90,2 4 9,8 41 

 

4.3. Profissão e situação na profissão do pai e da mãe vs. Sucesso 

Considerando a Classificação Portuguesa das Profissões15 segmentaram-se as profissões 

dos pais e das mães16 nas dimensões que a seguir se apresentam e estas foram cruzadas 

com o sucesso dos alunos no biénio 2014-2016.  

Tabela 30: Profissão do Pai vs. Sucesso 

Profissão Pai vs. Sucesso 

2014/2015 2015/2016 

Transitou 

de ano 

Não 

transitou 
de ano 

Total 
% 

sucesso 

Transitou 

de ano 

Não 

transitou 
de ano 

Total 
% 

sucesso 

Forças Armadas/Segurança 4 0 4 100,0 5 0 5 100,0 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 
dirigentes, diretores e gestores executivos 

45 1 46 97,8 61 3 64 95,3 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 108 5 113 95,58 123 7 130 94,6 

Técnicos e profissões de nível intermédio 45 1 46 97,83 65 4 69 94,2 

Pessoal administrativo 38 3 41 92,68 54 1 55 98,2 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores 

82 6 88 93,18 109 10 119 91,6 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta 18 2 20 90,00 20 2 22 90,9 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 89 6 95 93,68 114 9 123 92,7 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 39 4 43 90,70 39 8 47 83,0 

Trabalhadores não qualificados 33 4 37 89,19 37 5 42 88,1 

Total 501 32 533 94,00 627 49 676 92,8 

2014-2015: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (9) =,709; NS) (Anexo 12) 
2015-2016: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (9) =12,695; NS). (Anexo 12) 

 

                                                           
13 Neste indicador foi agregado um aluno senegalês  
14 Neste indicador foram agregados dois alunos dos E.U.A. 
15 Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010) 
16 Considerou-se, na profissão das mães, a situação de “doméstica” embora esta não faça parte da Classificação 

referida em 12 



31 
 

Os valores obtidos, quer para a influência da profissão do pai (Tabelas 30) quer para a 

influência da profissão da mãe (Tabela 31), mostram que este fator não é um fator 

determinante para o sucesso dos alunos (Anexos 12 e 13 respetivamente). 

Tabela 31: Profissão da Mãe vs. Sucesso 

Profissão Mãe vs. Sucesso 

2014/2015 2015/2016 

Transitou 

de ano 

Não 
transitou 

de ano 

Total 
% 

sucesso 

Transitou 

de ano 

Não 
transitou 

de ano 

Total 
% 

sucesso 

Forças Armadas/Segurança         1 0 1 100,0 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 

dirigentes, diretores e gestores executivos 
27 2 29 93,1 33 3 36 91,7 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 106 4 110 96,4 131 4 135 97,0 

Técnicos e profissões de nível intermédio 49 2 51 96,1 63 4 67 94,0 

Pessoal administrativo 53 5 58 91,4 82 6 88 93,2 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 

segurança e vendedores 
        223 25 248 89,9 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta         1 0 1 100,0 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 10 0 10 100,0 11 1 12 91,7 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 1 0 1 100,0 1 0 1 100,0 

Trabalhadores não qualificados 6 0 6 100,0 9 2 11 81,8 

Domésticas 74 4 78 94,9 90 6 96 93,8 

Total 497 38 535 92,9 645 51 696 92,7 

2014-2015: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (8) =9,029; NS) (Anexo 13) 

2015-2016: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (10) =9,152; NS) (Anexo 13) 

As Tabelas 32 e 33 relacionam a situação na profissão do pai e da mãe com o sucesso dos 

alunos; e mostram que em 2014/2015 o menor sucesso aparece associado à situação de 

pais reformado/aposentado e de mães trabalhadoras por conta de outrem, 

reformadas/aposentadas/domésticas. Em 2015/2016 a influência da situação do pai no 

emprego vs. sucesso apresenta valores idênticos para todas as situações; a influência da 

situação das mães mantém-se idêntica à de 2014/2015.  

Os testes estatísticos mostram que a influência da situação do pai no emprego não é 

significativa acontecendo o mesmo com a situação da mãe no emprego. 

Tabela 32: Situação do Pai na Profissão vs. Sucesso 

Situação na profissão Pai vs. 

Sucesso 

2014/2015 2015/2016 

Transitou 
de ano 

Não 

transitou 

de ano 

Total 
% 

sucesso 

Transitou 
de ano 

Não 

transitou 

de ano 

Total 
% 

sucesso 

Trabalhador por conta de outrem 456 35 491 92,9 564 37 601 93,8 

Desempregado 68 5 73 93,2 84 7 91 92,3 

Trabalhador por conta própria 17 2 19 89,5 24 2 26 92,3 

Reformado/Aposentado 10 2 12 83,3 13 1 14 92,9 

Total 551 44 595 92,6 672 46 718 93,6 

2014-2105: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (1) =,102; NS) (Anexo 14) 

2015-2016: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (1) =,293; NS) (Anexo 14) 
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Tabela 33: Situação da Mãe na Profissão vs. Sucesso 

Situação na profissão Mãe vs. Sucesso 

2014/2015 2015/2016 

Transitou 

de ano 

Não 

transitou 
de ano 

Total 
% 

sucesso 

Transitou 

de ano 

Não 

transitou 
de ano 

Total 
% 

sucesso 

Trabalhadora por conta de outrem 458 32 490 93,5 553 48 601 92,0 

Desempregada 116 8 124 93,5 152 5 157 96,8 

Trabalhadora por conta própria 7 4 11 63,6 10 4 14 71,4 

Reformada/Aposentada/Doméstica 13 2 15 86,7 10 2 12 83,3 

Total 594 46 640 92,8 725 59 784 92,5 

2014-2015: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (1) =,000; NS) (Anexo 15) 

2015-2016: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (1) =3,544; NS) (Anexo 15) 

 

4.4. Grau de habilitações do pai e da mãe vs. Sucesso 

Quando analisamos o sucesso dos alunos cruzado com as habilitações do pai, Tabela 34, 

verificamos que as habilitações dos pais não descriminam, quer no ano letivo de 2014-

2015 quer no ano de 2015-2016 relativamente ao sucesso escolar. 

Tabela 34: Habilitações do Pai vs. Sucesso dos alunos 

Habilitações Pai  

vs.  

Sucesso 

2014/2015 2015/2016 

Transitou 

de ano 

Não transitou 

de ano 
Total % Sucesso Transitou 

Não transitou 

de ano 
Total % Sucesso 

Ensino Básico 186 13 199 93,5 216 19 235 91,9 

Ensino Secundário 224 13 237 94,5 278 16 294 94,6 

Ensino Superior 140 7 147 95,2 181 5 186 97,3 

Total 550 33 583 94,3 675 40 715 94,4 

2014-2015: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (2) =0,519; NS) (Anexo 16) 

2015-2016: as diferenças não são estatisticamente significativas (χ2 (2) =5,748; NS) (Anexo 16) 

As mães com o Ensino Secundário no ano letivo de 2014-2015 e as mães com o Ensino 

Superior no ano de 2015-2016 são as que mais descriminam positivamente com o sucesso 

escolar dos seus educandos, Tabela 35. 

Tabela 35: Habilitações da Mãe vs. Sucesso dos alunos 

Habilitações Mãe 

vs.  

Sucesso 

2014/2015 2015/2016 

Transitou 

de ano 

Não transitou 

de ano 
Total % Sucesso Transitou 

Não transitou 

de ano 
Total % Sucesso 

Ensino Básico 152 18 170 89,4 182 20 202 90,1 

Ensino Secundário 282 14 296 95,3 333 26 359 92,8 

Ensino Superior 183 10 193 94,8 222 7 229 96,9 

Total 617 42 659 93,6 737 53 790 93,3 

2014-2015: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (2) =6,861; p<0,05) (Anexo 17) 

2015-2016: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (2) =8,332; p<0,05) (Anexo 17) 

 

A Tabela 36 apresenta os valores do sucesso em função do acesso, em casa, às novas 

tecnologias (computador/internet).  

No biénio 2014-2016, a taxa de sucesso é maior para os alunos que não dispõem de acesso 

às novas tecnologias em casa, aproximadamente 93%.  
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 Tabela 36: Acesso às Novas Tecnologias vs. Sucesso 

Acesso às novas 

tecnologias vs 

Sucesso 

2014 2015 2015 2016 

Sim  Não 
Total 

Sim  Não 
Total 

n % n % n % n % 

Transitou de ano 606 88,9 300 93,2 906 640 85,0 408 93,4 1048 

Não transitou de ano 76 11,1 22 6,8 98 113 15,0 29 6,6 142 

Total 682 100 322 100 1004 753 100 437 100 1090 

2014-2015: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (1) = 4,616; p<0,05) (Anexo 18) 

2015-2016: as diferenças são estatisticamente significativas (χ2 (1) =18,436; p<0,05) (Anexo 18) 

Estes valores correspondem à análise para a globalidade dos alunos, no entanto no Anexo 

18 apresentam-se valores por ciclo, exceto para o 1º ciclo onde o sucesso tem valores 

muito próximos dos 100% não havendo qualquer influência deste fator. 

Na análise por ciclo verifica-se que no ano letivo de 2014-2015 apenas o sucesso dos 

alunos do 2º ciclo é influenciado negativamente, de forma significativa, pelo acesso em 

casa, às novas tecnologias. No ano letivo de 2015-2016 esta influência negativa verifica-

se, de forma significativa, para os alunos do 3º ciclo. 

O sucesso dos alunos do ensino secundário, no biénio, não regista qualquer influência do 

acesso às novas tecnologias, em casa. 
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IV - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ECONÓMICOS  

1. Demonstração de resultados 2014 

Considerando que a contabilidade trabalha com ano civil, não coincidente com o ano 

letivo, nas Tabelas 37 e 38 o número de alunos referem-se respetivamente aos alunos que 

frequentaram o agrupamento em 2013/2014 e 2014/2015. 

Tabela 37: Apuramento de Custos por Atividade – Ano civil 2014 

Atividade 
190  

(J. 

