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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano de Acção Estratégica especifica o rumo de acção que o Agrupamento seguirá.  

Trata-se de um instrumento de gestão orientado para a produção de decisões e de acções que guiam o que uma 

organização quer alcançar a partir da formulação do que é.  

O Plano de Acção Estratégica actua assim como referência para todos os trabalhadores, permitindo que a 

organização no seu todo saiba exactamente quais os resultados que deve atingir.  

É a partir do Plano de Acção Estratégica que se contratualizam os objectivos entre os dirigentes e demais 

trabalhadores, nos termos do Sistema de Avaliação e Desempenho da Administração Pública. 

Constitui propósito do Agrupamento de Escolas de Colmeias manter como destinatário alvo da sua acção a 

comunidade educativa, englobando alunos e suas famílias, docentes e não docentes. 

A modernização dos processos, num contexto de fazer cada vez melhor com menos recursos, exige que o 

Agrupamento de Escolas de Colmeias valorize a qualidade dos serviços prestados. A qualidade cria-se através da 

introdução de modelos organizativos mais ágeis, pela redução de níveis hierárquicos, tendentes à 

desburocratização, e ainda, pela simplificação de processos e procedimentos. 

Assume grande relevância a racionalização de custos, pelo que reforçaremos a política gestionária de rigor, 

indutora de práticas de qualidade no regular funcionamento dos serviços, com redução de custos de funcionamento. 

O presente Plano, alinhando os objectivos em cascata, assenta na “gestão por objectivos”, tanto numa 

perspectiva organizacional, como numa perspectiva individual. 

Procura associar sistematicamente o desempenho do Agrupamento de Escolas de Colmeias a objectivos e resultados 

com o envolvimento das Unidades Orgânicas, o que implica uma acrescida responsabilização dos diferentes níveis – 

desde o topo até às unidades de base. 

O Plano de Acção Estratégica, enquanto instrumento de gestão, está intimamente relacionado com o Sistema de 

Avaliação do Desempenho (SIADAP), aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 
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I - LINHAS GERAIS DE ORIENTAÇÃO 

Investir na qualificação e eficiência pode proporcionar mais qualidade e mais valor por parte do serviço prestado.  

Assim, se os esforços a incidir nas acções e actividades a desenvolver suscitarem acréscimo de melhoria e de 

eficiência, poder-se-á prever melhores desempenhos, resultados e grau de satisfação muito satisfatório para a 

instituição e para os utentes dos seus serviços por ela prestados. Paralelamente, tal investimento permite ainda 

obviar a acções e actividades de natureza rotineira, que como sabemos, na maioria da situações, pela rotina e 

normalidade que induzem asseguram estabilidade e proporcionam confiança, tanto aos que realizam as actividades 

como aos que delas beneficiam que acaba por não exigir novos conhecimentos nem apelar a processos ou métodos 

diferentes dos normalmente utilizados. 

II - ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

MISSÃO 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem como missão promover a inovação, garantir a concretização da política 

de estímulo e de desenvolvimento dos recursos humanos não docentes e exercer funções de gestão do pessoal não 

docente, visando o reforço da qualidade do serviço público prestado aos utentes. Assim, a sua missão deve orientar-

se no sentido de: 

 Promover a melhoria da qualidade da gestão e funcionamento da Escola, bem como o reforço das relações 

entre a Escola e a Comunidade Educativa; 

 Promover processos de qualificação e de certificação dos mesmos. 

VALORES 

As práticas organizacionais e relacionais do Agrupamento de Escolas de Colmeias deverão reflectir os seguintes 

valores inspiradores e orientadores: 

 Responsabilidade pela prestação de um serviço público; 

 Qualidade dos trabalhos produzidos; 

 Eficácia ao responder de forma célere aos pedidos que lhe são dirigidos; 

 Espírito de equipa; 

 Competência; 

 Lealdade. 