Infância) 

191  

(1º Ciclo) 

192  

(2º/3º Ciclos e 

Secundário) 

197 

(Desporto 

Escolar, PES17) 

Vencimentos Total 

Aquisição de bens e 

serviços (MP) 
3.400,72 € 110.461,47 € 152.006,62 € 2.615,20 € - 268.484,01 € 

D
es

p
es

as
 

co
m

 

p
es

so
al

 

(M
O

D
) 

Pessoal 

Docente 
- - - - 3.181.600,44 4.343.853,11€ 

Restante 

pessoal 
- - - - 1.162.252,67 

 

Total 3.400,72 € 110.461,47 € 152.006,62 € 2.615,20 € 4.343.853,11€ 4.612.377,12 € 

Número de alunos em 

cada atividade 
90 345 865 - 1300 1300 

Custo por aluno 37,79 € 320,18 € 175,73 € - 3.341,43 € 3.547,98 € 

Na Tabela 37 são apresentadas as despesas correntes (vencimentos e aquisições de bens 

e serviços), de forma agregada, permitindo-nos identificar o custo por aluno. Neste custo 

não estão incluídos os custos com a estrutura central (Ministério, Direções Gerais e 

outras) e a alocação financeira (edifícios, terrenos, etc.). O valor global encontrado por 

aluno foi de 3.547,98 €.  

 

2. Demonstração de resultados 2015 

Tabela 38: Apuramento de Custos por Atividade – Ano civil 2015 

Atividade 
190  

(J. 

Infância) 

191  

(1º Ciclo) 

192  

(2º/3º Ciclos e 

Secundário) 

197 

(Desporto 

Escolar, PES) 

Vencimentos Total 

Aquisição de bens e 

serviços (MP) 
2.497,19 € 4.665,53 € 136.848,22 € 4.045,51 € - 148.056,45 € 

D
es

p
es

as
 

co
m

 p
es

so
al

 

(M
O

D
) 

Pessoal 

Docente 
- - - - 4034455,73 € 4.429.042,75 € 

Restante 
pessoal 

- - - - 394587,02 € 
 

Total 2.497,19 € 4.665,53 € 136.848,22 € 4.045,51 € 4.429.042,75 € 4.577.099,20 € 

Número de alunos em 
cada atividade 

75 327 726 -  1128 

Custo por aluno 33,3 € 14,27 € 188,5 € - 3.926,46 € 4.057,71 € 

Na Tabela 38 são apresentadas as despesas correntes (vencimentos e aquisições de bens 

e serviços), de forma agregada, permitindo-nos identificar o custo por aluno. Neste valor 

                                                           
17 Projeto Educação para a Saúde 
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não estão incluídos os custos com a estrutura central (Ministério, Direções Gerais e 

outras) e a alocação financeira (edifícios, terrenos, etc.). O valor global encontrado por 

aluno foi de 4.057,71 €. 

 

3. Evolução das despesas nos anos 2014 e 2015 (Quadro comparativo) 

A Tabela 39 apresenta as despesas nos dois anos em estudo e o diferencial existente entre 

ambos; os valores negativos representam um decréscimo da despesa no ano de 2015 

relativamente a 2014, não estando, no entanto, feita a ponderação correspondente à 

redução de alunos verificada. 

Tabela 39: Despesas (por agrupamento, subagrupamento e rúbrica18) nos anos 2014 e 2015 
 2014 2015 Diferencial 

Alunos 1300  1128  - 172 

              Despesas com pessoal 

01-01 Remunerações certas e permanentes 3.153.481,31 3.371.691,37 218.210,06 

01-02 Abonos variáveis ou eventuais 146.025,99 10.529,33 -135.496,66 

01-03 Segurança social 1.029.230,33 962.036,50 -67.193,83 

Total 4.328.737,63 4.344.257,20 15.519,57 

Aquisição de bens e serviços 

02-01 Aquisição de bens 42.879,29 38.177,72 -4.701,57 

02-02 Aquisição de serviços 217.186,30 109.757,73 -107.428,57 

Total 260.065,59 149.935,45 -110.130,14 

Transferências correntes 

04-08 Famílias  13.741,30 16.914,38 3.173,08 

Total 13.741,30 16.914,38 3.173,08 

Aquisição de bens de capital 

07-01 Investimento 8.248,40 13.300,99 5.052,59 

Total 8.248,40 13.300,99 5.052,59 
    

Total Global 4.610.792,92 4.524.408.02 -86.384.9 

Nos Anexos 19 e 20 apresentam-se as despesas correntes e de capital, discriminadas por 

capítulo, grupo e artigo, de acordo com a legislação.  

Em 2014 as despesas com pessoal (4.328.737,63 €) representam 93,9% da despesa global 

do Agrupamento. As despesas de aquisição de bens e serviços (260.065,59 €) representam 

5,6%. As transferências correntes e os investimentos em bens e capital (13.741,3 € e 

8.248,4 €) são residuais com 0,3% e 0,2% respetivamente.  

No ano de 2015 as despesas com pessoal (4.344.257,2 €) representam 96% da despesa 

global do Agrupamento. As despesas de aquisição de bens e serviços (149.935,45 €) 

                                                           
18 De acordo com o Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro 
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representam 3,3%. As transferências correntes e os investimentos em bens e capital 

(16.914,38 € e 13.300,99 €) são residuais com 0,4% e 0,3% respetivamente. 

 

V – ANÁLISE DE RESULTADOS 

A pluralidade cultural nas escolas portuguesas parece ter-se instalado de uma forma 

irreversível. É um dos resultados evidentes da mobilidade associada às mudanças 

demográficas, e/ou à globalização dos mercados financeiros e empresariais. Nesta 

perspetiva a gestão da escola deverá ser repensada no sentido de reencontrar formas de 

receber crianças do mundo inteiro e, simultaneamente, prepará-las para a sua inserção 

neste mesmo processo de globalização, no país ou em qualquer parte do mundo. 

A gestão desta pluralidade cultural deve poder permitir tirar partido das diferentes 

culturas, pela sua diversidade e pela sua relação privilegiada com o outro diferente. É por 

excelência a forma de educar para a cidadania, não pelo ensino voluntarista (complexo, 

mas ainda assim, operacionalizável), mas antes pela vivência (muito difícil de 

experienciar pelos agentes educativos, sem uma preparação específica e uma gestão 

escolar aberta à experimentação e à partilha de boas práticas).  

A gestão, em todas as áreas da atividade económica, tem evoluído no sentido de conhecer 

o cliente/utente e adaptar a produção de bens e serviços às suas necessidades. A escola 

tem sido o lugar privilegiado do discurso dito anti economicista e anti gestionário, 

desligando o processo educativo do processo produtivo, como se houvesse duas idades: 

a idade da educação e a idade do trabalho. Esta distinção da dicotomia escola/trabalho 

gera, por sua vez, uma terceira, que é a de separar o trabalho do pós-trabalho (reforma), 

sem uma inter-relação abrangente. Em muitos destes aspetos a Escola parece correr o 

risco de ficar à margem da evolução sócio-demográfico-económica a que estão 

submetidas todas as restantes estruturas organizacionais. Em todos os ramos de atividade 

a primeira prioridade é a do integral conhecimento do mercado assente em bases de dados 

dinâmicas. Não basta adquirir programas informáticos sem a respetiva preocupação da 

sua atualização bem como a sua permanente análise e interpretação.  

Considera-se uma média etária elevada dos profissionais (professores e funcionários), 

teoricamente, acima de 40 anos. Os valores encontrados refletem um envelhecimento da 

estrutura humana do Agrupamento que nos parece agravado pelo valor baixo de 8,9 anos 

de antiguidade no mesmo Agrupamento. Estes indicadores parecem refletir uma ausência 
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de atenção à gestão dos recursos humanos. O facto, porém, de a mesma incidência etária 

se verificar com o pessoal não docente já será mais dificilmente compreensível quando a 

responsabilidade da colocação do mesmo for responsabilidade da autarquia. O facto de 

só 7% dos trabalhadores se encontrar em situação de precariedade, valor muitíssimo 

inferior ao que se verifica na sociedade portuguesa, reforça o peso da gestão de carreira 

individual face ao desenvolvimento de uma identidade organizacional. 

Não existindo termo de comparação acerca da evolução dos custos, o que se nos oferece 

dizer é que os valores encontrados por aluno, neste agrupamento, se comparados com os 

que o Ministério contratualiza com os colégios privados, e não estando incluídos os custos 

com a estrutura central (Ministério, Direções Gerais, e outras) e a alocação financeira 

(edifícios, terrenos, etc.), os valores de 3.547,98 €/aluno para o ano de 2014 e 4.057,71 

€/aluno para 2015, são substancialmente mais elevados, cerca de 100%, face aos contratos 

de associação. 

Um sucesso escolar global, da ordem dos 90%, pode considerar-se muito positivo no 

contexto da sociedade portuguesa. Mas quando analisado nos diferentes níveis 

verificamos, no ensino secundário, uma outra realidade, ou seja, uma elevada 

percentagem de reprovações. Mesmo numa situação em que aparentemente se reúnem 

todas as condições requeridas para o sucesso escolar (o abandono escolar não aparece 

aqui quantificado), não pode considerar-se um resultado satisfatório. Os valores 

encontrados para o ensino secundário são, efetivamente, muito elevados no que respeita 

ao insucesso (ver as tabelas de 21 a 25).  

O domínio das disciplinas da matemática e da língua materna vão ser decisivas ao longo 

da vida dos cidadãos. É na matemática que começamos a verificar, logo no 1º ciclo, níveis 

superiores de insucesso, e que se vão acentuando nos ciclos seguintes. A questão do 

insucesso tem sido tratada como sendo de natureza eminentemente socioeconómica, 

estando a escola desprovida de meios de correção dos handicap’s que lhe estão 

associados. A constituição de agrupamentos, como procedimento de fusão, só virá a 

revelar-se positiva neste aspeto (em termos de eficiência e de eficácia) quando se assumir, 

através da gestão, como uma rede colaborativa e não apenas como um processo de 

economia de custos.  
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NOTAS FINAIS 

A gestão desta pluralidade cultural exige que todos os profissionais, e principalmente os 

docentes, devam ser formados e preparados nos domínios da gestão de conflitos, da 

dinâmica de grupos e sobretudo no estudo e na mudança de mapas cognitivos (envolvendo 

a questão cultural).  

Este relatório só foi possível porque os docentes que nele trabalharam diretamente, 

ocasionalmente retificaram a base de dados do programa INOVAR e completaram os 

dados, das bases de trabalho, com muita informação em falta no programa mas, em alguns 

dos campos, não foi possível preenche-la. Neste sentido, mais de 60% dos alunos não têm 

uma caraterização dos pais/encarregados de educação sobre profissão, situação 

profissional, habilitações literárias, e 100% sobre as suas idades entre outras informações. 

É indispensável que todos os intervenientes que tenham acesso a este programa 

informático de gestão individualizada do aluno tenham a preocupação, por via direta ou 

através dos responsáveis pela turma, do preenchimento global de todos os campos. O 

preenchimento incorreto/incompleto dos dados inviabiliza a realização de qualquer 

caraterização, análise ou outro tipo de procedimento rigoroso seja do aluno, do seu 

ambiente familiar ou ainda de outras informações que se venham a mostrar pertinentes. 

Sem uma preocupação da escola em caraterizar rigorosamente o ambiente formativo do 

aluno não é possível educá-lo/formá-lo, em apoio à educação familiar, dado que a escola 

não é senão um instrumento indispensável e complementar à educação familiar. Ter uma 

base de dados informática que não é atualizada ou atualizável e simultaneamente 

dinâmica é um arquivo morto e incompleto de luxo.  

A gestão centralista do recrutamento por parte do Ministério da Educação impede que se 

desenvolva uma identidade organizacional e estimula uma conduta de gestão de carreira 

profissional individualista. É uma forma de desresponsabilizar o Diretor do Agrupamento 

e o Conselho Geral pela eficácia e eficiência da gestão do Agrupamento. Se 

considerarmos que a partir dos 16 anos de serviço numa organização, de acordo com 

estudos diversos, um profissional entra em estresse, a gestão dos Recursos Humanos 

torna-se assim mais pertinente, sob pena de inverter-se a relação do profissional com o 

aluno/organização face a si próprio. Apesar do Diretor não ter o instrumento recrutamento 

como elemento de gestão de recursos humanos deve utilizar os meios ao seu dispor como 

forma de diferenciar o mérito de cada um. No período abrangido por este relatório 
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verificava-se o mesmo no pessoal não docente. Neste sentido a autarquia deve ter em 

consideração a idade de recrutamento para estas funções. 

De acordo com a visão sociológica de Bourdieu seria difícil escapar à determinante da 

reprodução social, isto é, da formação académica dos pais e da sua classe social e 

económica. No entanto os dados encontrados neste Agrupamento são, em parte, 

contraditórios com esta posição dominante. Alunos com familiares em escalões menos 

favorecidos (ASE) correlacionam positivamente com o sucesso escolar, remetendo-nos 

para uma explicação de causalidade interna à escola e não externa como se pressupõe 

habitualmente.  

A formação dos Agrupamentos se não forem constituídos como redes colaborativas, quer 

entre escolas do mesmo Agrupamento quer entre grupos disciplinares e docentes do 

mesmo ano escolar e quer no interior das turmas transformam-se apenas em processos de 

economia de custos. Ora a construção de redes colaborativas pressupõe que cada grupo 

disciplinar, bem como cada unidade de ensino concreta, se articule e se ajuste por forma 

a reduzir o insucesso. Nos termos caros a Mintzberg a eficácia das organizações 

complexas, como é o caso da escola, assenta em dois fatores determinantes e 

interatuantes: a cultura colaborativa e o ajustamento mútuo dos profissionais, associado 

à atenção permanente às dificuldades concretas de cada discente. 

A análise documental efetuada aos diferentes tipos de reuniões (grupo disciplinar...), 

demonstraram que quase não existe racionalidade para a sua execução, transformando-se 

em meros formalismos pseudo burocráticos, isto é, muito trabalho para muito pouco ou 

nulo resultado.   

Conviria acrescentar ainda que as atas das reuniões de conselhos de turma, que não foram 

analisadas, deveriam, em nosso entender constituir a estrutura mais importante dos 

estabelecimentos de ensino e seria aconselhável um funcionamento em matriz de forma 

a colocar o aluno como centro da atividade escolar. É a matriz que permite a gestão da 

aprendizagem de cada aluno. Deveria ser este tipo de estrutura matricial o órgão para 

análise e gestão do sucesso/insucesso e da conflitualidade.  
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SUGESTÕES 

Na continuidade deste estudo a equipa considera pertinente a continuidade do trabalho 

desenvolvido analisando os mesmos indicadores (sucesso, ASE, Balanço Social, dados 

contabilísticos) nos anos seguintes.  

Uma análise continuada num estudo vertical permitirá verificar se o Agrupamento se está 

a aproximar ou não dos seus objetivos.  

Analisar em que medida foram concretizadas alterações decorrentes desta avaliação. 

Após uma abordagem mais organizacional feita no 1º ano e dos resultados analisados 

neste 2º ano, seria pertinente complementar o estudo com uma centração nos processos 

ensino/aprendizagem, na relação pedagógica e na articulação vertical e horizontal. 

Para a concretização destes objetivos seria facilitador o acesso por parte da equipa a: atas 

de conselhos de turma, currículos e planificações anuais, materiais pedagógicos 

utilizados, instrumentos de avaliação, atas de conselho pedagógico.   

Estes documentos deverão estar, preferencialmente, acessíveis em suporte digital.  

O estudo deveria ainda ser complementado com inquéritos (entrevistas e/ou 

questionários) e com a realização de focus grupo a elementos chave da comunidade 

escolar.  

A operacionalização da recolha de dados no programa INOVAR tem-se revelado de 

difícil execução pelo que se considera pertinente uma reunião com técnicos desta 

plataforma a fim de facultarem os dados/mapas considerados necessários, em formato 

facilmente trabalhável pois deste modo os escassos recursos humanos da equipa poderiam 

ser afetos à análise de informação e não seria necessário utilizar tanto tempo para a sua 

obtenção.     
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Anexo 1: Distribuição dos alunos por ano de escolaridade  

no biénio 2014-2016 

Alunos por ano de 

escolaridade 

2014/2015 2015/2016 

n % n % 

PRE 75 7 119 8,6 

1º Ano 78 6,9 94 6,8 

2º Ano 81 7,2 93 6,7 

3º Ano 91 8,1 92 6,6 

4º Ano 77 6,8 93 6,7 

5º Ano 69 6,1 71 5,1 

6º Ano 113 10 82 5,9 

7º Ano 92 8,2 135 9,7 

8º Ano 70 6,2 104 7,5 

9º Ano 124 11 90 6,5 

10º Ano 107 9,5 185 13,3 

11º Ano 104 9,2 109 7,8 

12º Ano 47 4,2 122 8,8 

Total 1128 100 1389 100 

 

Anexo 2: Género por ciclo frequentado 

Género por ciclo 
2014-2015 2015-2016 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Pré- escolar 35 40 57 62 

1º Ciclo 151 176 177 195 

2º Ciclo 75 107 69 84 

3º Ciclo 123 163 146 183 

Secundário 118 140 182 234 

Total 502 626 631 758 

 

Anexo 3: Nacionalidade dos alunos agrupada por regiões 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nacionalidade os alunos por regiões 
2014 2015 2015 2016 (P6.2) 

n % n % 

América do Norte 2 0,2 0 0 

América do Sul 5 0,4 5 0,4 

Países Africanos 1 0,1 1 0,1 

Ásia 14 1,2 25 1,8 

Europa de Leste 32 2,8 43 3,1 

Europa Ocidental 17 1,5 22 1,6 

Países Lusófonos 96 8,5 137 9,9 

Portugal 961 85,2 1156 83,2 

Total 1128 100,0 1389 100,0 
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Anexo 4: Distribuição dos alunos por nacionalidade e por escola 

 

Anexo 5: Parentesco do Encarregado de Educação  

 

 

 

 

 

  

Alunos por 

nacionalidade 

2014/2015 2015/2016 

EB 

Malveira 

da Serra 

EB Birre 
EBS da 
Cidadela 

EB José 

Jorge 

Letria 

JI de 
Murches 

Total 

EB 

Malveira 

da Serra 

EB Birre 
EBS da 
Cidadela 

EB José 

Jorge 

Letria 

JI de 
Murches 

Total 

Alemanha 1 0 2 2 0 5 1 0 2 2 0 5 

Angola 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 

Bangladesh 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 

Bélgica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Brasil 1 5 66 8 0 80 1 4 86 21 0 112 

Bulgária  0 0 0 1 0 1 

Cabo Verde 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 

Chile 0 0 2 0 0 2  
China 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 

Colômbia 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 

E.U.A. 0 0 2 0 0 2  
Dinamarca  0 0 1 0 0 1 

Espanha 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 2 

Estónia 0 1 0 0 0 1  
Filipinas 0 0 7 0 0 7 0 0 13 0 0 13 

França 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Geórgia  0 0 0 1 0 1 

Grã-Bretanha  
 

Grécia 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 

Guiné-Bissau 0 0 7 0 0 7 0 0 9 1 0 10 

Holanda 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

India  0 0 0 1 0 1 

Irão 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Itália 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 

Letónia  0 0 2 0 0 2 

Lituânia  0 0 1 0 0 1 

Moldávia 0 0 4 2 0 6 0 2 3 3 0 8 

Nepal 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 

Paquistão 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

Paraguai 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

Portugal 108 102 599 120 31 960 111 103 736 164 49 1162 

Roménia 2 2 3 0 0 7 2 1 5 0 0 8 

Rússia 0 0 3 2 0 5 0 0 4 3 0 7 

Senegal 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 

Sérvia e Montenegro 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Suécia 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 

Suíça 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 4 

Ucrânia 2 2 4 3 0 11 1 2 8 1 0 12 

Total 117 114 723 143 31 1128 118 114 901 211 49 1389 

Alunos estrangeiros 9 12 124 23 0 168 7 11 165 47 0 227 

% 7,7 10,5 17,2 16,1 0 14,9 6 9,6 18,3 22,3 0 16,3 

Encarregado educação 
2014 2015 2014 2015 

n % n % 

Própria(o) 74 6,6 73 5,2 

Mãe 852 75,5 1051 75,7 

Pai 153 13,6 202 14,5 

Avó(ô) 26 2,3 34 2,4 

Irmã(o) 7 ,6 6 ,4 

Tia(o) 5 ,4 11 ,8 

Tutor 1 ,1 3 ,2 

Outro 10 ,9 9 ,6 

Total 1128 100,0 1389 100,0 
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Anexo 6: Nacionalidade do Pai e da Mãe no biénio 2014-2016 