VISÃO 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias, pretende ser uma instituição reconhecida pela gestão de proximidade, 

participativa, transparente e com critérios de qualidade, apoiada por uma organização flexível caracterizada pela 
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integração, igualdade de oportunidades e elevado sentido ético de serviço público sustentado por pessoas 

qualificadas, dinâmicas e motivadas e por um sistema de planificação estratégica em todas as vertentes, com base 

em modelos de gestão eficientes. 

III - OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS / OBJECTIVOS OPERACIONAIS / ACÇÕES 

Para atingir as metas adoptou-se uma estratégia assente em 3 objectivos estratégicos, 4 objectivos operacionais 

e 7 acções, a saber: 

Objectivo Estratégico 1 Dispor de pessoal não docente qualificado e profissionalmente competente. 

Objectivo Estratégico 2 
Melhorar os meios e condições de trabalho e promover o reconhecimento das 

pessoas. 

Objectivo Estratégico 3 Reduzir os custos de funcionamento. 

 

OBJECTIVO 

ESTRATÉGICO  
OBJECTIVO OPERACIONAL ACÇÃO 

Dispor de pessoal não 

docente qualificado e 

profissionalmente 

competente. 

Melhorar a formação e as 

competências profissionais do 

pessoal não docente 

Diagnosticar as necessidades de formação do 

pessoal não docente e realizar acções de acordo 

com as necessidades do Agrupamento. 

Melhorar os meios e 

condições de trabalho e 

promover o 

reconhecimento das 

pessoas. 

Optimizar os meios e condições 

de trabalho 

Diagnosticar os meios e condições de trabalho 

na unidade orgânica e serviços do Agrupamento 

e introduzir sistematicamente as medidas 

correctivas necessárias. 

Melhorar o clima social e os 

mecanismos de avaliação do 

pessoal não docente. 

Fazer o diagnóstico do clima social e 

motivacional do pessoal e aplicar as medidas 

necessárias. 

Fazer um estudo sobre a adequação dos 

instrumentos de avaliação do pessoal não 

docente, implementando as recomendações de 

adequação. 

Criar formas de reconhecimento do pessoal não 

docente. 

Reduzir os custos de 

funcionamento. 

Prosseguir o esforço de redução 

de custos com o funcionamento 

dos serviços. 

Optimizar a despesa com comunicações (voz, 

dados e postal). 

Optimizar a despesa associada à utilização dos 

produtos de higiene e limpeza. 
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V - RECURSOS HUMANOS 

PESSOAL TÉCNICO PROFISSIONAL - ADMINISTRATIVO 

CATEGORIA TOTAL 

Chefe de Serviços de Administração Escolar 1 

Assistente Técnico 6 

TOTAL 7 

 

PESSOAL AUXILIAR COM VÍNCULO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CATEGORIA TOTAL 

Encarregada de Assistente Operacional 1 

Assistente Operacional 26 

TOTAL 27 

VI – MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

A monitorização e acompanhamento é um elemento essencial para garantir a concretização do Plano de Acção 

Estratégica. Consiste em recolher informações específicas relativas a cada acção, nomeadamente sobre o grau de 

concretização, os resultados alcançados e as dificuldades encontradas, permitindo ao Agrupamento avaliar os 

progressos que se alcançaram. 

Trata-se de um procedimento que permite acompanhar e controlar o processo de intervenção e identificar 

eventuais desvios face ao que foi previsto num momento inicial. 

Deve ser um processo contínuo, com períodos de avaliação anuais, no fim dos quais deverá ser feita a actualização 

da informação e a avaliação dos resultados obtidos até ao momento, de modo a, por um lado, detectar os desvios 

face ao definido anteriormente e, por outro lado, o grau de evolução já alcançado tendo em conta o que são os 

resultados finais pretendidos. 

A monitorização do Plano de Acção Estratégica ficará a cargo da Direcção do Agrupamento que fará o 

acompanhamento semestral do mesmo.  

Adicionalmente, será feita a avaliação, em dois momentos, do grau de concretização do Plano, procurando 

identificar eventuais desvios e a adopção de medidas correctivas que permitam garantir que os objectivos definidos 

são alcançados. 

 

 

Colmeias, 24 de Janeiro de 2011 

         O Director – Fernando Elias 