Código  Nacionalidade  

Pai  Mãe 

2014 2015 2015 2016 2014 2015 2015 2016 

n n n n 

4 África do Sul 1 1 2 2 

2 Alemanha 9 9 5 5 

3 Angola 23 25 17 19 

7 Bangladesh  3 1 3 

3 Brasil 109 137 110 158 

8 Bulgária 1 2 1 2 

3 Cabo Verde 7 8 8 7 

6 Canadá 2 2 1 1 

5 Chile 2  2  

7 China 2 2 2 2 

5 Colômbia 2 1 4 4 

6 E.U.A. 3 2 2  

2 Espanha 3 3 3 3 

7 Filipinas 3 9 7 13 

2 França   1 1 1 

8 Geórgia  1  1 

2 Grã-Bretanha 4 6   

2 Grécia 1 2 1 3 

3 Guiné-Bissau 9 9 9 10 

2 Holanda 1 1 1 1 

7 Índia 1 2  1 

7 Irão 1 2 2 2 

2 Irlanda do Norte    2 

2 Itália 5 5 4 5 

8 Letónia 1 2 1 3 

8 Lituânia   1 1 

6 México   1 1 

4 Marrocos 1 1   

3 Moçambique 4 3 3 3 

8 Moldávia 13 14 13 13 

7 Nepal 1 1 2 3 

7 Paquistão 2 2 2 2 

5 Paraguai 1 1 2 2 

5 Perú   1 1 

8 Polónia   1 1 

1 Portugal 882 1095 883 1077 

8 Roménia 8 9 8 9 

8 Rússia 5 5 7 6 

3 S. Tomé e Príncipe 1 1 1 1 

4 Senegal 1 1 1 1 

8 Sérvia e Montenegro   1 1 

2 Suécia 4 4 2 2 

2 Suíça 2 2   

8 Ucrânia 11 12 12 14 

5 Uruguai 1 1   

5 Venezuela 1 1 2 2 

 Ausente   1 1 

 Total 1128 1389 1128 1389 
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Anexo 7: Nacionalidade do Pai e da Mãe agrupadas por regiões 

Região 

Pai  Mãe 

2014 2015 2015 2016 2014 2015 2015 2016 

n n n n 

América do Norte 5    

América do Sul 7    

Países Africanos 3    

Ásia 10    

Europa de Leste 39    

Europa Ocidental 29    

Países Lusófonos 153    

Portugal 882 1095 883 1077 

Ausente (por falecimento)   1 1 

Total 1128 1389 1128 1389 

 
 

Anexo 8: Distribuição dos trabalhadores por género 

Género 
Global Professores Não Docentes 

n % n % n % 

Feminino 128 82,1 102 81 26 86,7 

Masculino 28 17,9 24 19 4 13,3 

Total 156 100 126 100 30 100 

 

Anexo 9: Grupo etário dos trabalhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docentes - Técnico Superior - Assistente Técnico - Assistente

Operacional

31

54

47

28

66

57

66 65

47,2

55,5 56,3
51,8

Mínimo Máximo Média
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TESTES ESTATÍSTICOS DE SIGNIFICÂNCIA – χ2 

 

Anexo 10: Sucesso dos alunos com ASE, escalão A e B  

vs. Alunos sem apoio 
 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson 13,239 7,225 

df 2 2 

Significância ,001* ,027* 

                                  *A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05. 
 

 

Anexo 11: Sucesso dos alunos com apoio ASE  

vs. alunos sem apoio  

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson 13,231 5,751 

df 1 1 

Significância ,000* ,016* 

                                 *A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05. 

 

 

 
 

Anexo 12: Profissão do Pai vs. Sucesso 

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson 6,301 12,695 

df 9 9 

Significância ,709 ,177 

                             

 

 
 

Anexo 13: Profissão da Mãe vs. Sucesso 

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson 9,029 9,152 

df 8 10 

Significância ,340 ,518 

 

                                             
 
 

Anexo 14: Situação do Pai na Profissão vs. Sucesso 

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson ,102 ,293 

df 1 1 

Significância ,749 ,588 

                              

 
 
 

Anexo 15: Situação da Mãe na Profissão vs. Sucesso 

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson ,000 3,544 

df 1 1 

Significância ,997 ,060 
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Anexo 16: Habilitações do Pai vs. Sucesso 

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson ,519 5,748 

df 2 2 

Significância ,771 0,056 

                                
 

 

 

Anexo 17: Habilitações da Mãe vs. Sucesso 

 2014-2015 2015-2016 

Qui-quadrado de Pearson 6,861a 8,332 

df 2 2 

Significância ,032* ,016* 

  *A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05. 
 
 
 

Anexo 18: Acesso em casa às novas tecnologias vs. Sucesso 

2014-2015 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Global 

Qui-quadrado de Pearson 4,410 1,020 ,005 4,616 

df 1 1 1 1 

Significância ,036* ,313 ,945 ,032* 

*A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05. 

 
2015-2016 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Global 

Qui-quadrado de Pearson 1,226 3,984 ,282 18,436 

df 1 1 1 1 

Significância ,268 ,046* ,595 ,000* 

*A estatística qui-quadrado é significativa no nível ,05. 
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Anexo 19: Despesas correntes e de capital – Ano civil 2014 

01  Despesas com pessoal 
Totais parciais 

 01  Remunerações certas e permanentes 

 03 Pessoal dos quadros – regime de função pública 1.980.200,29 

3.153.481,31 

04 Pessoal dos quadros – Regime de contrato individual de trabalho 64.625,97 

05 Pessoal além dos quadros 87.199,19 

06 Pessoal contratado a termo 382.919,06 

09 Pessoal em qualquer outra situação 9.366,00 

12 Suplementos e prémios 25.624,60 

13 Subsídio de refeição 128.531,27 

14 Subsídios de férias e de Natal 475.014,93 

02  Abonos variáveis ou eventuais 

 02 Horas extraordinárias 1.807,71 

146.025,99 05 Abono para falhas 884,66 

12 Indemnizações por cessação de funções 143.333,62 

03  Segurança social  

 01 Encargos com a saúde 38.474,22 

1.029.230,33 

03 Subsídio familiar a crianças e jovens 3.047,52 

04 Outras prestações familiares 2.423,36 

05 Contribuições para a segurança social 776.365,38 

08 Outras pensões. 1.265,36 

09 Seguros 1.598,97 

10 Outras despesas de segurança social 206.055,52 

  Total Global 4.328.737,63 

 
02  Aquisição de bens e serviços 

Totais parciais 
 01  Aquisição de bens 

 02 Combustíveis e lubrificantes 5.135,88 

42.879,29 

04 Limpeza e higiene 3.485,24 

08 Material de escritório 22.105,74 

18 Livros e documentação técnica 101,28 

20 Material de educação, cultura e recreio 1.383,33 

21 Outros bens 10.667,82 

02  Aquisição de serviços  

 01 Encargos das instalações 39.611,66 

217.186,30 

03 Conservação de bens 64.779,74 

09 Comunicações 22.617,12 

10 Transportes 10.076,64 

15 Formação 2.377,00 

17 Publicidade 287,82 

19 Assistência técnica 6.885,60 

25 Outros serviços 70.550,72 

  Total global 260.065,59 

 
04  Transferências correntes 

Total 
 08  Famílias  

 02 Outras 13.741,30 13.741,30 

 
07  Aquisição de bens de capital 

Total 
 01  Investimentos 

 07 Equipamento de informática 2.134,92 

8.248,40 
08 Software informático 4.526,40 

09 Equipamento administrativo  714,55 

10 Equipamento básico 872,53 
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Anexo 20: Despesas correntes e de capital – Ano civil 2015 

01  Despesas com pessoal 
Totais parciais 

 01  Remunerações certas e permanentes 

 03 Pessoal dos quadros – regime de função pública 2.005.680,69 

3.371.691,37 

04 Pessoal dos quadros – Regime de contrato individual de trabalho 101.182,51 

05 Pessoal além dos quadros 101.201,34 

06 Pessoal contratado a termo 499.988,48 

08 Pessoal aguardando aposentação 7.057,22 

09 Pessoal em qualquer outra situação 5.936,40 

12 Suplementos e prémios 26.081,01 

13 Subsídio de refeição 134.774,01 

14 Subsídios de férias e de Natal 489.789,71 

02  Abonos variáveis ou eventuais  

 02 Horas extraordinárias 2.573,48 

10.529,33 05 Abono para falhas 912,01 

12 Indemnizações por cessação de funções 7.043,84 

03  Segurança social  

 01 Encargos com a saúde 57,53 

962.036,5 

03 Subsídio familiar a crianças e jovens 1.161,58 

05 Contribuições para a segurança social 754.819,70 

08 Outras pensões. 824,64 

09 Seguros 2.089,94 

10 Outras despesas de segurança social 203.083,13 

  Total Global 4.344.257,20 

 
02  Aquisição de bens e serviços Totais parciais 

 01  Aquisição de bens  

 02 Combustíveis e lubrificantes 6.505,72 

38.177,72 

04 Limpeza e higiene 1.367,27 

08 Material de escritório 16.699,22 

18 Livros e documentação técnica 70,78 

20 Material de educação, cultura e recreio 2.785,20 

21 Outros bens 10.749,53 

02  Aquisição de serviços  

 01 Encargos das instalações 44.858,41 

109.757,73 

03 Conservação de bens 7.378,49 

09 Comunicações 24.058,58 

10 Transportes 8.729,55 

15 Formação 874,20 

17 Publicidade 472,32 

19 Assistência técnica 6.511,68 

25 Outros serviços 16.874,50 

  Total global 147.935,45 

 
04  Transferências correntes 

Total 
 08  Famílias  

  02 Outras 16.914,38 16.914,38 

 
07  Aquisição de bens de capital 

Total 
 01  Investimentos 

 07 Equipamento de informática 5.504,00 

13.300,99 
08 Software informático 2.952,00 

09 Equipamento administrativo  129,97 

10 Equipamento básico 4.715,02 
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Anexo 21: Balanço Social   
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Resumo 

O debate nacional acerca da gestão dos estabelecimentos de ensino básico e secundário 

tem estado centrado em problemas curriculares e disciplinares sem atender a questões 

relevantes nos domínios da eficiência.  

O presente texto procura trazer para o cerne do debate a necessidade de se dispor de 

indicadores fiáveis e facilmente interpretáveis por um conjunto vasto de atores sociais 

interessados na eficiência das organizações escolares. 

Na ausência desta comparabilidade entre estabelecimentos escolares dificilmente se 

poderá escapar a uma captura do debate democrático por interesses meramente 

corporativos e ou pela questão ideológica, afastando deste os principais interessados, os 

pais e outros atores pertinentes da comunidade educativa envolvente. 

O estudo de caso que suporta a apresentação e interpretação de indicadores de gestão 

revela que a procura de indicadores de eficiência permite, por um lado, levantar questões 

pertinentes de eficácia subjacentes e por outro, ganhar os docentes e outros funcionários 

para uma tomada de consciência da importância da gestão dos recursos humanos 

disponíveis nestas organizações. 
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Introdução 

A apresentação de um relatório designado em termos legais e técnicos como Balanço 

Social não é um mero ato administrativo ou obrigação legal, no caso em que este se torne 

imperativo. Considerando que a gestão de recursos humanos pode ser declinada segundo 

quatro ângulos de apreciação, o Balanço Social constitui um instrumento de gestão que 

em simultâneo corresponde à Gestão Administrativa de Recursos Humanos, porquanto 

deverá responder a normas fixadas pela Lei e/ou liderança institucional; corresponde a 

orientações enquadráveis na Gestão Tática de Recursos Humanos, dado que implica 

fórmulas e definições conceptuais tão claras e inequívocas quanto possível; enquadra-se 

na Gestão Estratégica de Recursos Humanos na medida em que permite operacionalizar 

uma leitura das forças e das fraquezas internas e da adequação da dinâmica das práticas 

de gestão possibilitando a escolha de caminhos para opções de futuro; e enquadra-se, 

finalmente na Gestão Política de Recursos Humanos dado que permite uma visão de 

conjunto partilhável e geradora de comunicação coerente entre a comunidade interna e a 

comunidade externa que visa em conjunto, fazer de toda a organização uma realidade 

social de interesse para a coletividade em geral. 

Quando o Balanço Social se transforma numa rotina anual suscetível de responder a este 

conjunto de obrigações decorrente dos quatro ângulos de visão sobre a gestão das pessoas, 

o documento transforma-se num instrumento indispensável ao suporte de relações sociais 

e laborais sãs; ao mesmo tempo que permite quantificar e relacionar progressos ou 

retrocessos em indicadores considerados sensíveis de acordo com uma apreciação do todo 

(pensado numa perspetiva de gestão global e/ou regional/local do sistema escolar) e 

escolher as dimensões suscetíveis de serem melhoradas. 

O presente documento enquadra-se na metodologia de estudo de caso do Agrupamento 

de Escolas da Cidadela, situado no Município de Cascais.  

Enquanto estudo de caso apresenta-se uma descrição e uma justificação dos indicadores 

selecionados, uma vez que não existe uma obrigação legal para o fazer de determinada 

forma. Em seguida tratam-se as questões relativas às fontes de informação consultadas, 

apresentando-se os respetivos dados para finalmente poderem ser lidos e discutidos à luz 

do enquadramento teórico, mesmo na ausência de um aspeto fundamental neste género 

de abordagem à gestão das pessoas, que é a comparabilidade interna dos indicadores. 
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Na conclusão discute-se a mais-valia deste tipo de instrumentos de gestão para a melhoria 

da eficiência e eficácia das escolas públicas. Ele permite que a análise e discussão dos 

conceitos e dos dados assentem em valores reais e se enquadrem numa avaliação objetiva. 

A título de limitações não podemos deixar de referir que os indicadores escolhidos 

representam uma opção e um ensaio de instrumento a melhorar a partir da crítica interna 

que dela possa ser feita pelos interessados da organização e externamente pela autarquia, 

Conselho Geral e comunidade académica. 

Este Balanço Social encontra-se dividido em 8 grandes dimensões: Emprego; 

Remunerações e Ação Social; Higiene e Segurança; Habilitações e Formação 

Profissional; Relações de Trabalho; Tempo e Trabalho; Produtividade e 

Disfuncionamentos. 

De seguida apresentam-se as dimensões, as fórmulas de cálculo e respetivos valores 

encontrados.  
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A. Gestão Social 

 

I – Emprego 

 

01. Nível etário médio (Idade) – 48,3 anos 

01.1 Docentes – 47,2 anos 

01.2 Não docentes – 52,9 

Soma das Idade (7527) 

Efetivo total (156) 

 

A idade média do efetivo total do Agrupamento no ano 2014/2015 foi de 48,3 anos, para 

o global dos trabalhadores e de 47,2 para os docentes e de 52,9 para os não docentes. 

Considera-se uma idade média elevada, teoricamente, acima dos 40 anos. Os valores 

encontrados refletem um envelhecimento da estrutura humana do Agrupamento que nos 

parece agravado pelo valor baixo de 8,9 anos de antiguidade no Agrupamento- indicador 

02. 

 

02.1 Nível de antiguidade média global no 

Agrupamento (Anos) – 8,8anos: 

02.1.1 Docentes – 6,9 anos 

02.1.2 Não docentes –17 anos 

Soma das Antiguidades 

(1375) 

Efetivo total (156) 

 

02.2 Nível de antiguidade média global na 

Profissão (Anos) - 21,7 anos 

02.2. 1 Docentes – 21,9 anos 

02.2. 2 Não docentes – 20,7 anos 

Soma das Antiguidades 

(3075) 

Efetivo total (142) 

 

03. Taxa de emprego de jovens (%) – 0% 
Trab. até 25 anos (0) 

x 100 
Efetivo total (156) 

 

Este indicador expressa o número de trabalhadores jovens (até 25 anos de idade) por cada 

100 trabalhadores do efetivo total da organização. 

O valor deste indicador evidencia, de algum modo a existência ou não de uma gestão 

planificada dos Recursos Humanos que atenda à estratégia de desenvolvimento 

organizacional na organização.  

No Agrupamento não existe nenhum trabalhador com menos de 25 anos. 
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04. Taxa de emprego feminino – 82,1% 
Efetivo total mulheres (128) 

x 100 
Efetivo total (156) 

 

Este indicador expressa o número de trabalhadoras do género feminino por cada 100 

trabalhadores do efetivo total da organização. 

No Agrupamento existe um predomínio do género feminino (82,1%)  

 

05. Taxa de emprego de deficientes (%) = 0% 
Trabalhadores deficientes (0) 

x 100 
Efetivo total (156) 

 

Este indicador mede o número de trabalhadores deficientes empregados por cada cem 

trabalhadores do efetivo total da organização. 

Quanto mais elevada for a percentagem deste indicador maior o impacte social da 

organização para minimizar o mercado dos trabalhadores deficientes. 

No Agrupamento não existe nenhum trabalhador com deficiência. 

 

06. Taxa de emprego de chefias diretas 

(%) = 14,1%  

06.1 Docentes – 15,9  

06.2 Não docentes – 6,7  

Coordenadores, Representantes 

de grupo, chefes de assistentes 

operacionais e técnicos (22) x 100 
Efetivo total (156) 

 

Este indicador mede o número de chefias directas por cada 100 trabalhadores do efetivo 

total da organização. 

Admitindo como princípio geral uma relação média de um chefe para 15 trabalhadores, 

o valor teórico deste indicador situa-se à volta de 7, número que poderá baixar em 

actividades de rotina e subir naquelas que requeiram maior envolvimento directo das 

chefias. 

Para este indicador foram contabilizados os Coordenadores, os Representantes de Grupo, 

a Chefia dos Assistentes Operacionais e a Chefia de trabalhadores Administrativos. Nas 

chefias diretas não se consideraram os Diretores de Turma, dado estes estarem numa 

relação direta com o número de alunos, cálculo que fazemos a seguir.  

A Taxa de emprego de chefias diretas no Agrupamento foi de 14,1%, para o global, de 

15,9% para docentes e 6,7% para os não docentes. 

 
0.7 Taxa de incidência de diretores de turma (%) = 

42,8%  

Diretores de turma, (54) 
x 100 

Efetivo total (126) 
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A Taxa de emprego de Diretores de Turma no efetivo total do Agrupamento foi de 37,3%. 

 
08. Taxa de emprego de profissionais 

qualificados (%) = 83,3% 

Prof. Alt. Qual. + Prof. Qual. (130) 
x 100 

Efetivo total (156) 

 

Este indicador mede o número de trabalhadores com qualificação profissional (altamente 

qualificados e qualificados, por cada 100 do efetivo total da organização. 

Uma taxa superior a 50 revela um saldo positivo de qualificação da estrutura humana da 

organização. 

Neste indicador estão incluídos os 126 docentes, os dois técnicos superiores (Psicólogos) 

mais as chefias dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos.  

 
09. Relação quadros médios administrativos/  

      quadros médios operacionais Vs.. pessoal  

      com funções docentes = 0.24 

Técnicos Administrativos e de apoio (30) 

Pessoal com funções docentes (126) 

 

Este indicador relaciona o número de quadros médios administrativos com o número de 

quadros médios operacionais (técnicos de produção e outros) empregues pela 

organização. 

Valor superior a 1 revela excesso de técnicos com funções administrativas, 

relativamente ao efectivo de técnicos operando na atividade básica da organização. 

O valor encontrado no Agrupamento foi de 0,24 

 
10. Taxa de trabalhadores a prazo (%) = 

30,1% 

Média anual Contr. a prazo (47) 
x 100 

Efetivo Anual Médio (156) 

 

Este indicador mede o número médio de trabalhadores com contrato a prazo, por cada 

100 do efetivo médio da organização no ano em análise. Teoricamente, quanto mais 

elevado o seu valor maior será o nível de precariedade do trabalho da organização. 

Neste indicador estão incluídos os professores com contrato a termo certo e a termo 

incerto 47). Todo o restante pessoal tem contrato a termo indeterminado. A taxa no 

Agrupamento é de 30,1%. 

 

11. Taxa de cobertura (%) = 101,6% 
Admissões 

x 100 
Demissões 
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Este indicador mostra em que medida as entradas de pessoal compensaram as saídas 

ocorridas durante o ano. Uma percentagem inferior a 100 traduz uma redução do número 

de postos de trabalho relativamente ao efectivo no início do exercício. 

No Agrupamento verificou-se um crescimento de 1, 6%. 
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II – Remunerações e Ação Social  

 

12. Remuneração Base Ilíquida19 média (€) (14 meses) 

= 3.709.626/156 = 23.780€ 

12.1 Docentes = 3.382.894/126 = 28.848,4€ 

12.2 Não docentes = 326.731/30 = 10.891,0€ 

Vencimento base anual 

ilíquido total (3.709.626€) 

Efetivo médio (156)  

 

Este indicador exprime a média do vencimento ilíquido base por trabalhador 

(euros/pessoa) praticado pela organização durante o ano em análise.  

 

13. Remuneração Base Líquida20 média (€) (14 meses) = 

2.415.587/156=15.484,7€ 

13.1 Docentes = 2.161.800,6/126=17.157,1€ 

13.2 Não docentes = 263.133,8/30=8.771,1€ 

Vencimento base anual  

líquido total (2.415.587€) 

Efetivo médio (156)  

 

Este indicador exprime a média do vencimento líquido base por trabalhador 

(euros/pessoa) praticado pela organização durante o ano em análise.  

O valor observado deve ser comparado com a média da tabela salarial do instrumento de 

regulamentação colectiva em vigor, por forma a evidenciar em que medida a organização 

está a pagar, ou não, acima dessa tabela.  

 

14. Leque de Remuneração Base Líquida – 3,6 
Maior Venc. base líquido (1611,14) 

Menor Venc. base líquido (443,19) 

 

Este indicador relaciona o maior com o menor vencimento base líquido (de desconto) 

recebidos pelos trabalhadores. É um valor de referência para avaliação do equilíbrio das 

remunerações base praticadas. 

O leque de remuneração base líquida no Agrupamento, no ano em análise, foi de 3,6. 

 

15. Leque de Remuneração Base Ilíquida – 5,6 
Maior Venc. base ilíquido (2.896,07€) 

Menor Venc. base ilíquido (518,35€) 

 

Este indicador relaciona o maior com o menor vencimento base ilíquido praticado no 

Agrupamento. 

                                                           
19 Nesta rúbrica está incluído o subsídio de almoço, para todos, no valor mensal de 93,94€, vezes 11 meses,  
20 Ibidem 
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É, à semelhança do indicador anterior, um valor de referência para avaliação do equilíbrio 

das remunerações base praticadas no Agrupamento. 

III – Higiene e Segurança 

 

16. 1 Taxa de Absentismo por doença sem 

reduções de horário (%) 12,4 

Horas Ausência p/doença (33828) 
x 100 

Potencial Máximo Anual (272 040) 

 

Este indicador mede o número de horas de ausência devidas a doença, por cada 100 horas 

potencialmente trabalháveis durante o ano. Teoricamente, uma percentagem reduzida 

reflecte a eficácia da cobertura da organização na saúde e medicina do trabalho. 

Para o cálculo do número de horas, contabilizou-se o horário de 40 horas semanais para 

todos os funcionários. O valor encontrado foi de 12,4% de absentismo por doença. 

 
16. 2 Taxa de Absentismo por doença com 

reduções de horário (%) 13,5 

Horas Ausência p/doença (33828) 
x 100 

Potencial Máximo Anual (249 788) 

 

O valor encontrado foi de 13,5% de absentismo por doença. 

Para o cálculo do número de horas foram contabilizadas 40 horas para os não docentes, 

incluindo o diretor, e para o pessoal docente foram consideradas as 40 horas semanais 

com as reduções da componente letiva, isto é, as horas efetivamente lecionadas por cada 

docente dos 2º e 3º ciclo e do ensino secundário uma vez que os docentes do 1º ciclo e do 

pré-escolar não beneficiam de reduções na componente letiva leccionando 25 horas 

semanais. 

Este cálculo foi também aplicado para os itens 26.1, 26.2 (Taxa de Presença) e 34.1 e 34.2 

(Absentismo).  
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IV – Habilitações escolares e Formação Profissional  

 

17. Taxa de Habilitação Escolar igual ou inferior 

ao 9ºano (%) = 9,6% 

Nº Trab. s/Habil. de Base (15) 
x 100 

Efetivo Total (156) 

 

Este indicador mede o número de trabalhadores sem habilitação de base (iletrados ou com 

habilitações inferiores ao 9º ano), por cada 100 trabalhadores do efetivo total da 

organização. 

Um número elevado reflecte um nível baixo de educação escolar do quadro de pessoal da 

organização 

 
18. Taxa de Habilitação Secundária e  

       Média Superior (%) = 8,9% 

Nº Tr. c/Ens. Sec. e Med. Sup.(14) 
x 100 

Efetivo Total (156) 

 

Este indicador mede o número de trabalhadores com habilitações acima do ensino básico 

(secundário e médio-superior), por cada 100 trabalhadores do efetivo total da 

organização. 

Quanto mais elevado o seu valor, maior o nível de educação escolar da estrutura da 

organização. 

 
19. Taxa de Habilitação Universitária (%) = 

81,4% 

Nº trab. C/Ens. Universitário (127) 
x 100 

Efetivo Total (156) 

 

Este indicador mede o número de empregados com grau de licenciatura ou superior, por 

cada 100 trabalhadores do efetivo total da organização. 

A expressão deste indicador complementa a informação fornecida pelo indicador 09 (taxa 

de emprego de quadros). 

 

20. Taxa de Formação Profissional (%) = 0 
Total Custo de Formação 

x 100 
Massa Salarial 

 

Este indicador mede o número de euros despendidos em formação do pessoal, por cada 

100euros de massa salarial da empresa 

Quanto maior o seu valor, mais significativa a atenção que a empresa tributa à formação 

profissional do seu pessoal. 

Não existe informação sobre este indicador. De fato, vários profissionais fizeram 

formação mas às suas custas e não existe informação sobre a mesma 
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21. Taxa Geral de Participação (%) = 0 
Nº Trab. em Acções Form. 

x 100 
Efectivo Anual Médio 

 

Este indicador mede o número de trabalhadores abrangidos por ações de formação, por 

cada 100 trabalhadores do efetivo médio da empresa. 

Quanto mais elevado aquele número, maior a amplitude da formação realizada. 

Não foi possível obter informação sobre este indicador.  
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V – Relações de Trabalho  

 

22. Taxa de Sindicalização (%) = 14,1% 

22.1 Docentes (%) = 8,6% 

22.2 Não docentes (%) = 54,5%  

Nº Trab. Sindicalizados (22) x 100 
Efetivo Total (156) 

 

Este indicador mede o número de trabalhadores sindicalizados, por cada 100 do efetivo 

total da organização. 

Um valor próximo de 100 traduz um sentido elevado de “classe profissional” dos 

trabalhadores da organização. 

 

23. Taxa de Greve (‰) = 0,9 
Nº Horas Perd. por Greve (230,4) 

x 103 

Potencial Máximo Anual (272 040) 

 

Este indicador mede o número de horas de trabalho perdidas em resultado de greves, por 

cada 1.000 horas potencialmente trabalháveis no ano em análise. 

Teoricamente, quanto mais elevada essa permilagem, maior o grau de conflito nas 

relações laborais da organização. 

 

24. Taxa de Frequência de Ação Disciplinar = 0 %  
Nº Proces. Instaur. no ano (0) 

x 100 
Efetivo Médio Anual (156) 

 

Este indicador mede o número de processos disciplinares instaurados durante o ano em 

análise, por cada 100 trabalhadores do efetivo médio da organização nesse ano. 

Teoricamente, quanto mais elevada for essa taxa, maior a indisciplina nas relações 

laborais. 
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B. Atividade, produtividade e disfuncionamentos 

 

VI – Tempo e Trabalho 

 

25.1 Potencial Máximo Anual Médio do Tempo de 

Trabalho (Horas) Sem redução – 1743,9 

Potencial Máximo Anual (272 040) 

Efetivo Anual Médio (156) 

 

 

Este indicador exprime o número médio anual de horas de trabalho potencial por 

trabalhador, com base no período normal de trabalho em vigor, fixado por lei ou 

instrumento de regulamentação colectiva, ou por normas e usos na organização. 

Para o cálculo destes dois indicadores, bem como da Taxa de Presença (25.1, 25.2, 33.1 

e 33.2) foram usados os mesmos procedimentos que se efetuaram para calcular o 

absentismo por doença (15.1 e 15.2)  

 

26.1 Taxa de Presença s/redução (%) = 84,5 
Nº Horas Trabalhadas (229 772)  

x 100 
Potencial Máximo Anual (272 040) 

 

26.2 Taxa de Presença c/redução (%) = 83,1 
Nº Horas Trabalhadas (207 520) 

x 100 
Potencial Máximo Anual (249 788) 

 

Este indicador mede o número de horas efectivamente trabalhadas ao longo do ano (horas 

totais correspondentes ao período normal de trabalho e outras horas trabalhadas em adição 

a esse período), por cada 100 horas do potencial máximo anual. 

Uma percentagem superior a 100 indica a realização de trabalho suplementar superior aos 

tempos improdutivos. 

 
27. Custo médio aluno sobre o total de custos 

conhecidos (custos de funcionamento) = 4.069,5€ 

Total de custos (4.590.400,19€) 

Nº Total de aluno (1.128) 

 

Este indicador mede os custos globais conhecidos efetuados ao logo do ano vs. nº total 

de alunos. Para analisar este indicador seria necessário confrontá-lo com outros 

agrupamentos.  

 

28. Custo médio aluno sobre o total dos custos 

conhecidos + Custos estimados = 5.290,4€ 

Total de custos conhecidos + Custos de 

estrutura estimados (5.967.520,2) 

Nº Total de aluno (1.128) 

25.2 Potencial Máximo Anual Médio do Tempo de 

Trabalho (Horas) Com redução – 1594,8 

Potencial Máximo Anual (249 788) 

Efetivo Anual Médio (156) 
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Este indicador mede os custos globais conhecidos acrescidos de um valor de 30%, 

referente a custos estimados para a estrutura (onde se incluem o terreno, edifício e parte 

da gestão do Ministério), Vs. nº total de alunos.  

O custo médio por aluno nos estabelecimentos de educação e ensino do MEC, no ano 

letivo de 2009/2010, segundo o Relatório N.º 31/2012 do Tribunal de contas, ascende a 

4.415,45€, sendo o custo médio relativo ao 1.º CEB é de 2.771,97€ e o correspondente 

aos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário é de 4.921,44€. 

 

29.1 Custo médio por turma = 85.007,4€ 
Total de custos (4.590.400,19€) 

Nº Total de turmas (54) 

 

Este indicador mede os custos globais por turma/ano. 

 

29.2 Custo médio por turma + custos de 

estrutura estimados = 110.509,6€ 

Total de custos conhecidos + custos de 

estrutura estimados (5.967.520,2€) 

Nº Total de turmas (54) 

 

Este indicador mede os custos globais por turma/ano, incluindo custos de estrutura 

estimados 

 

30. Rácio professor/aluno = 9 
Nº Total de alunos (1128) 

Nº total de professores (126) 

 

Este indicador mede o número médio de alunos por professor.  

 

31. Rácio assistentes operacionais/alunos = 51,3 
Nº Total de alunos (1128) 

Nº Total de assistentes operacionais (22) 

 

Este indicador mede o número médio de alunos por assistente operacional. 

Neste ano letivo verificou-se um reforço de 11 assistentes operacionais em contrato de 

emprego inserção. Estes profissionais não têm um período de tempo definido, tanto 

podem estra uma semana como, no máximo, um ano, dado que estão no desemprego e 

afetos aos respetivos Centros de Emprego. Contando com estes colaboradores o rácio 

passa para 34,2. 
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VII – Produtividade 

 

31. Retribuição Média Anual (Euros) = 

28.391,3€ 

VBase+Compl + out. Enc Soc. (4.429.042,75€) 

Efetivo Médio (156) 

 

Este indicador exprime a média da retribuição anual ilíquida por trabalhador 

(euros/pessoa), englobando o vencimento-base, complementos e outros encargos sociais. 

A análise do valor observado para este indicador, conjuntamente com os indicadores 11 

e 12 permite evidenciar indiretamente o nível das remunerações complementares e outros 

encargos sociais concedidos pela organização. 
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VIII – Disfuncionamentos  

 

33. Rotação do Pessoal – 0,6 
Efectivo Final (156) 

Efect. inic. + Entradas+Saídas (274) 

 

Este indicador mede a relação entre o efetivo final e o inicial, acrescido dos movimentos 

de entrada e de saída, no decurso do ano em análise.  

Teoricamente, o seu valor situa-se entre 0 e 1, variando em função das condições internas 

da organização (categoria profissional, idade e antiguidade do efectivo) e/ou por razões 

externas (tensões no mercado de trabalho). 

 

34.1 Absentismo s/redução (%) – 15,54% 
Horas de Ausência (42 268)  

x 100 
Potencial Máximo Anual (272 040)  

 

34.2 Absentismo c/redução (%) – 16,9% 
Horas de Ausência (42 268)  

x 100 
Potencial Máximo Anual (249788)  

 

Este indicador mede o número de horas de ausência do trabalhador do posto de trabalho, 

por cada 100 horas potencialmente trabalháveis durante o ano. 

Esse número varia, principalmente, em razão do sector de actividade da organização e 

das condições de trabalho em que a mesma opera. 
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Análise dos indicadores 

O Nível etário médio dos trabalhadores do Agrupamento foi em 2015, de 48,3 anos, sendo 

a média do corpo docente de 47 e dos não docentes de 53 anos. Estes valores quando 

comparados com a média etária da população portuguesa (43,5 anos)21 e da Europa a 28 

(42,4)22, pode-se considerar muito elevado e com necessidade de correção urgente. O 

problema é que não está no âmbito da direção do agrupamento corrigir a realidade que se 

encontra subjacente a este indicador de gestão. 

Se o recrutamento dos docentes continua centralizado no Ministério da Educação e 

deixado à aleatoriedade das conveniências dos mesmos, já o recrutamento dos não 

docentes do 1º ciclo está principalmente na mão da Autarquia.  

A antiguidade média dos não docentes, na profissão (20,7 anos) e no agrupamento (16,97) 

estão de tal modo próximos que revelam um recrutamento já de si tardio. 

Nos docentes a média é relativamente afastada (6,9 anos no agrupamento contra 22 anos 

na carreira), mostrando que os concursos servem para os docentes se aproximarem da 

escola mais perto da residência. Revela mais um comprometimento com a carreira do que 

uma aposta na organização. 

O emprego jovem é inexistente neste agrupamento, com uma taxa de 0% reforçando a 

ideia de que não existe gestão previsional. 

A taxa de feminidade, no Agrupamento foi de 82,1%, um pouco acima dos valores, no 

Ensino Básico e Secundário que foi de 76,7% segundo os dados da DGEEC23. 

O Artigo 71.º da Constituição Portuguesa de 1976 refere no ponto 2 que “O Estado obriga-

se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração 

dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma 

pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para 

com eles e a assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos 

direitos e deveres dos pais ou tutores. 

A fim de promover a integração profissional de pessoas com deficiência no seio da 

Administração Pública, o Decreto-Lei 29/2001 de 3 de Fevereiro estabeleceu uma quota 

                                                           
21 Disponível em: http://www.pordata.pt/Europa/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+idade+mediana-2265, 

consultado em 23.02.2017 
22 Ibidem 
23 DGEEC Educação em número 2012 

http://www.pordata.pt/Europa/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+idade+mediana-2265
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obrigatória para admissão no serviço público: 5% das vagas devem ser reservadas para 

pessoas com deficiência quando o concurso envolver 10 ou mais lugares; um lugar 

quando se tratar de 3 a 9 vagas, devendo ser dada preferência ao candidato com 

deficiência com igual classificação quando o concurso envolver 1 ou 2 lugares. Apesar 

desta legislação estar em vigor desde 2001, um estudo de 2006 realizado pelo Instituto 

Nacional de Administração (INA) revelou que a administração pública portuguesa apenas 

dispõe de cerca de 3.000 pessoas com deficiência, um número que corresponde a menos 

de 1% de todos os funcionários públicos (Anjos e Rando 2009). Destes, 40% tinham 

deficiências relacionadas com o diagnóstico de cancro, o que significa que já eram 

funcionários públicos quando adquiriram sua deficiência. O estudo concluiu, portanto, 

que a admissão de trabalhadores com deficiência na Administração Pública em Portugal 

tem sido residual24. O valor encontrado no Agrupamento foi de 0%. 

A taxa de emprego de chefias diretas25 na educação não tem a mesma tradução que na 

generalidade das outras atividades, pois trata-se de uma burocracia profissional em que a 

hierarquia é mais de tipo enquadramento/coordenação do que de tipo chefia hierárquica. 

O valor encontrado de 14,1%, para a totalidade dos profissionais. Nos docentes este valor 

foi de 15,9% pode ser considerado como ajustado a este tipo de atividade, enquanto nos 

não docentes o valor do rácio 6,7% é manifestamente exagerado, revelando dificuldades 

no que respeita à polivalência e à gestão por equipas.  

A taxa de incidência de diretores de turma foi de 42,8%. A este indicador se somarmos 

outro tipo de coordenações, tais como coordenador de estabelecimento, coordenadores de 

grupo e coordenador pedagógico aponta para valores superiores àquele decorrendo daí 

que existem necessidades de formação contínua no que respeita à liderança de equipas, 

competências de coordenação e de sensibilidade à gestão, em praticamente todo o corpo 

de docentes. 

Os representantes de grupo e os diretores de turma deveriam constituir a estrutura mais 

importante dos estabelecimentos de ensino e seria aconselhável um funcionamento em 

matriz de forma a colocar o aluno como centro da atividade escolar. 

É a matriz que permite a gestão da aprendizagem de cada aluno e deveria ser a criação 

desta estrutura como órgão para a gestão do sucesso/insucesso, bem como da 

                                                           
24 Copyright 2012 Disability Rights Promotion International Portugal (DRPI-Portugal) 
25 Coordenadores, os Representantes de Grupo, a Chefia dos Assistentes Operacionais e a Chefia de trabalhadores 

Administrativos 
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conflitualidade. Pela análise que se fez às atas das reuniões de diretores de turma e de 

representantes de grupo pode concluir-se que esta abordagem não existe. A existência de 

tais reuniões parece representar apenas meros formalismos burocráticos, como ficou 

demonstrado nas análises e no relatório de autoavaliação que se fez sobre as atas de 

reuniões de estabelecimento do pré-escolar e primeiro ciclo, reuniões de grupo de 

recrutamento dos 2º, 3º ciclos e ensino secundário e do conselho pedagógico. Nesse 

relatório de autoavaliação26 as atas sobre os conselhos de turma não foram tratadas apesar 

de se tratar de um dos pontos mais importantes da gestão pedagógica. Efetivamente estes 

dados parecem revelar uma centração nos programas e nas regras de funcionamento e não 

no estudo das condições sociopedagógicas dos alunos. 

A taxa de emprego de profissionais qualificados com 83,3% está de acordo com o tipo de 

organização em análise. 

A relação quadros médios administrativos/quadros médios operacionais Vs. pessoal com 

funções docentes é de 0.24, valor que se pode considerar normal para estas organizações. 

A taxa de trabalhadores a prazo é de 30,1% e é na classe docente que se reflete a totalidade 

da precariedade do trabalho na organização. Pode-se considerar um número bastante 

elevado, e parece demonstrar que a gestão centralizada fomenta este género de 

precariedade. 

A taxa de cobertura foi de 101,6% refletindo um crescimento de profissionais face ao ano 

anterior em 1,6%. 

No capítulo das remunerações o valor médio das remunerações ilíquidas anuais (14 

meses), encontrado para a totalidade do agrupamento, foi de 23.780€, sendo que o valor 

para o corpo docente foi de 28.848€ e para os não docentes de 10.891€. O leque de 

remuneração base ilíquida foi de 5,6. 

No capítulo remunerações base líquidas os valores encontrados, para o mesmo período, 

foram de 15.484,7€ no total e de 17.157,1€ para os docentes e de 8.771,1€ para os não 

docentes e o leque de remuneração base passou para 3,6. 

Dado que não existem dados publicados para o setor, não nos é possível evidenciar se a 

organização está acima ou abaixo da média. Podemos simplesmente referir que o salário 

médio nacional ronda os 9.800€ líquidos anuais.  

                                                           
26 Relatório de Autoavaliação – 2016 (Relatório parcelar e provisório) 
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No capítulo Higiene e Segurança o valor encontrado para a taxa de absentismo por doença 

foi de 12,4%, o que se pode considerar um valor muitíssimo elevado.  

O resultado deste indicador é um dos que nos remete para a cauda da europa em termos 

de produtividade. Pode considerar-se que uma organização que apresente um valor acima 

dos 6,5% de absentismo global está em risco de falência.  

Com o valor de absentismo por doença encontrado no agrupamento, pode colocar-se a 

hipótese de stresse ocupacional, dada a propensão da classe docente para este tipo de 

doença. 

No capítulo habilitações escolares os valores encontrados espelham o tipo de organização, 

com 81,4% de habilitações universitárias; 8,9% com habilitações secundária e média 

superior e 9,6% com habilitações igual ou inferior ao 9º ano. 

Sobre a Formação Profissional não encontramos informação que nos permita criar 

indicadores e analisá-los. Esta lacuna reflete ausência de uma Gestão Tática de Recursos 

Humanos, num dos quatro indicadores que a compõem. 

Se considerarmos que a função docente é uma das que mais carece de formação e 

atualização, sobretudo devido à instabilidade pedagógica e ao stresse ocupacional a que 

está submetida, esta rúbrica deveria merecer um particular cuidado da gestão. Não nos 

podemos esquecer que este campo é um dos poucos que não dependem de uma gestão 

centralizada. Formação deve existir, até por obrigação na avaliação de desempenho, só 

que é gerida por opções individuais e de aposta na própria carreira. 

Nas relações de trabalho encontramos uma taxa de sindicalização global de 14,1% o que 

revela a não existência de um sentido elevado de “classe profissional” dos trabalhadores 

do Agrupamento. É nos não docentes que o valor da taxa de sindicalização, 54% tem 

significado para o funcionamento do Agrupamento. O valor de 8,6% verificado nos 

docentes é muito fraco. 

Relativamente à conflitualidade ela apresenta valores muito baixos, 0,85% para o 

indicador greve e é inexistente nos processos de ação disciplinar. 

Para calcular o absentismo global e a taxa de presença tornou-se necessário calcular o 

Potencial Máximo Anual, ou seja, o número de horas que se preveem serem trabalhadas 

pela totalidade dos elementos da organização, com base no período normal de trabalho 
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em vigor, fixado por lei e, que no ano em análise era de 40 horas para todos os 

profissionais, independentemente da categoria profissional. 

A taxa de presença foi de 84,5%, o que revela um absentismo de 15,5%, podendo-se 

considerar muitíssimo elevado. Não existem números rigorosos, mas calcula-se que esta 

taxa ronde os 6% a 8% a nível nacional, consoante os setores de atividade no conjunto de 

todos os setores de atividade económica do país. 

Para calcular o custo médio por aluno procedemos a dois tipos de cálculo: primeiro só 

com os custos de funcionamento, sem incluir custos de estrutura, tais como custos de 

instalações e custos de gestão central (ministério, autarquia, etc.) e neste caso o valor 

encontrado foi de 4.069€/ano; num segundo momento, introduzimos uma percentagem 

para custos de estrutura em que englobamos um cálculo para custos de instalações 

(aquisição/renda), assim como um custo para os serviços centrais, que no caso do 

Ministério da Educação são verdadeiramente pesados quando comparados com outros 

ministérios. Nesse sentido atribuímos um valor estimado de 30% como custo global de 

estrutura. O valor assim encontrado foi de 5.290€. Em 2009/2010 o Tribunal de Contas 

calculava para esse ano o valor de 4.415,45€27. Desde esse período os custos de educação 

baixaram a partir da entrada da troika tendo havido redução dos custos de pessoal e a 

aumento do número de alunos por turma, enquanto as promoções de carreiras se 

mantiveram bloqueadas.  

No que respeita ao custo global por turma, o custo aqui calculado 110.509,6€ aponta para 

um valor superior em aproximadamente 45% face ao que o Ministério atribuía nesse 

mesmo ano aos contratos de associação com o ensino particular. 

A rotação de trabalhadores é outro dos indicadores que nos ajuda a compreender a 

produtividade de uma organização. Quanto maior for a rotação, teoricamente menor a 

produtividade. Um valor de 57%, como o aqui encontrado, reflete que muito dificilmente 

se gera uma cultura organizacional. As pessoas “vestem” em primeiro lugar a gestão da 

sua carreira profissional e só muito remotamente a da organização. 

Acerca de vários indicadores que embora podendo ter relevância, ficam sem leitura neste 

relatório por dificuldades de comparação inter-organizacional e longitudinal. Por maioria 

de razão os indicadores relativos à eficácia e a produtividade que respeitem ao corpo 

                                                           
27 Tribunal de Contas: Apuramento do Custo Médio Por Aluno, 2ª Secção, Relatório N.º 31/2012, Proc.º n.º 39/2011 
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discente, apenas poderão vir a ser tratados em sede de um relatório específico que excede 

o propósito e a metodologia de um Balanço Social. 
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Conclusão 

 

Três ideias são possíveis de extrair deste trabalho: 

- Contribuir para a possibilidade de se equacionar uma proposta para a criação de uma 

base de indicadores no setor da educação, a nível nacional, que permita a comparação 

entre todos os estabelecimentos escolares, não apenas os públicos, mas inclusive 

comparações entre públicos e privados. 

- Com a descentralização de competências na educação, passando para as autarquias uma 

parte substancial da gestão, este instrumento poderá vir a dar a estas um verdadeiro 

"tableau” de bordo, abrindo espaço a uma gestão moderna, seja ela de tipo gestão tática, 

estratégica e política de recursos humanos, mas também uma gestão administrativa no 

que respeita aos quadros técnicos, outros funcionários e auxiliares de educação.  

- A lei da Autonomia, com a criação do Conselho Geral, apenas no papel parece atribuir 

importância à comunidade educativa (autarquias, representantes de pais, associações 

económicas, culturais e sociais). O mesmo se poderia dizer da gestão dos agrupamentos, 

pois só no papel é que é dada importância à gestão. Na prática ela é centralizada em 

quase todos os domínios, à exceção da formação, estando sub-geridas em todas as 

outras. Na prática é o Ministério da Educação que define quase todos os parâmetros da 

gestão corrente. 
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Anexo 22: Medidas disciplinares 2014-2015 
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Medidas disciplinares aplicadas aos alunos em 2014/2015 

Em 2014/2015 foram aplicadas pela direção do Agrupamento 109 medidas disciplinares 

corretivas e sancionatórias, na sequência de 72 ocorrências que envolveram 83 alunos e 

ainda todos os alunos de duas turmas (uma turma do 6º ano e outra turma do 1º ano do 

curso profissional de Técnico de Turismo)28.  

O 8º ano de escolaridade foi o ano em que foram aplicadas mais medidas disciplinares 

(32) e o que envolveu mais alunos (24). Seguiu-se-lhe o 7º ano de escolaridade, com 17 

medidas aplicadas e 13 alunos envolvidos. Já no 1º ciclo e no 12º ano não foram aplicadas 

quaisquer medidas disciplinares (Gráfico  1). Dezassete alunos reincidiram em 

comportamentos incorretos dos quais resultaram sanções disciplinares. 

Gráfico 1: Medidas disciplinares aplicadas em 2014/2015 

 

No Gráfico 2 apresenta-se a distribuição do número de alunos de cada turma do ensino 

básico que foram alvo de aplicação de medidas disciplinares. Excetuando a turma do 9ºD, 

todas as outras turmas do 2º e 3º ciclo integraram alunos que se envolveram em 

ocorrências que culminaram na aplicação de medidas disciplinares. A turma B do 8º ano 

distinguiu-se das restantes pelo número de alunos envolvidos nestas situações (15). 

 

 

 

                                                           
28 Por uma questão de simplificação da redação, estes dois casos—cuja infracção foi sujar a sua sala de aula e que 

tiveram como sanção disciplinar a medida corretiva, prevista na alínea c) do artigo 26.º da Lei nº51/2012, de 5 de 

setembro que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, realização de tarefas e atividades de integração na escola—

não se incluíram no tratamento que se segue.  
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Gráfico 2: Distribuição por turma dos alunos do ensino básico que foram alvo de   

 medidas disciplinares. 

 
A maioria das ocorrências que conduziu à aplicação de medidas disciplinares (48, ou seja, 

67%) sucederam em sala de aula e deveram-se a perturbação sistemática do 

funcionamento normal das aulas, falta de respeito ao(s) professor(es), ou não 

cumprimento das orientações dadas. As restantes ocorrências deram-se no recinto escolar 

da escola sede, no exterior da própria escola, no refeitório, na sala de gestão de conflitos, 

ou foram despoletadas por uso indevido dos media sociais (facebook e outras redes 

sociais). De qualquer modo, é de sublinhar que em algumas situações, como a que 

envolveu 15 alunos da turma B do 8º ano, cuja medida corretiva aplicada (um tempo de 

atividades de integração na escola) não foi cumprida (mas cujo facto não parece ter tido 

consequências), não foi possível detetar o queixoso, o tipo e o local da ocorrência.   

No total foram aplicadas 69 medidas corretivas (realização de tarefas e atividades de 

integração na escola ou na comunidade), 6 repreensões registadas, 83 dias de suspensão 

efetiva (numa média de 1,8 dias por aluno) e 69 dias de suspensão suspensa (dos quais só 

em dois casos se tornou efetiva por aplicação de outra medida disciplinar sancionatória). 

 

 

Nota: as medidas disciplinares apenas foram analisadas no ano letivo de 2014-2015 não 

tendo sido possível dar continuidade em 2015-2016 dada a escassez de meios humanos 

para a realização deste relatório. No entanto considera-se que será de todo o interesse, 

numa próxima análise, cruzar os dados das medidas disciplinares com o sucesso dos 

alunos/turma.  
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